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durdu Godesbergte görüşmeler 
Na1ıa Vekilinin tetkikleri- ÇemberlayD, Bitlerden teminat 
8. Ali Çetin Kaya hugüıl almadan müzakereye yanaşmıyor 
Çamlık Kermesinde 

hazır bulunacak 

KU§ada.sından bir manzara 
lti~~rirnizde bulunan sayın Nafıa ve- Bi Ali Çetinkaya dün sabah vilayeti, 
be llnız. B. Ali Çetinkaya evvelki gece komutanlığı ve belediyeyi ziyarette 

1ediye reisinin refakatinde fuarı zi- bulunmuş, öğleye kadar istirahat et-
~le fuar gazinosunda bir müddet miştir. Vekil öğleden sonra saat 13,50 
ha . ~at etmiş ve belediye reisinin iza- de, refakatinde valimiz B. Fazli Gilleç 
f tini dinlemiştir. Sayın vekil, lzmir bulunduğu halde küçük Menderes 
~ının mükemmel bir eser olduğunu mıntakasında bir gez.inil yapmış, Na-
,_ etm1ştir. - SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

Berlinde, bir gün evvelki sevinç ye-
rine şimdi acı bin sinirlilik hakim 

Fransız siyasi mahfFllerine göre: 

Çekoslovakya· 
Tehdit altında iken 

müzakereler yapılamaz 
~ 23 ( ö.R) · - Godesberacleld- lqilia delesuyonu Londra ile ·dai

mi tema halinde balanuyor. Batvelıil Nnl çemberlayn bu sabah saat 11.45 
te Hitlerie söriifec:eldi. 

lnsilia batyelftlinin dünkü söriitmede -.dı.ğı teminat verilinceye kadar bu 
söriipı:ı elaio tehir edilcliii haber v~. 

Göriişmelerin birdenbire kesilc:Uğl Godeıberg ve •• Hitler:. 

ÇEMBERLA YNIN MEKTUBU 
B. Çemberlayn, Bay Hitlere göad•diii meldapta yeni ............ ......... 

mazdan eTVel bu teminatm venım.inl Ul'Uli s&dUl&nl bildirmekte ldL 
Godesbers AJmuı resmi mabafili bu abab vaziyette dddl " Rık&lit Mt 

- SONU 10 UNCU SAHiFEDE -

Çek ordusu aldtğı elnirJe Moravya ve 
Silezya hudutlarında toplanıyor 

Kermesin ikinci g'IJnil 
-------·-

Sovyet Rusya PolOnyaya . Almanla!, ~ududa doğru .yarüyüş 
. hareketlerıne devam edıyorlar 

Kuşadası 
Günü büyük te-· 
zahürler içinde 

geçti 
şiddetli bir nota verdi 

Polonya askerleri bir geçit resminde 

Eğer Lehler Çek
lere hücum eder-
lerse Moskova, 
derhal Polonya 
ile olan ademi 
taarruz paktını 

bozup Çeklere 
yardım edecek 

. 
Kupduı, 2 3 (T el1ıTaf) - Ku,adaC 

kermes ,enliklerlnin ikinci günü ,eh~ 

mlzde büyüle ,enlllcler içinde geçmittı. 
Şehrimize gelen ziyaretçiler sabah .ut 

onda pazar yerini ve Kupduı mahsulat 
sergisini ziyarette bulunınutlarcbr. 

Şelıir, kermes mUnasebetfyle donan' 
mıttı. Saat on bire doiru Ada kulUbtl 
gençleri tarafından deniz eilencelerine 
ba9landı. Kotra ve yüzme müaabakalari 
yapıldı. Karııdaki adaya geçilerek g\izel 
dakikalar yapndı. 

Gürbüz çocuk müsabakası da büyük 
alaka ile takip edildi. 

leh ordusu • Çekoslovakya ya 
işaret bekliyor 

Çek hudutlarına. bildirilen Alman piyadeleri 

Saat on dörtten sonra oyun ve ellen• 
celer en hararetli bir tekilde devam et· 
mi,tir. Yapılan atlı müsabakalar ve el• . 
lenceler çok güzel olmuı ve muhtelif 
milli oyunlar oynanmııhr. 

ıse 

Yürümek için bir 
Paris, 23 (ö.R) - Yeni Çek kabine· Alman O. N. B. ajansı bu hareketi bir Yarın Ku§8dası kermeıln~n ilçünel 

si iktidar mevküne gelir gelmez harbiye tahrik mahiyetinde gösteriyor ve ıunlan günü ve çamlık günüdür. lzmirdeki kon• 
nazın, aslcerlikten tecrit edilmit olan ilive ediyor : soloslar valinin davetiyle çamlıia gele• 
Südet topraklarının da Çek orduları ta· cÇekler, Südet topraklanndaki kuv· rek yapılacak kermes ,enliklerinde Ye 

rafından yeniden işgal edilmesini emret· vetlerini fazlalaıtırmakta ve Alman hu- pehlivan müaabakalannda bulunacaklar-

kt4...-k (ö R) B ·· d.. S Ç k 1 ak k taabh.ııdl · dık k 1 mittit· -SONU 4 ONCO SAHiFEDE- dır. :_~ - ova 23 . - u gun ıaat ortte ovyet ya e oa ov yaJa artı u enne aa a • 
~1~eti hariciye viı komiıeri Potemkin, Polonya maktadır. Eğer Polonya aıkerlerinin Çekoılovak ----------------
~~atgüzarını davet ederek kendiıine Sovyet araziıine girmek için Cek hudutlarında tahattüd ç k c •• h • • 
~eti namına bir nota vermittir. Bu notada ettikleri hakkındaki lıaberleri tekzi~ huıuında e um urreısı 

ı,,...,l . 
-"lfl ız ha 
~ f'Uekili Çemberlayn Fransı~ 

ekili Dalad. ·ı . ,. 
ıye ı e bır arada 

İki mühim Ç k ·ıı t• "Alman ordusu · e mi e. 1 
Südet toprakla· toplantı 
rına 14kilometre ~~ ~:-!. -~ 
derinliğinde gir- ~-:':~~~'7:1::= 

l ' d • yapdnutbr. H• iki topJa.bda Ofis 
m e l • • • l r, t reisi bay Zihni de hasır bulunmat-

--0-- tur. 
Paris, 23 (ö.R) - övr gazetesi, B. lbracabma he)dgnda umn ~ha 

Hitlerin Alman kıt' alannı derhal 14 ki· mlizak..Ier oldu. Misı. Vaboa 
lometre derinliiinde Südet mıntakasma )'U'lll htanbaldu ~Ol'. 
sokmak istediğini, Çemberlaynle dün W.nW, 23 (Huaaat) - Tlrk-
aktamki görüımesinde bu talebi sarahat· ltal,an ticaret anlepnea mfhek-e-
le ileri ıürdüğiinil yazıyor. lerl denm ediTor. 

Ordr ııazetesi bu haberi teyit etmek· Tlll komiqonlarda iti- bayii 
te, Hitlerin, Çekoslovakyarun tam ve DerlemJ,tlr. Basinl..de UllllllnS bir 

ğini ilave etmektedir. 
kat'i olarak taksimine yol açmak J.tedl· toplanb ,apdaadıbt. ..... m-..-----~-------.-:ı ÇeJc .Reiaicümhuna B. Bneı 

Orduya 1?Üvenin! 
Görüşmek lazım gelen da
kikalar olduğu gibi vuruş
mak icap eden ~nlar da var 

Yeni Baıvekil General Tiroli de 
orduya hitaben beyannamesinde, 

ordu, milletin itimadına layık 
olduğunu gösterecektir. Diyor 

- YAZISI 3 ONCO SAHiFEDE -



Edebi köse: • •••••••••••••••••••••••••••••• 

Ona seslenelim. 

TA NRI 
YAZAN: H. G. 

Yannlan yaratan odur. O ümit ve saadetimizi kucaklamıştır. Dakf .. 
kalar onundur. O dakikalarda bulunanlann hepsi onun ebediyet ha
zinesine aittir. 

Ona seslendim .. 
Her taraf onunla dolu .. Onun nuru hayatın ve aşkın merkezi, onun 

nimeti sevinçler kaynağı.. Onun tecelliyatı beşeriyetin pereatit ve 
hayranlık kAbesidir. 

O akbmızın alamadığı, yct:İfemcdiği bir maveradadır. Biz o mavc
ranm ancak bize doğru olan sathına nüfuz edebiliriz. Fak.at öte tarafa 
öyle layetenAhi zamanlar ve mekanlardır ki düşüncelerimiz orada kı
salır .. 

Biz tanrının bir ihsanı olan duygularımızla onun celal hududuna 
kadar çıkabiliriz. Onu bir baba, bir kardeş, bir dost gibi çağırırız. Her 
işte ondan yardun bekleriz. Onun bulutlan hayatın temiz ve tatlı 
sularını denizlerin coşgun dalgaları arasından tophyarak çimenlerimi
ze dökerler. Tarlalarımızı sularlar .. 

Onun toprakları, çiçeklerimizi, buğdayın altın başaklarını kendi 
sinesinde beslerler. O bizi bahtiyar etmek için kendisini ve bütün 
mevcudı1nu bize bırakml§tır. 

Onu ç .. ğıralım. Aşk ve safvet dolu bir kalple, heyecan ve inkılap 
dolu bir ruhla onun sevgisine seslenelim. Emin olalım ki o bizi duyar. 
Mesut olmak için neye ihtiyacımız varsa hepsini yerine getirir. 

Maarif cemiyeti 
Bir ana ve ilk okul 

açıyor 
Türk maarif cemiyeti lzınir tubesi 

§ebrim.izde bir ana ve illr. mektep açma· 
~ karar VerlllJtİr. Ana mektebi için Ka· 
rantinada. Karakol civanndald Mansur 
zade bina. isticar ec:lilmittr. 

Ana mektebine b bal edilecek tale
beler, resmi ilk mekteplerine lıbulleri
ne .aderl belnmından imUn görülem.i
yea yedi ~eki yanular olacakm .. 
ilk mektebin ilk mııfına da her yaıtaki 
çocuklar kabul olunacaktır. 

Maarif cemiyeti bu müeucae için ta
nmmıı mualliııllerle mürebb iyeler isbn· 
dam edecektir.. Çocuklar her sabah 
otomobille evlerinden Alınarak mektebe 
getirilecek, ayni ıekilde akşamları evle· 
zine gönderilecclttir. Bu müessese çocuk· 
lara her balamdan tam bir ihtimam gÖs• 
terecektir. lcap eden resml müsaade ve 
muameleler ilr.mal edilmek üzeredir. 

-------
Yangın 

ödemişte Tür1mıen mahallesinde Nal· 
bant sokağında 116 numarada oturan 
Bn. Cemile evinde yaktığı latnbanın har· 
lamasile yangına sebebiyet vermiş ve 
tütün sapları yandıktan sonra söndürül
milştür. 

San'at köşesi : 

Nafıa Vekilinin 
tetkikleri 

- BAŞT ARAFI l lNCt SAHiFEDE -
fıa iŞlerinl gömen geçirmiştir. Vekil 
Cellid kurutma kanalı inşaat ve tesi
satını mahallinde görmüş, kurutulan 
sahada tetkiklerde bulunm~, yeniden 
yapılmakta olan işlerle yakından ala
kadar olmll§tur. 

CellAd artık, KUçük Mcndres havza
•mda civar köyleri tehdit edecek bir 
tesir yapmaktan uzaktır. Denize akı
tılmıştır. Tahkim işleri ancak on sekiz 
ay sonra ikmal edilecektir. Haber al

dığımıza göre, CellM ıslah sahasında 
meydana çıkan münbit arazinin köy-

lüye verilmesine teşebbüs edilecektir. 

Nafıa vekilimiz Celladdan sonra 
Torbalıyn geçerek ornda köylülerle 
temas etmiş ve akşam üzeri owkarla 
Alsancağa dönmüştür. 

Nafıa vekilimiz bu sabah Çamlığa 
giderek hem Aziziye tünelini görecek, 

hem de kermes eğlencelerinde hazır 
bulunacaktır. 

Hırsızlık 
Urla noteri B. Hakkı Uralın evine gi

ren meçhul bir hırsız yüz küsılr lirasını 
çalmıştır. Hırsız aranmaktadır. 

MEKTUP 
Arthur Schnitzlerden 

Darülbedayi ailesine intisap eden N ... 
ithaf edilmiştir. 
Kahramanlık ve cüretki.rlıkla afk f et· 

hetmek zamanlan çoktan geçmiştir, 

muhterem madam. 
Lale.in hen el' an - Allahım da bilir -

mızrak ve migferle kazanılan aşk ma· 
ceralarını arıyorum. Gök yüzünün kam 
elbiselerini geyindiği saatlerde siz huri· 
nin kavalyeniz ile kolkola geldiğinizi gö· 
rüyor ve kavalyenizle mızraklı ve mig• 
ferli bir mübarezeden çekinmiyorum .... 
Hatta ölümümü intaç edecek bir yara 
alacağımı bilsem dahi tereddüt etmem. 

Yeter ki aşkınız galip geleceğin olsun .. 

Sonr1' perdeleri kapalı bir gondol bizi 
sinesine alacak, korkudan yorulan vÜ· 
cudunuz, helecandan dermansız kalan 
nefesiniz öpücüklcrim albnda tekrar can
lanacak ve... sanabmda ne kadar mahir 
olduğumu teslim edeceksiniz. ilk öpücü
ğüm bile sizi inletecektir ... 

lniltileriniz uzaktan gelen kitara sesle, 
rinden daha ahenklidir. 

O zamanlar, muhterem madam, çok
tan geçmiştir. 

Bugün bu nevi cüretkarların karşılaı
tıiı a§k değil polistir. Polisin ise migferli 
ve mızraklı aşk kadar tatlı olmadığına 

sizi temin ederim. Zaten bugün artık 

mızrak yoktur. Onun yerine baston kaim 
olmuttur. filvaki bastonla yara açmalt 
kabil amma fethetmek kabil değil.. 

Sonra cesur kavalyeniz... aff ederlİ· 
niz.... galiba biraz kabalık ediyorum ... 
sizi onunla gazinoda gördüm.. Tem· 
muz gecesi idi .... ve o ... paltolu ..... 

O ihtiyar nazarların aenin genç vücu
dun üzerinde dolqtığını, o iSkelet vücu
dun senin hariminde vakıt geçirdiğini, 
soyunmaklığına beceriksiz elleriyle yar
dım etmeğe çalıştığını ve - ince hr ipek
ten maada - her feYİn vücudundan sıy• 
rıldığını, iniltiye benzemiyen iniltiler;.1 le, 

atepiz fevcranlariyle aeni memnun et• 
nreie çalqtıiuu göz önüne getirdikçe, 
tahammülüm kalmıyor ve onun ırurabna 
eldivenimi atıyor ve bağınyorum: 

- Sağ kalan malik olur. 

Ne o madam gülüyorsunuz. Evet ha· 
yalperestim. 

l§te o hayaldir ki beni cesareti ve teh
likesi c;;ok olan znmana rücu ettiriyor. 
Dinleyiniz: 

Erkeğinizin tehlikeden masun kalması 
için evvela arap halayığım vasıtasiy]e 

oturduğunuz yeri öğreniyorum. Sonra 
kumral saçlı ıilah§örümü kadın kıyafe· 
tinde hariminize sokmak çaresini bulu· 
yorum. 

Ben kendim ise ancak karnavalda 
muke akınları arasında, yahut kilisede 
size yakla~ıyor ve gizlice elinizi sıkıyo· 
rum. 

Nihayet yıldızlı bir yaz gecesinde siz 
balkonda saçlarınwn örgülerini çözdil
ğünüz ve ayın ı,ığını onlara abettirdi
ğiniz vakıt, hen kılmcım ve kitaram ile 
bahçenizdeyim. 

Terennüm etmek kadar mübarezeye 
de hazırım ... 

Sonra fısıldamalar, tereddütler, evet
ler, hayırlar, ve nihayet ipekten örülmÜf 
merdiven apğı sarkıtılıyor .... 

Aman yarabbi. bunlar hep.i bir za. 
manlar idi. Şimdi ne arap halaJlk ne de 
kumral aaç!ı silllıtör kaldı. Şimdi bank
notla ancak temin edilebilen bplCIDID 
tavassutu ile posta ve telgraf idaresi kal
dı. 

Onun için muhterem madam. dün ak
ıam gazinoda raatgeldiiiniz yabancı all
karuzı biraz Olsun uyandırıyor i8e. onu 
küçük bir biletle memnun edebilirsiniz. 

Adres: 
Don J uan, post reıtan. 

Çeviren : NABi EKEMEN 
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Viliyetin 
tebliği 

Vilayet • 
emrıne verilen 

İlk okul muallimlerinin 
listesi dün geldi 

Aras1ra 

Fuar kapand 
Yaşasın Kül tü 

park 
YAZAN: Eczacı Kemal K. Ak 

20 Eyl\11 gece yarısından sonra 
fuarımız kapanmış oldu. Kap 
masdarile akla gelen, etrafın kep 
dıvarlar ve haillerle örlillmeSi, ka 

1 - Önümüzdeki birinci teşrin 
ikinci pazar günü seçimleri yapıla
cak olan İzmir şehir meclisi azasının 
adedi, (937 yılında şehir sınırları 

içine alınan tnciraltı semti de dahil 
olduğu halde)935 yılı nüfus tahririn
de tahakkuk eden umwni nüfus mik· 
darı e.sas tutularak 1580 sayılı bele
diye kanununun 21,22 ve 154 - diin
cü maddelerine tevfikan tesbit edil-

lzmir viliyeti emrine verilen ve vill- Tutak merkez: okulu öğretmeni Cihad kilitler takılmış olmasıdır. Bir 
yet.imlz ilk okullarına tayin edilecek olan' Arbek, Muğla Yatağan okulu öğretmeni neşe, şetaret ve ziya içinde yUzen 
öğretmenlerin isimleri Kültür bakanlı- Refik Kebapçıgil nın derin bir sesizlik içinde sönük. 
ğından vilayete gelmlşt.ir. isimlerini ve- Izrnir ilk okullarından diğer viliyet- şuk ve durgun bir hal aldığı düş' 
'r.iyoruz: ler emrine verilen öğretmenler şunlar- Hiç te öyle değil! 

Demirci Abdurrahman okulu öğret- dır: Dün yolum o tarafa düştü. Fuar 

miştir. 

2 - Bu esasa göre İzmir şehri 

müntehipleri otuz dört, Karşıyaka 
S şubesinin müntehipleri dört aza in
S tihap edecekler ve şehir meclisi otuz 

sekiz üyeden ibaret bulunacaktır. 
~ Kanunun 22 - ind maddesine tev
~ fikan keyfiyetin ilk çıkacak gazete
N leri nüshasında ilanına himmet buy
~ rulmasını rica ederim 
~ Sygılar İzmir Valisi 
~ Fazlı Güleç 
~~i ....................... ~ 

Filomu1 

meni Bn. Saadet Dinçer, Samsun Istik· Bergama Hamzalı Süleymanlye okulu miyeceğbn, kültürparktan içeri g' 

lal okulu öğretmeni B. Şemsettin Ya- öğretmeni Hasan J.şık ve Bergama Koca Beni fuarın ziyadar havuzu, §irin 
vuz, Havza lstiklil okwu öğretmeni Bn. Ömerliden Tahir Günenç Ankara vila- hepsi hepsi ayni neşe ile karşıla 
Şükriye Doğan, Havza Sivrikisi okulu yetine, ödemiş Ilk kurşun öğretmeni Paraşüt kulesi dim dik zinde gül' 
öğretmeni B. Kasım Doğan, Kırklareli Hilmi Arcan Kırşehire, Bergama Çit kö- yor.. Sağlık müzesi vakur ve cid 
üsküp okulu öğretmeni B. Ahmet ve yünden Mahmut Akçalı ve Kemalpaşa fen adamı gibi herkesi selrunlıyor .. 
Bn. Nuriye Dirilten, Gaziantep Kilis Parsa köyünden Belkis Çağlıyan Sey- vanat bahçesi uzaklardan seslen 
Kemaliye öğretmeni Bedaet Karahan, han vilayetine, Urla Balıkova köyü öğ- Çocukların salıncakları neşeli bir 
Üsküdar 23 üncü okul öğretmeni Sil- retmeni Şevket Pınar ve Bergama Ka- kalabalığile dolu .. Yollarda çiftl 
leyman Sıtlkı, Milas 7 inci okul öğretme- şıkçı öğretmeni Ahmet Atalay Kayseri kola dolaşıyor .. Şurada, burada k 
ni Saime Olcay, Muğla Ula okul öğret- vilayetine, ~e Kadıovacık köyü öğ- lerde mola ver~ gençler, dinlen 
meni Zehra Pakkan, Burdur lnönü okul retmeni Ismail Gökalp Niğde vllAyeti· tiyarlar göze çarpıyordu .. Saha düıil 
öğretmeni Zehra Çek, Kastamonu Cide ne, ödemiş Ereğli köyü öğretmeni ömer tertemiz.. Son baharın sarışin 
merkez okul öğretmeni Sabiha Orun, Bulat Elazıg Villyeüne, Bergama Kozak Yamanların yamaçlarında milpherıı 
Aydın Germencik okulundan Nezahet okulu öğretmeni Mehmet Öztürk Bur- geler bırakmış, gazinoda oynak bir 
Bengi, Naz.illi Atça öğretmeni Safiye dur villyetine, Çe.şme Çiftlik köyü baş ril havalanıyor ... lzmirin Ente 
Gürhan, Muğla üçüncü okul öğretmeni öğretmeni Mehmet Dbek Yozgad vil!- Fuannın kapandığı yerde, şehrin 
Mevlud Öncel, Kastamonu Tosya mer- yetine, ödeıniı Bademlye :köyil ölret- kUltür parkı açılnu§ Izmirlilere n 

Dün sabah Akdeniz ke-z okulu öğretmeni Zehra Arısan, Kır- meni Adile Twnrul Burdur villyeti em- serpiyordu ... 

talimlerı·n Jen kağaç Kelenbe öğretmeni IAınia Demir, rine verilmişlerdir. -=-
aı Muğla Yatağan okulu öğretmeni Asım ödeın.iJ Kazaklı ltöyti öğretmeni B. p t • 

dönmüştür Kebapçigil, Gireson Gazipaşa öğretmeni Abdürrezzak ile Isparta Yalvaç kazası a rıa 
--o- Hatiçe Uşnak, Malatya Darende Ayvalı Al~dar okulu öğretmeni bayan mak· 

Akdenizde müşterek talim ve terbiye köy öğretmeni Toğrul Deliôrman, Ağrı bule becayif edilmitlerdir· 
işlerini ikmal eden kudretli donanmamız 
dün sabah erkenden talimlerinden dön
müştür. Dooıanmamız aym yirmi altısına 
kadar limanımızda kalacak ve halkımız 
tarafindan ziyaret edilecektir. 

Filo pazartesi günü Izmir sulanndan 
aynlarak Marmaraya gidecektir. 

Teftisler .. 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün Kar

şıyakaya gider ek çocuk yuvasını, Bele
diyenin Karşıyaka tesisatını gözden gc-
çirmiştir. 

--=--
Gümrüklerde 

tetkikler 

Sıhhiye tayinleri 
doktorlarımız arasında Birçok 

yeni tayin ve nakiller yapıldı 

Sıhhat vekaleti, bir çok memurları 

arasında yeni bir tayin ve nakil listesi 
neşretmiştir. Bu listeye göre tayin ve 
nakilleri yapılan do'ktorlanmrz ıunlu· 

dır: 

Açıktan mütekait tabip Mehmet Ali 
Kurtbey Kemcrburgaz dispanser tabip• 

leket hastanesi dahiliye mütahassısı Şa

kir Oganın terki vazife ettiğinden müs
tafi sayılm"11 , Kelkit hükümet tabibi 

Servet Güvenerin mecburi hizmetini bi
tirmiş olmn!da talebiyle işten ayrıldığı-

Şehrimizde bulunmakta olan gümrük- ı · v · ki ~--- --- d ıgıne, es ~n sıtma müca ele ta· 

Vapuru kazas 
ikinci kaptan 

vefat etti 
Fransız bandıralı Patria vnpu 

müessif bir kaza neticesinde vap 
.ikinci süvarisi B. Brötanın anbara d 
r ck ağır surette yaralandığını y 
tık. 

B. Brötanın yaralanması evvela 
tefsir cdilmi§se de adliye tahkikatı 
seyi aydınlatmış ve yarnlanmanın 

neticesinde cereyan ettiği anlaşılın 
Yaralı B. Brötan Fransız hastan 
aldığı yara neticesi vefat etmiştir. 
H~dise tahkikatını vapurda mü 

umumi baş m uavini B. Sedat yapın 
Vapur süvarisi Tilrk adliyesinin, 
katı zamanında ikmal etmek su 
g6sterdiği sUratten dolayı teşekkUrl 
bildirmiş ve vapur limandan ayrılmışt 

Ier Ümum müdürü B. Mahmut Gündüz bibi Ziya Yaltuz Beyoğlu belediye tabip
Izmlr gümrUğünde tetkiklerini ikmal liğine, Ankara sıtma mücadelesi tabibi 
ederek Çanakkaleye gitmiştir. Orada da Osman Soy.:ı~~ b~~t..ft vazife g ,...;;;,· _ 
tetkiLI-- k ~ ~ ye e~~ın 

ıuer yapti dan sonra lstanbula dö- den m·· t f" dd" F k 1 .. ._ .. b'b' 
t..a! us a ı a ı, e e \UK.umet ta ı ı 

nın kaydına i areti ; Antalya eıtma mü

cadele tabibi Fuat Ştleli Muğla belediye 

tabipliğine, Kütahya memleket hastane
si operatörii Cemil Orol izninden dön

mediği ve dönmiyeuği anlqddığuıdan 
müstafi addi. Torbalı hükümet tabibi : ........................... : .......... . 

Sırrı AI öd · hük.. t&b" 1.v. : Gelenler, Gıdenle nece~ur. S el B e at arın Ko7.an hükümet tabipliğine aş emış um et ıp ıgıne. : •• • •• • • • • • • • • • .. • • ı •• • • • • •• • • • • • • • • 11 ı• 
--=-- ve Kozan hastanesi tababeti vekaletine, 

Kozan hükümet tabibi Hayri Gül Çum
ra hükümet tabipliğine, Burhaniye bele

diye tabibi Rifat Ersan Bursa belediye 
tabipliğine, Beypazarı bükümet tabibi 

Cemal Kiper HıfzıSS1hha mektebi asis· 

Çennik elki hükümet tabibi Sedat Ay- Manisa aaylavı bay Refik Jnce, To 

Belediye secim 
t 

hazırlığı 

kan Kayseri sıbna mücadele tab~1iğine. aaylavı bay Hüsnü Kutay şehrimixe 
Adapazan belediye tabibi Necati Fatih mitlerdir. 
belediye tab'pl'v. o·· F . _ Kaatamonu sayla~ bay Sami de 

Belediye seçim hazırlıklarına devam 
edilmektedir. Dün toplanan belediye in
tihap encümenine reis Dr. Behçet Uz 

ı ıgıne, uzce rengı mu· • d lın. . 
cadele tabipliğinden müstafi Mustafa maa an ge !§tir. 

tanlığına, FJizığ hükümet tabibi Sala

Nermi Adapazarı belediye tabipliğine, 
açdttan mütekait eczacı fürahim Etem 

riyaset etmiştir. ' 
hettin Çoteli Beypazarı hükümet tabip- Özcan Stnop memleket hutaneai eczacı· 
liğine, Elazığ 'belediye tabibi Ahmet 1 " · -'-il 

M 
J ıgına tayın ve n~i eri kararlaştınlmlf-

- - =-
en a e Te S S p OT Şükrü Elazığ hükümet tabipliğine, Kon- tır. 

ya memleket hastanesi kulak mütabasaı· 

şehTimize geliyor S i ~efik Sert ~alıkesir memleket hasta- Gaz maske kursları 
nesı kulak mi.ıtahassısJı;ına Mülga Da-

Naı:illinin Mendres spor takımı bu ak· ülfü ı_ lak. ~ ' 
h 

. . r nun ~u boinz. burun seririyatı 
pm şe nmıze gelerek yatın Alaancak müderri • · Al' Ha d &-' Ha dmd r _ 

1
. . s muavıru ı y ar c.ı y-

sta a .Lot>C iklerı pmpiyonu Doğan• d N h 
spo l üh' b" .. b-L cak arpaşa · astanesi kulak mütahassıs-

r a m un ır musa ....-a yapa tır. lığına Özal hüküm' - b'b' C . Er 
Mü--'- '-- h • b' eh . ' P et ta ı ı avıt en 

ııaı>aıuı IUU81 ır emıruyet .,. .. _ E · L!,._.. ab .....,. · rcı~ maumet t ipliğine, Emirda v bü-

lzmir polislerinin gaz maskesi kursla-

rı tam bir muvaffakıyetle neticelenmİf· 
tir. Kursun sonu münasebetiyle bugün 

İzmir poliıleri tarafından gaz mukeai 
talimleri yapılacaktır. 

maktadır. Mendreupor, takviyeli gele· k'' b'b' g .,. umet ta ı ı Tevfik Tarsus hükümet ta• T .. b 1 h"'-.. b" 1 cegı için maçın güzel geçmesine intizar b 'pl"" ' y ecru e er W(.Umet ına.sı av uaunda 

d ·ı· 1 ıgıne, oz.gat memleket hastanesi yapılacaktır. 
e ı ıyor. r· il F "k S . opera or aı ağbilgin Kütahya mem-

p l 
- ldtet hastaneai operatörlüğüne, Kuta. 

O İS kursu monu memldtet hastanesi operatörii 
Ankara po1ia enstitüsünde açılacak Rifat Kastamonu memleket hastanesi 

orta ihtısaı kursuna 1zmı'rden komiser baqtab· t"v U 

- --- :-- -
Kültür direktörlü
ğünde bir toplantı 

,. ıp ve operatör ugüne, rfa bele· 
muavini bay Ziya Çetin, Gani. Remzi, diye tabibi Eınir Huip ı.tanhu1 akliye Orta. okullar ve Liseler direktörleri 
polis Avni, Kazım, Hikmet, Faik devam hastane · ·· L-----1"' Kül' tü"" d' "- " I .. v .. d b sı muta- agına., Amasya r ıredor ugun e ir toplantı ya-
edecektir. Polialer pazar günü Ankaraya ~emleket hastanesi operatörü Salabet- parak talebenin okullara müracaat vazi· 
gideceklerdir. tin Akalın istifasının kabulü, Rize mem~ yetini gözden geçirmişlerdir. 

_:---
Üzüm f iatleri 

Ozüm fiatleri f()ylcdir : 7 nwnar• 
9.SO kufU§, 6 numara 9.625 - 9.7S 
ru§. 9 numara 9.67 - 10.75 kurUfo 
numara 10.6 75 - 13. 75 kuruş, 11 
mara l 4 - l 6. 75 kuruştur. 

,.-------ı 
Elim Bir Ziya 

Hillil eczanesi sahibi Kemal J{. 
Aktaşın kayın validesi Izmirin ;ırıa• 

ruf tüccarlarından merhum caferi 
zade B. K emalin karısı Şefika Be' 

şlt müpteli olduğu hastalıktan kut* 
tulamıyarak dün rahmeti rahınazı' 

VU§muştur. Cenazesi aile erkAtJi· 
le Kemal Aktaşm ahibbası tarafıJY 
dan tekriın ile kaldırilıruştır . .Arl<ıt' 
daşımız eczacı Kemal Akta§ ve al• 
lesi erkanına sabırlar diler taziyet· 
ler eyleriz. 

FUAR 
YENİ BİR 

KAPANDI 
SİNEMA 

FAKAT 
DOGUYOR 

Kültlirparkın en güzel yerinde GAZİNONUN karfı•ında 

KÜLTÜRPARK SİNEMASI 
A ÇILIY~B 

M8kemmel koltuk • En son sistem makine • Rahat ve genlf salon - DUnyanın en bUytlk fHlmle rl 
BUyOk sOrplrlzler • • • GörUlmedlk d ekoras yon ... . 

• • ·--c.'• , ..... : ". • • 
- ' ' 
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· iEM ASIR 
il L G 

Çek milleti orduya güvenin! 
Çek Cümhurreisi B. Beneş'in Çek 

ınilletine karşı ateşli bir hitabı 
olduğu gibi vuruşmak icap eden anlar 
da vardır.. Korkmayınız.. tılerinizle 

Iranda 
Nihavent felaketi için 

iki dost memleket 
arasınpa çekilen 

telgraflar 
-0--

Ankara, 23 (A.A) - lranda Niha
bent halkının uğradığı felaket münase
betiyle iki memleket hariciyecileri ara
sında aşağıdaki telgyaflar teati olunmuş· 
tur : 

Ekselans bay Alam 
Hariciye nazırı 

Tahran 
Praa, 23 (ö.R) - General Tirolinin lamağa çalışıyor. Bu güç vaziyet İçinde 

~iti) ettiği Yeni .kabine bir milli güven ı ehali milletin ve devletin korunması için 
İikUnıetı olarak halkın umumi itimadı- orduya güveniyor. Ordu her ihtimal kar
~ hlaihar bulunmaktadır. Çek milleti 1 ş1S1nda ahalinin emniyetine layık ola

ollrıfn tah11nda aradığı sükunet ve f cak ve hükümetle en yüksek ıefimiz re
~hlrUyeti bulmuıtur. Bu sabah başveka- isicümhurun yanı başında vazifesine se
~İnaaı önünde toplanan on binlerce batla sadık kalacaktır. Her ihtimal kar-

meşgul olunuz. Orduya güveniniz. Size Nihavent halkının uğradığı felaketin 
tekrar ediyorum benim de bir planım aldığı vüsatten fevkalade müteessir ola
var .. > rak kardeı milletin uğradığı mateme 

i) generali görmek isteriz.. şısında ordunun sakin, kuvvetli, hazır 

Prag, 23 (ö.R) - Yeni kabinede cümhuriyet hükümetinin pek samimiyet
Kamil Krofta hariciye nezaretini muha- it! iıtirak ettiğini arzeyler ve derin sem
faza etmektedir. Başvekil, ayni zaman- patilerinin kabulünü rica ederim. 

aveti Üzerine başvekil balkona çık- ve tnmamiyle disiplinli olması icap 
-~ Ve çok vakur olan şu sözleri söyle- eder.> 
lbitfh.: 

da milli müdafaa nezaretini de deruh- Hariciye vekaleti vekili 
te etmiştir. Şükrü Saracoğlu 

AHALiYE HIT AP B. Şükrü Saracoğlu 
itti - Halkın tel&.tına mahal yoktur. Hü
~et,. büytık mesuliyetini müdriktir .. 

lllilletinin aaırlık haklarını ve emni
)•tinı korumak için her teY yapılacaktır. 

Askerleri'! yapılan bu hitaptan sonra , Prag. 23 (ö.R) - Yeni kabine şöy- Hariciye vekaleti vekili 
hükümet ahaliye de şu suretle hitap et- ledir : Başvekil ve Harbiye : Genera1 Ankara 

miştir : Jan Tiroli, hariciye Krofta, dahiliye Jan Uğradığımız elim felakete Türkiye hü-

& BENEŞ VE ORD!J 
leıı · Benq, yeni kabinenin riyasetini 

eraI Tiroliye vermekle efkanumumi-
)ellfn ..... . k . . • 

cÇekoslovak hükümeti B. Çember· Peri, münakalat : Kayski, maliye Gaski, kümelinin samimi iştirakinden pek çok 
)ayndan bir mesaj almıştır. Bunda lngi- nafıa general Önerek, erkanıharbiye re- mütehassis olarak Şehinşah hükümeti 
liz başvekili her yerde ve bilhassa Çe- is muavini, P. T. T. : Trolaşek vesaire ekaelansını7.ın lütufkar delaletinizle cüm
koslovakyanın ahalisi muhtelit kısımla- bu nazırların ekserisi yüksek memurlar- huriyet hükümetine derin ve candan te

••uıunu tatmın etme ıstelllJftır. 

DIKT ATöRLOK YOK 
~ dUr.tatörlilie ıelince, bugünkü hü
lı!l et Çekoılovakyada askeri idare al
'-da bir hUkiimet kurmuı değildir. Bi

~.~aleyh Almanyaya kartı bir tahrik 
it k.«bneti sayılamaz. Tiroli kabinesi bir 
ed binealdir. Seleflerinin iıine devam 
'- ~elttfr. Onun Hodza kabinesinden 
d~ bir milli tesanüt hükümeti şeklini 
dır • kuvveti~ tebarüz ettirmiı olması-

' 

Franıı.z • İngiliz projesini kabul etml§ 
o •rı 1c· le b > .. ı a ine Azaları ve onların da-
~rıdıJdan eski ekseriyet Tiroli kabine
.. ~ l>Uttın varlıkları ile müzaheret ede-

lerfni bildirmiflerdir. 

ORDUYA HIT AP 
lo:raa, 23 (ö.R) - Yeni Çekoslovak 
L lneatnin orduya hitaben neşrettiği bir 
-.Rnnarnenin metni fUdur : 

• h~erler, biitiln millet ve bütün aha
l. \lgijnlerde devletin lıtikbali için ağır 
._:~r taııyor. Devletin mesul unsur• 
~ Qıüzalcere De meşgul iken yabancı 
0~andalar halkın emniyetini balta• 

rında hldiselere yol açabilecek her şey· dır. 

den sakınılmasını istiyor, bu davet her Prag, 23 (ö.R) - Reisicümhur Be

kese ve bu arada Almanlara da racidir. net dün akşam radyoda şu nutku söyle
Bu gibi hldiseler ne hudutlarımızın iç miştir : Bu tarihi anda yeise dü~miye
tarafında, ne de diğer tarafında tahrik ceğiz. Hareketimizi vaziyete uyduraca
edilmemelidir. Çekoslovak hükümeti bu ğız. Hadiselerin inkişafını korkusuz görü
gibi hadiselerin ve şüpheli müdahalele- yorum. Zira her ihtimale karşı hazır pla
rin vukubulmaması için elinden her ge· nım vardır. Asla şa,ırmam. Her kesle 
leni yapacaktır. Çekoslovak hükümeti anlaşmak, bütün komşularla uzlaşmak 

sükön ve nizam lehinde ya~ğı davetle- isterim. Soğukkanlılık ve itidalimizi mu
ri hatırlatır ve lngiliz - Alman müzake- hafaza edelim. Biz namusluca hareket 
relerinin karışmaması için imkan dahilin- ettik. Benim planım vardır. Siyasi hare
de olan her ıeyi yapacaktır. Diğer taraf- ket hattım sağlamdır. Onu vaziyete uy
tan lngiliz baıvekilinin hitabına ayni şe- duracağım. Heyecanınızı takdir ede
kilde muhatap olan Almallların da ay- rim. Bu da devletin menfaatinedir. Düş
ni suretle hareket edeceklerini ümit manlanmız bizim inhilalimizi gözetliyor
eder. > lar. Kuvvetlerimizi israf etmiyelim, zira 

BENiM BI PLANIM VAR buna ihtyacımız olacak. Tekrar ederim: 
Prag, 23 (ö.R) - B. Beneşin bu İhtiyacımız olacaktır. Evet, Avrupada 

sabahki nutkunda §U cümleler de mev
cuttur : 

cNe yaptığımızı biliyoruz. Enditede 
olmayıruz. Çek milletinin intiharına as

li müsaade etmiyeceğiz. Başkalarının 

planı olduğu gibi benim de bir planım 

var. Görütmek )Azım &elen da\&al~ 

bir buhran baı gösterirse bundan mu
z~ff~r çıkacağız. Hepiniz vazifeniz ba
şında durunuz. Yalan haberlerden ve 
tahrikçilerden sakınınız. istikbalden hiç 

korkmayınız. Büyük şiirimizin dediği gi

bi : cBenim sevgili Çek milletim ölmi
yecektir. I> 

Sovyet Rusya Polonyaya 
şiddetli bir nota verdi . . 

- - BAŞTARAFI BlRtNCl SAH1FEDE -
l- Polonya ile kendi arasında mevcut olan ademi 
~ paktını önceden haber vermeğe lüzum kal
tİtd· ... ı~ın d~hal feıh edecek, ve, vaziyetin icap et-

Soaı tedbırleri alacaktır. 
f)0 l -.Yet gazeteleri Çekoslovakya hudutlarında 
ili 'b-11ldJ'~. askerlerinin büyük hareketi kaydedildiği

• ınyorlar. 

vaz geçilmiştir. Zira vaziyet bununla vakit kaybedilmesine 
müsaiti değildir. Selahiyetli mahfellerde söylendiğine göre 
Siejin rnıntakasında toplanmış olan askeıi Leh kuvvetleri 
huduttaki mevziler\Jıde yerleşmektedir. Hudut rnıntakasın
daki bütün istasyonlarda dündenberi büyük asker kafileleri 
ve mühim miktarda cephane boşaltılmıştır. Çekoslovak Slez
yasının Lehistana ilhakı lehinde nümayişler devam ediyor. 
Slezyanın bütün şehirlerinde asılan beyannamelerde Çekos
lovak Slezyasının anavatana avdeti saatinin çaldığı bildiril-

\ra LEHLER1N HAZIRLIKLARI mektedir. 
1'alt ı:va 23 (Ö.R) - Çekoslovak meselesile alakadar ola- Leh toprağına külliyetli miktarda iltica etmiş olan Çekos
~ lstan tarafında vaziyet tevakkuf devresindedir. Ma- lovakyalı Leh mültecilerine yardım komitesi geceli gündüzlü 
ltl8ıtı a<Jan dönen kıtalar şerefine bu sabah Siejin şehrinin Leh çalışmaktadır. Mültecilere barınacak yer temin ederek aha-

ıncta yapılması tasavvur edilen yarlak kabul reminden linin ianelerini toplamaktadır. 

~ NOTASINDA NE VAR? ı s~fi~ Çekosl~~ak ı!kümeıi nezdinde ye- tine a;ğer akalliyetlerle ayni şekilde mu
ll . nı hır teşebbuste bulunarak 21 EylQl ta-ı amele edilmesini istemiştir. Hariciye na

., '?is 23 (Ö.R) - Moskova ve Varşo- rihli Leh notasına müstacel cevap veril- zırı hükümet tebeddülü sebebile bu ce

~ındaki nota taatisi hakkında §U mesini istemiştir. Bu notada Varşova hü-f vabın derhal verilemiyeceğini bildir-
e ~- "eriliyor: kümeti Çekoslovakyadaki Leh akalliye- ml...tir. 

f)o._.:°VJet hariciye komiser muavini B. ~· 
-.ılı:· t'\lıJ ın Çekoılovak hududunda Polon 

§ekküre ~eni memur etti. 
Mohaen Rais 

Son bir hafta ;cinde , 
yakalanan kaçakçılar 

Ankara, 23 (A.A) - Geçen bir hafta 
içinde gümrük muhafaza teşkilatı altmış 

yedi kaçakçı 769. kilo gümrük kaçağı, 
13 kilo inhisar kaçağı 60 Türk lirası 7 
adet altın saat 2 silah, 24 menni ile 20 
kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Çorumda 15 inci 
yıla hazırlık 

Çorum 23 (A.A) -15 inci cümhuriyet 
bayramı kutlulama komitesi faaliyetine 
devam etmektedir. Bayramın her tarafta 
layık olduğu değerle kutlanmasını temin 
için tedbirler alınmıştır. 

Çorumda yağmurlar 
Çorum 23 (A.A) - Bir haftadanberi 

devam eden yağmurdan Osmancıkta ya
pılmakta olan köprünün ayakları hasara 
uğramıştır. Iki günde:aberi hafif sayılır 
soğuklar baş göstermiştir. 

Yeni Çek kabinesi için 
bir alman gazetesi 

ne diyor? 
Berlin 23 (A.A) - Yeni Çekoslovak 

kabinesl hakkında Volkişer Beobahter 
yeni ba§vekil general Sirovinin bir ec
nebi aleti olduğunu ve binaenaleyh baş 
vekilliğe gelmesinin fevkalade bir tehli
ke teşkil e'ttiğini yazıyor. 

-------
Edirne halkevinde 
nakış, dikiş ve örgü 

kursları 
Edirne (Hususi) - Edirne Halke

vinde açılan ve halen devam etmekte 
olan nakıı, dikiş ve örgü kursuna genç 
kızlarımızdan 36 kişi devam etmekte ve 
bu yüzden büyük istifadeler görmekte-

dir. " 
Kumpanyanın Edirne mümessilliği ta

rafından açılan bu kure muhitte sevinçle 
karıılanmış ve talebelerin diki§, nakıı 

gibi işlerde gördükleri fayda bu sevinci 
bir kat daha arttırml§tır. . 

~ ~ tahıidatına ve Çekoslovak ara
~rı: ,ıirrnek hazırlığına dair çıkan ha
~l'd !'in :Varşovadan tekzip edilmediğini 
~ ~~§ ve böyle bir hareket karşısın
tiııe ~ taarruz paktını, 2 inci madde
'-b :Uaf.eniden, Sovyet hükümetinin 
~ t!Ceğiru, %ira taarruzi bir hareket 
h~ l&IJ:ıda bu ikinci maddenin akidleri 

Çekoslovak matbuatı 

l..eb~Udden ibra ettiğini bildirmiştir. 
ICiat.tili.kaYnağından bu teşebbüs şöylece 
~':"_Yor: Polonya rnasllhatgüzan B. 
~:~ tebliğine şu cevabı vermiş-

Ordu başkumanda~ınm .kurduğu 
kabine büyük ümitlerle karşılıyor 

Junmaaıdır. Reialcümhurdan sonra mem-

$AYFA_:. 3 
m . za aô' 

SON HABER 

lngilterede nümayişler 
Çemberlayni istemiyoruz • • • 

Diye bağırdılar 
Londra, 23 (Ö.R) - B. Çemberlaynın gıyabında kabineye riya

set eden Sir Con Saymon bu sabah F oraynofiste hariciye, dahiliye, 
milli müdafaa, müstemleke nazırlarını kabul etmiştir. Binl~ce kişi 
Vayt Hol civarında Çek meselesi hakkındaki tesviye projesini protes• 
to eden bir nümayiş yapmışlar cÇeklere müzaheret edelim, Çembeı:· 
layn devrilmeli!> diye bağırmışlardır. 

Polonyada nümayişler 
" Çeklerle harp . . ' ısterız . ,, 

Diye haykırdılar 
Paris, 23 (ö.R) - Varşovadan bildiriliyor : Bugün de Polonya

nın büyük şehirlerinde Çekoslovak Silezyasının Lehistana ilhakı le
hinde nümayişler devam etmiştir. Eski muharipler bu nümayişlere iş
tirak etmişler ve kuvvete müracaat etmek lazım gelirse hükümetin 
emrine amade olduklarını bildirmişlerdir. 

Varşovadaki eski muharipler teşkilatı rem (Çekoslovakyadaki 
Lehlerin ana vatana iltihakını istiyoruz .. Çekler buna razi olmazsa 
Polonya askerleri azimle ve muzafferane ilerliyeceklerdir) .. dedi .. 

Varşova, 23 (Ö.R) - Bugün payitahtta 150 bin kişinin iıtiraki ile 
büyük bir nümayiş yapıldı .. Çckoslovakyaya düşmanca hücumlar ol
du. Nümayişçilerin (Kahrolsun Beneş) diye haykırdıkları işitildi. 

Eski muharipler (Çeklerle harp için bir işaret beJCliyoruz .. Prag 
üzerine yürümek isteriz.)) diye bağırdılar. 

Var§Ova, 23 (ö.R) - 1.50 bin kişi hariciye nezareti önünden ge
çerek (Kahrolsun Beneş, derhal T eşen üzerine yürüyelim) diye ha· 
ğırmışlardır. Diğer gruplar başkumandan mareşal Ridz Smiglinin evi 
önünde toplanarak «Emriniz altındayız, T eşeni zaptetmemizi emre~ 
diniz, hazırız!» diye bağırmışlardır. 

Pe.ştede nümayişler 
Ana vatana iltihak istediler 

Budapeşte, 23 (Ö.R) - Büyük harpten beri Budapeştede yapılan 
en biiyük nümayiş bugün cereyan etmiştir. Kahramanlar meydanın
da yapılan bu nümayişe yüz binden fazla kimse iştirak etmiş ve Çe
koslovakya Macarlarının ana vatana iltihakını istemişlerdir. 

Milletler Cemiyeti 
Hala gönüllüler meselesi ile meşgul 
Cene~re, 23 ( ö.R) - Milletler Cemiyeti asamblesi bu sabah lr

landa başvekili B. Dö Valeranın riyaseti altında kısa bir umumi içti
ma yapmııtır. lspanyol başvekili bay Negrin tarafından hala cümhu
riyet ordusunda bulunan ecnebi muhariplerin tamamiyJe geri alın
ması için Milletler Cemiyeti tarafından bir beynelmilel komisyon teş
kili hakkında verilen karar sureti altıncı komisyona hayale edllmiş
tir. Bu komisyon önce bir anket yapacaktır. Sonra komisyonun teş
kili ve salahiyetinin tayini konseye ait olacaktır. Bu meselenin Lond
ra kanşpıazlık komitesine havalesi lehinde bir cereyan varsa da İs· 
panyol hükümeti ecnebi muhariplerin geri alınmasına karar vermiş 
olduğundan bunun doğrudan doğruya milletler cemiyeti tarafından 
teşkil edilecek beynelmilel bir komisyonun kontrolü altında olmasını 
istemiştir. 

lspanyol Fasında 
• 

Nasyonalistler arasında karışıklık 
çıktığı haber veriliyor 

Londra, 23 (Ö.R) - Taymisin Cebeltüttarık muhabiri bildiriyorı 
Nasyonalistler elinde bulunan İspanyol Fasında büyük karışıklıklar 
çıkmıştır. Nasyonalistler Fasa Elcezireden harp gemileri ile askerler 
ve harp malzemesi göndermişlerdir. 

Tancadan bildirildiğine göre T etuvan hudutları kapanmıştır. 
Nasyonalistler F asta bir cümhuriy,etçi suikastına uğradıklarını jd .. 

dia ediyorlar. 

Damızlık hayvan hak-
kında al.ınan kararlar. 
Ankara, 23 (A.A) - Ziraat vekaletinden : 
llgı yerlerinde veya kendi çiftliklerinde serbest at yetiştirenler cins 

aygır ihtiyaçlannı haralarca tertip edilmekte olan müzayedelere işti· 
rak suretiyle almakta ve bu müzayedelerde fiatlerin hazan üç veya bet 
bin lira gibi milc.darlara yüksclmeai şikayetleri intaç etmekte idi. 

Hükümetçe bu bapta mevcut talimatname tadil edilmiş ve 25 kıs· 
raklı ılgı aahiplcrine 250, 50 kıeraklı ılgı sahiplerine 200, 7 5 kısraktı 
ılgı aahiplerine 1 SO, 100 kıırakh Jgı sahiplerine 100 liradan istedikleri 
damzlıklann verilmesi karar altına alınmıftır. 

Mühim ılgılara ziraat veUleti ücıetini kendisi vererek baytar da 
tayin edecektir. Yeniden ıJ,ı tesis veya mevcut ılgı sahipleri ılgı)arını 
ucuz damızlık ve baytar almak için birleıtirebilirler. Tafailit için me
hallt veteriner müdürlüklerine müracaat edilmesi lazımdır. 1t!~olonya devletinin müdafaası hak

'1&~ tedbirler ancak Leh hükümetini 
1ı, eder ve bu hükümet kimseye 

Prag, 23 (ö.R) - Çek gazeteleri ımz hiddetle deiiJ, hararetle doludur .•• 
general Tiroli bbinemun tetek.lr.ülünü Bu eebeple tudik ederiz ki ıiyaat adam· 
memnuniyetle karıılaRUfhr. Milli aosya- lanmız devlet adamı kabiliyetiyle hare
list organı «Çesko Slovo> gazetesi şöy- ket etmişler ve devletimize daha küçük 
le yazıyor : bir hayat, fakat ne de olsa yine hayat 

leketin en yüksek askeri otorite.inin ıi- iı::m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ag;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:~ 

2 _ ";:neie mecbur değildir. 
ltollı· h hükümeti Sovyet hariciye 

~et~: ~uavininin bahsettiği muahede 
.\Itşaın lllarnile vakıftır. 

~etitld Polonya maslahatgüzarı hükü-
te-...bb en Sovyet hari . k . u~ .. ~ Usu cıye omıser gının 

J~ taı· dolayi!ile hayretini bildirmesi 
So~et ı:at alınıştır. Çünkü Lehistanla 
lıtutlirrıeu azisi arasındaki hudutta Leh 
l\ıaı f.edb· tarafından alınmış hiç bir hu-

l ...... ...:::-ır Yoktur 
:--rt!S'r . 
\ra-- A~N PRAGA NOTASI 

bt ~"""• 23 (Ö be .. al .R) - iyi kaynaktan 
1Jıdıiına RÖre Lehistanın PrH 

cÇekoslovak milleti için yeni bir ha- teminini makös tali karş11ında yap yalnız 
yat başlaması lazımdır. Avrupanın mo- kalacağımız ıüpheli bir ıergüzeşte tercih 
del milleti olmak istersek mazi ile ala- etmişlerdir. Millet İnilli birlik kabinesi
kamızı kesmeğe mecburuz. Kabul ederiz nin te§ekküliınü memnuniyetle karııla
ki Mussolini tarafından ltalyanın Alman- mııtır. Siyaseti idareden uzaklqbrmak 
ya yanında yer alacağının bildirildiği icap eder. Bizi timdi bulunduğumuz ha
dakikadan beri Fransa güç bir aakert le dütüren bu sistemdir. Bu sistemi de
mesele karşısında kalml§tır. Şunu da ii§tirmeliyiz. 
tasdik ederiz ki bizden epey uzakta olan cSosyal demokrat> ıazetesi diyor ki: 
Sovyet Rusya F ransarun yardımı olmak- Hodza kabinesinin yerine parl&mento 
sızın bir harbi göze aldıramazdı. Avru- harici bir kabine ıeçmietir. Bunun farl
nanın aimdiki vaziyeti bak.kında rublan• kaaı baaında ordu batkumandanmın bu-

vil otoritelerle İf birliği, ne kadar fev
kalad• olursa olsun, milletin demokra

tik arzusuna tekabül etmektedir. En 
yüksek derecede kayna§an halk nümune-

lik bir disiplin göstermiş ve general Ti
roli kabinesini sevinçle k.arıılamııtır. 
Çünkü bu gilç saatte milletin mukadde-

rah ve devletin tensiki ona, yani ordu
ya dayanmaktadır. Millet insiyakı ola-

rak hiaediyor ki bu kabinenin baş vazi
fesi milli müdafaadır. 

Bu bir parti kabine.i değildir. Tarihin
den ve letikbalinden ıüphe etmyen bil
din milleti temsil etmektedir. 

Ana ve ilk 
Yusuf Riza Okulunda 

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

inden itibaren başlanacaktır. 
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Doktor Cemalyan: 
- Fakat. dedi. bu planın kabulünde 

hep mutabık kalmıttık.. 

de bulunduğunu herkesin oildiği bir 

adam birkaç gündenberi bol para har
camağa ve her gün içmeğe sarhoş olma
ğa başlamı~tır. Meyhanelerde siyah tah
taya yazılan kabarık hesap yekununu 
hep yeni, çarktan çıkmış banknotlarla 

Yeni 
• • 

rının 

kanunun tatbikine Ilkteş
.birinci günü başlanıyor 

- Evet ama.. siz o kadar ısrar etti
niz lcl.. ben bile bir İf beceremiyeceği-
blzl unuttum .. Iktısat vekaleti tatbike ait bir izahname neşret 

- Karjakf.. çok oluyorsun. 
- Yine mi tehditr> Nafile .. Eğer bu 

i!lte beceriksizliğinizi itiraf etmiyecek 
olursanız bu mavaffahyetsizJiii de yine 
sizin ka•ten hazırlamJt olmanıza atfet
mek icap edecek .. 

- Ne gibi~ 
- Luavan bldUıesinde beni itham 

etmiftiniz.. Habrladmız ya.. Şimdi de 

aua benim.. 
- Sen delisin Karjak.. 
- Neden deli olayını.. Bu pl&nın 

tatbikini tamamen eiz üzerinize almadı-
ruz mı) Janı kurtarmak için kasten mu
vaffakıyet.izliği de tiz temin etmit ola
bilirsiniz pekilL. 

- Su. .. Çeneni kapa.. Ağzını açayım 
<!enen fena olur .. 

- Keskin menin zararı kabınadır. 
Sen kendi başının çaresine bak timdi.. 
Baltalan cŞeb e nuıl heaap verecek-

sin. 
Cemalyan elini tabancaama attı. 
Banu gören Kujak kudurmuş 

onun ilzerine abldı. 
Boğuşma başladı.. 

Zorla ayırddar. 

gibi 

Şimdi uzaktan birbirlerine küfürler 

tavurmakta devam cdiyorlardL 
T atiano Niyanga yaklaıtı. 
- Boş lafla vakıt kaybetmeğe gel· 

mez.. dedi. Geminin kaptarunı çağır. 
Kısa boylu korsan bakışlı bir adam 

ödemekte ımış.. Bu banknotlann da Pazarlıksız satış kanununun tatbi-ı de, satıcıların etiketlerine koydukları ve çocuklara mahsus deri, kısmen veya 
Pastor enstitüsündeki hırsızhkla alakası kine 1 teşrinevvel cumartesi gününden fiyatların, mevzuubahis azami fiyatları tamamen lastik ayakkabıları dahildir. 
hemen hemen muhakkak imiş.. itibaren Ankara, İzmir ve tstanbulda aşamıyacağı tabiidir. Mamafi, azami fi- Bu suretle hazır ayakkabılariyleı, çizme-

Bat müfetti~ Başe, bu haber getiril- başlanacaktır. Bu kanunun ne suretle yata riayetsizlik, pazarlıksız satış kanu- ler, terlikler, sandallar ve emsali eşya 
diği zaman makamında yoktu. Bir cina- tatbik edileceğine dair Vekiller Heyeti nunun hükümleri ve mevzuu haricinde ve aynca, hazır ayakkabıcı dü.kklnla-
yet meselesi için yakın bir vilayet ağu tarafından kabul edilen kararname ile, kalır. rında satılan diğer eşya ve malzeme 
cezasında şahitliğe gitmişti. Birkaç gün bu kararnameye ait iktısat Vekile-ti ta- PAZARLIKSIZ SATIŞA DAtR (meselA mantarlar, potin bağları ve sa-
orada kalacaktı. rafından hazırlanan bir izahname Anka- HÜKÜMLER ire) satışı pazarlıksız satış kanunu mec-

Onun bu gaybubeti yüzünden bu işin ra, Izmir ve Istanbul vilayetlerine gön- buriyetleri içine girmektedir. 
t-L'-"- ve haber verilen •Üpheli adamın 1 ks b · t" d • H · · d·· 1-1-~-larda satılırsa satıl anıLtK; "Y derilmiştir. Tatbikatın tam bir intizam Pazar ı ız satış mec urıye ıne aır angı cıns UlUM:Uı -

tevkifini Başenin muavini müfetti1 Kaı- içinde cereyanı için ay başından evvel olan hükümler hazır eşya ve maddeler sın her cins hazır şapka satışlan ile hazır 
tiye yaptı. Istanbulda mühim toplantılar yapılacak- satı.şiarına münhasırdır. Binaenaleyh:· şapkacı dükkanlarında satılan şapka 

Herif pis bir meyhane tezgahı b!"şın- tır. Mesela kumaşlar, satışları pazarlıksız malzemesi ve sair hazır eşya kanun hü-

da yakalandL Bu toplantıların birincisi 26 _ 9 _ 938 satış kanunun hükümlerine tabi eşya kümlerine tabidir. Ancak hazır şapka 
T e\·kif edilirken kafa tutmak ve mu- pazartesi günü Istanbul ticaret ve sanayi meyanında ve kararnamenin birinci mad- satmayıp münhasıran şapka malzemesi 

kavemet etmt:k istedi. Fakat zabıta mc- odasında olacak ve toplantı Istanbulun desinde sayılmış olmakla beraber, bir satan dükkanlardaki satışlar bu hükme 
murları pek çabuk hakkından geldiler ve alakadar dairelerinin ve matbuat mü- mobilyacı dükk.~nında, imalatta kullanıl- tabi değildir. 
doğru komiserliğe götürdüler. messilleriyle kanunun kendilerine şümu- mak üzere bulundurulan kumaşlar ve Kararnamenin birinci madesinin 9-

Buıada sorgusu yapJdL lü olan tüccar ve esnaf mümessilleri işti- aynı suretle kararnamenin birinci mad- uncu bendinde zikredilen cHazır elbi.se-
Uk önce büyük bir İnatla hiç bir suale rak edeceklerdir. desinde tasrih edilen diğer malzeme, leu kaydiyle kadın, kadın erkek ve ço

cevap vermedi. Memurlar bu inadının Bu ilk umumi toplantıdan sonra mü- I ayrıca satılmadıkça kararname hüküm-1 cuklar için hazır olarak ve perakende 
Ponu kendi için fena olacağını herifin teakip günlerde bu kanunun kendilerine lerine tabi tutulmazlar. Meseld şapkacı satılan her cins elbiseler, paltolar, rop
anlıyacağı dille anlattılar. t~mil edileceği ticaret şubelerinin mü- dükkanlarında keza imalatta kullanıl- lar, mantolar, muşambalar ve emsali 

Bunun üzerine herif çok bozuk bir messilleri de ayrı toplanarak kendilerine mak üzere bulundurulanşapka taslakları kastedilmektedir. Bunlardan başka esas 
Fransızca ile dilini nçb. izahat verecektir. vesair malzeme de böyledir. meşgalesi hazır elbisecilik olan dükkan 

Ya bir Leh, ya bir Çek veya bir Ma- Bu içtimalarda bulunmak üzere İç ti- Sipariş üzerine yapılıp satılan mallar ve mağazalarda perakende satılan diğer 
cardı. Milliyeti hakkında üzerinde hiç caret Umum Müdürü Mümtaz Rek bir hakkında da kararname hükümleri cari her nevi eşya ve maddeler de pazarlık-
bir vesika çıkmamıştı. Adını ıöylemiyor- kaç güne kadar Istanbula hareket ede- değildir. sız satış kanunu hükümleri dahilinde aa-
du. Nihayet hüviyetini bildiren vesikala· cektir. Toplantılara Izmirden de mümes- PAZARLIKSIZ SATIŞA BAOLI tılacaktır. 
rın bir arkadaşının yanına bıraktığı va- siller çağrılmıştır. MADDELER Manifatura mağazalannda satılan her 
lizde olduğunu bildirmişti. tktısat Vekaleti tarafından hazırlanan nevi manifatura eşyası Üe bu manifatu-

Bu valizin getirilmesi İçin emir veren bu mühim izahnameyi aynen dercedi- Pazarlıksız satış mecburiyetine tabi rn mağazalarında satıldığı takdirde di~er 
müfettiş Kartiye herifi de nezarethane- maddeler ve satısa arzettig~i maddeleri maddeler pazarlıksız satı• kanunu hü-yoruz. • "' 

ileri atıldı. ye yolladı. lZAHNAME pazarlıksız satmak mecburiyetinde olan kümlerine tabidir. 
- Kaptan benim.. Burada bekliye bekliye ıuıbır1112lanar> müesseseler, kararnamenin 1 - 14 üncü Her nevi kumaşlar ve kumaşçı dük-

-Nereyid iemiaini. onu iÖzden kay- mevkuf, nezarethllnede kendi gibi bekli- 3489 Numaraları kanun, memleketi- bentlerinde ımyılmJ§tır. kanlarında satılan sair eşya pazarlıksız 
etmeden takip edebilir miyiz? yen birine: mizde «Pazarlık> şeklinde :köklenmiş Bu suretle: satış kanunu hükümleri dahilindedir. Ay-

Kaptan suratını buruşturdu: - Beni ne yapacaklar dersin. diye bulunan ve hem iktisadi, hem de ahlaki Her nevi kesil.mİ§ kasaplık hayvan et- nı zamanda elbise siparişi almakla bera-
- Evvelden haber vermediğiniz için sordu. neticeleri itibariyle zararlı olan sakim leriyle, sakatlar, kesilmiş kümes ve av ber metre ile de satış yapan, terzi ve 

bunun kabili yok, Mazotum ancak yirmi - Dosyana bakacaklar .. Eğer sabı- bir itiyadın tedricen tasfiyesini istihdaf hayvanları etleri, sucuklar, pastırmalar tüccar terziler de bu suretle kanunun 
Cll>rt uatlıkbr. kan varsa bir müddet lı:odeac girecek- etmektedir. Bu suretle perakende tica- satış kanunu hükümleri dahilinde satı- hükmü içine girmektedir. Ancak metre 

Niyang aTUçlannı ~ tımaklannı sin. rette mallara etiket vazı mecb ıriyeti ile lacaktır. ile sallı yapmıyan yani münahısran si-
etine batınruf, dü§Ünüyordu. - Sonra salıverirler yine değil mi? fiyatlarda aleniyetin temini ve binaen- Ayakta her cins canlı hayvan satışla- pari, üzerine iş yapan terzilerin, dükkan-

Kontea Tatiano bir sigara yaktı. - Belli olmaz. Olabilir ki F ransadan aleyh rekabetin serbestce cereyanı ve riyle, canlı kümes ve av hayvanları satışı larında dikilmek üzere bulundurdukları 
- Arkad~lann ıinirleri düzeldikten çılcarırlar .. Memleketine sürerler. dolayısiyle fiyatların normal surette te- ve esasen perakende mahiyeıtinde olına- ve teşhir ettikleri kumaşlar ve elbise mal-

sonra yapacağımız feyi dütünür, görü- Herif korkudan sapsan kesildi. essilsü kabil olacaktır. dığı için mez.bahalarda yapılmış kesilmiş zemesi üzerine etiket koyma mecburiyeti 
şürüz, dedi. - Hayır.. Hayır .. Tekrar memleke- Bu itibarla pazarlıksız satış mecburi- hayvan ve sakat satışları pazarlıksız sat~ yoktur. 

VlV time dönmekten ise kendimi öldürmek yeti; rekabeti tahdit etmek veya kaldır- kanunu hükümlerine tabi değildir. Mobilyeci ve döşemeciler dükkanla-

BAŞE KöR DOOOMO ÇöZOYOR bin kat hayulL. mak yerine, bilakis, fiyatların ilan edil- Süt, süt müştekatt (yağ, peynir, yo- rında işleri icabı kumaşlar, bezler, doku-
HamlardadD" ki Tunuaa gelip te Kar- - Neden? mesi suretiyle, onun faydalı bir şekilde ğurt ve saire) ile yumurta satan sütcii malar, bulundurmak mecburiyetinde 

jak ile ille ternuı yaptık.lan 81Tada Kon- Herif cevap ·vermedi. inkişafını temin edecektir. Bu suretle ve yağcı dük.kAnlarında ge-rek bu satış- olan dükkan ve mağaza1ann, münhasıran 
tes Tatiano (Parü havumın sıkıcı ol- Muhatabı: de mallarının fiyat ve evsafında hileli lar, gerek bu dükkanlarda satılacak di- kendi imalatlarında kullanmak üzere bu-
mağa başlamasından) bahsetmi§ ve Pa- - Bu korktuğun başına gelmemesi tüccar ve esnaf halkın rağbet ve itimadı- ğer maddeler pazarlıksız satılacaktır. lundurcİuklan bu nevi maddeler ve mal-
riste bir takım yeni hadiseler olduğunu, için belki bir çare hulunur .. dedi. nı kazanarak kanunun tatbikatından Kararnamenin birinci maddesinin zeme üzerine keza etiket koymak mec~ 
bu hadiselerin kendilerini tebdil hava ve - Ah.. Beni sürmiyeceklerini vaad· istifade edecekleri gibi, fiyatların aleni- üçüncü bendinde mevzuubahis kapalı huri değildir. 

'<.. 

mekana mecbur ettiğini söylemişti. etseler .. O zaman neler anlatırım neler.. yeti ve kat'iliği; halkın da emniyetini de kaplar dahilinde satılan sulardan mahsat. Kararnamenin birinci maddesinin 12-
Şimdi Jan, Nereyid gemisinde ve em- Ben öyle §eyler biliyorum ki .• Hem bu temin ve istifadesini mucip olacaktır. şişe, damacana fıçı, maden1 kaplar veya inci bendi tuhafiye e»'ut ve tuhafiye 

niyette yol alır, Tatiano Ye arkadqları İ§te benim o kadar büyük bir suçum da Ancak billumum vatandaşları yakın- emsali kaplar dahilinde satılan sulaı bar- mağazalanndaki bilumum perakende sa
Tunusta birbirleri ile boğuourlarken yok .• Ötekiler benden daha ziyade ka- dan alakadar etmek suretiyle bu kanu- dakla veya sair suretle yapılan açık su tışları pazarlıksız aatıoa tabi tutmakta-
Fransaya dönebilir ve Tatianonun baha· bahatli .. Ben sadece gözcülük yaptım .. nun, tatbik edildiği şehirlerimizin iktı- satışlan bu hükme tabi değildir. dır. 
ettiği chooa gitmiyen hadiseler> hakkın- Asıl i§i onlar gördüler.. dediğim gibi.. sadi hayatında geniş akisler yapması da Münhasıran açık su satan yerlerde Hangi dükkan ve mağazalarda satılır-
da malUma.t alabiliriz. Emin olsam ki beni sürrniyecekler.. tabiidir. Bu akislerin, yalnız kanunun (Karahisar maden suyu satan köşkler sa satılsın her nevi kilim satışlan, karar-

Polis bq müfettİ§İ Başenin muavinle- Fakat onun bu sözlerine kimse ehem· istihdaf ettiği. ruh ve manaya uygun ve gibi) lokanta, birahane ve emsali mahal- name ahkamı dahilinde ve pazarlıksız 
rinden biri olan müfet~ Kartiyeye zabı- miyet vermedi. müsbet olması ve bu ruh ve manaya ay- lerde müşterilere kapalı şişeler içinde cereyan edecektir. Halıcı ve kilimci dük-
ta muhbirlerinden biri alelade bir haber Mahkumlann nakline mahsus bir ara- kırı olacak h er türlü menfi tesirlerin verilen sulara ayrıca etiket koyması mec- kanlarında satılan eair e§Ya da keza bu 
vermişti. ha onu ve diğer mevkufları alarak tev- ve sarsıntıların önlenebilmesi için, tat- huri değildir. \ükümlere tabidir. 

Haberin "mahiyeti f!.1: Parasız pulsuz 1.:ifhaneye götürdü. bik ka-çarnamesindeki başlıca maddele- Yaş meyve ve sebze satışları ile yaş Kararnamenin birinci maddesinin 14-
tanınan ve son zamanlarda sefalet için- -BiTMEDi- rin nyrıca izahı faydalı görülmüştür. sebze ve meyve satan dükkSnlarm sat- üncü fıkrası mucibince cTuristik eşya da 

-------------------·- PAZARLIKSIZ SATIŞ HANGİ tıkları diğer eşya de kamilen pazarlıksız satan antikacı dülckan ve mağazalarında-

çek Ordusu aıdlgw ı emı•rıe ŞEHtRLERDE TATBIK satış kanunu hlikUmleri dahilinde satı- ki her nevi eşya satışları> pazarlıksız sa-
- OLUNACAK lacaktır. ti§ kanunu hükümlerine tabidir. 

Münhasıran balık satan balıkçı dük- KISMEN VEYA TAMAMEN KANU-

Mo ra vy a Ve Sl•ıezya hu- Pazarlıksız satış mecburiyeti şimdilik kanlarındaki satışlar şimdilik pazarlık- NA TABI MOESSESELER 
yalmz Ankara, Istanbul ve Izmir şehir- sız satış kanununa tabi olmamakla bera- Yukarıdaki bendlerde kaydedilen 
!erinin belediye hudutları dahilinde tat- her, meyvacı, sebzeci dükkanlarında ya- maddeleri eatmalc itibariyle kararname-

d ti d t 1 bik edilecek ve bu mecburiyet, karama- pılan taze balık sat~lariyle, bu dükkln- nin ıümulü içine giren müesseseler başlı-

U arın a op anıyor menin birinci maddesinin ı _ 14 üncü ~au··rmdaukıu~· bdiaıu.hm1. 1ı~nme geşyır· di~gvsa1• tı.ıçşı.ınarpıazakanrlunıksunız ca üç gruba ayrılabilir: 
bentlerinde kaydolunan müesseselerle ~ 1 - Satışlarının tamamı pazarlıksız 
eşya ve maddelerin yalnız perakende sa- satılacaktır. satış mecburiyetine tabi tutulan müesse-

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAHiFEDE -{ liye edildiği bildirilmifti. tışlarına münhasır olacaktır. Her nevi bakkaliye maddeleri ve bak-
dutlanna doğru ilerlemektedirler. Diğer Son dakikada alınan haberlere göre, KANUN TEDRİCEN TEŞMlL kal dükkan ve mağazalarında satl§a ar-
taraftan alınan haberler, Alman kuvvet- Çek motorize kuvvetleri terkedilen ka- EDlLECEK zedilen her nevi eşya keza pazarlıksız 
lerinin de Çek hudutlarına doğru ilerle- sabalan yeniden işgal etmiflerdir. satılacaktır. 
diğini iÖ•teriyor. Paris, 23 (ö.R) -Godeabergde mü- Ancak pazarlıksız satış hakkındaki Haddi zatında bakkal dükkanı olma-

Vaziyetin nasıl inki§af edeceği eoruI- zakereler inkitaa uğramıtken Çekoslo- kanun bu suretle şimdilik yalnız Ankara, dığı halde bakkaliye eşyasından münha-
maktadu. vakya vaziyeti de gayri müsait bir tekil- Istanbul ve Izmir şehirlerinde ve kısmen sıran bir veya bir kaçını perakende sa-

Berlin, 23 (ö.R) - Nim resmi D. de inkişaf ediyor. Çek - Alman hudu- tatbik olunmakla beraber, kanun hü- tan sabuncu, zeytinci gibi düillnlar 
N. B. Alman ajansı Çekoslovak ordusu- dundan ve Alman kaynağından gelen kümlerinin tedricen diğer şehirleriın.ize hakkında aynı hüküm caridir. 
nun Moravya ve Silezyada takviye edil- haberlere göre bu sabahtan beri Südet ve bilcümle perakende satış muamelele- «Bak.kal dükkanlarında satışa aı-zedi
diğini bildiriyor. Bu noktalardan gelen nrıızisind::n büyük mikdarda ahali Al- rine t~mili esastır. Tatbikattan alınacak len her nevi ~a'> kaydiyle de haddi 
Südet mültecileri diyorlar ki : man hududunu geçmektedir. 1 faynlayna neticelere Ye elde edilec~k tecrübelere zatında bakkaliye e§Yası olıruyan bir ta-

Ç~k askerleri mütemadiyen Alman mensup teşekküller tarafından zabıta işi- göre hareket olunmak üzere şimdilik kıın eşya (meseW. çinko, teneke kaplar 

seseler. 
2 - Toptan veya toptan satış yap

makla beraber aynı zamanda perakende 
aatış ta yapmak itibariyle yalnız pera· 
kende satıştan pazarlıksız aatış kanunu 
mecburiyetlerine tabi müesseseler. 

3 - Esasen me~galeleri itibariyle ka
rarnamenin ıümulü haTicinde kalmakla 
beraber pazarlıksız satılması mecburi ba
zı maddeleri de satan ve bu suretle sa
tışları kısmen pazarlıksız sahta tabi tu-
tulan müesseseler .. 

Bu müesseselerden satışlarının tamamı 
hudutlarına doğru ilerliyorlar. nin ele alınması üzerine Südet arazisine kanun hükümlerinin yukarıda isimleri veya toprJ.k, porselen kaplar, süpürge, pazarlıksız aatıı mecburiyetine tabi tu-

Bu mıntakada bulunan Röyter muha- dönmüş o!anlnr tekr:ır yuvalarını terket- geçen üç Şehri~iz.de ve kararnamenin bi- çivi gibi eşya) daha yukarıda da kaydc-
biri Çek hükümetinin emri ile Çele ordu- miolerdir. rind maddesinde sayılan maddeler ve dildiği ü::ere, bakkal dükkanlarında sa-
sunun bu sabah Südet mıntakalannı iş- Diğer taraftan Hoşlan Röyter ajansı- müesseseler füerinde tatbiki cihetine gi- tıldığı takdirde pazarlıksız satılacaktır. 
gale bo.şladığını, bir çok mıntakalarda na bildirildiğine göre Çek askeri kuv- dilınektedir. Mahrukat maddesi olarak satılan odun 
askeri garnizonların kuvvetlendirildiğini vetleri Lu sabah erkenden Südet mınta- Pazarlıksız sahşla meri olacak fiyat- nğaç kömürü, maden kömürü, linyit, 
bildiriyor. kasında geni~ mikyasta harekete haşla- lar, kararnamenin beşinci maddesinde antrasit, sömikok ve briketler keza pa-

Paris, 23 (ö.R) - Çek - Alman hu- mııılıırdır. Hududa doğru ilerl iyen Çe- mevzuubahis etiketlerle ilan olunan fi- 7.arlıksız satış kanunu hükümlerine göre 
dutlarında devam eden hadiselerin me- koslovak kıt'aları Haslaya 600 metre yatlardır. Bu fiyatlar satıcı tarafından satılır. 
suliyetlerini D. N. B. ajansı Çeklere ve mesafede Südetler tarafından durdurul- dileği gibi tesbit olunur. Kararnamenin birinci maddesinin 
Çetelı:a da Almanlara atfediyor. muştur. Südetler müstacelen bu mınta· Ancak, azami fiyatları hükümetçe ve- 7 inci bendinde mevzuubahis her nevi 
'Bazı kuabalann Çekler tarafından tah- kaya takviye kuvvetleri gönderiyorlar. ya belediyelerce tayin olunan maddeler- hazır ayakkabılar tabirine kadın, erkek 

,_ \ \ve peyaamberin kavli ile 1tenmenı ..... adaı beiendi lJ tanf ecnıe- • ın1..- -
t ise oek ııı.o a .. 

tulan müesseseler, ya müesseseleri itiba
riyle cinsi, yahut ta sattıkları maddeler 
itibariyle. tamamen kanunun tümulü 
dahiline giren ve aynı zamanda bütün 
satı§lan perakende olan müeueselerdir. 
Bu gibi müesscaelerde, satışların kanun 
ahkamı dahilinde cereyan ettiği, dük
kan veya mağazaların en göze görünür 
bir yerine aıılacak cBurada pazarlıksız 
eatlf yapılır> levhaaiyle ilin olunur. 

Kararnamenin üçüncü maddesinde 

tan ve yarı toptan ve hem de per 
satıf yapan dükkan ve mağazalar. 
kende aatışlan için kararname hiik 

umum mallar üzerine fiyat göıterea 
ketler koymıya ve perakende ea 
bu fiatlerden aşağı veya yukarı ealll 
mamıya mecburdurlar. Toptan ve 
toptan satıılarda, etiketlede ilan 
bu fiatler haricinde satıf yapılabilir
gibi müesseseler, mütterilerin eyi 
bilecekleri bir yere «Perakende sa 
mız pazarlıltaızdır> levhasını um.ak 
retiyle, münhasıran perakende aabf 
pan mağazalardan tefrik edilirler. 

Esas me§galeleri itibariyle kara 
nin birinci maddesinin 1-14 üncü 
lerinde zikrolunmıyan ve bu eurett.I ,,. 
rarnamenin şümulü haricinde kalan ( 
caciye, camcı, hurdavatçı dükk&nlaO 
bi) müesseseler, pazarlıksız 

mecburi olan mal ve eşyadan bir 
m sattıkları takdirde bu mal ve el)'& 
rine etiket koymak ve bunlan p 
sız satmak mecburiyetindedirler. Bu 
kan ve mağazalara, orada paza~ 
satı!J yapıldığına dair aynca levha ~ 
ması mecburi deiildir. Ancak bu r. 
dültkan ve müesseseler sahipleri. 
ıizalariyle ve müesse9elerinin mahi1' 
rine göre, metinleri yukanda verilen it" 
halardan birini astıkları takdirde, 
rarnamenin onuncu maddesinde iDll'.; 
dildiği veçhile, satışlannın tamaıdl 

bariyle pazarlıksız aatıı kanunu hüka-" 
ri dahiline girerler. 

PAZARLIKSIZ STIŞT AN 
iSTiSNA EDiLEN 

MADDELER 
Pazarlıksız satl§ mecburiyetine _ -.l 

maddeler ve müesseselerde bu me~ 
yelten istisna halleri, kararnamenin 2 ~ 
maddesinin a, b, c, bentlerinde göstr' 
miştir. 

Bu bentlerden de sarahaten an1ııtl'. 
cağı veçhile, pazarlıksız satış m~ 
yetine dair kanun. yalnız dükkio ' 
mağazalar dahilinde yapılan satı~ 
tatbik olunacaktır. Dükkin ve mağ~ 
vitrinleri, sergileri, yaymaları da il 
kanın dahili addolunur. 

Hem dükki.n ve mağaza işlet~ 
hem de dükkanının önünden ga~ 
lerde. sokak ve pazarlarda dolq 
suretiyle sabıı yaptıranların, yalnız ~ 
kan ve mağazalarındaki aatıılan J>llll'!. 
lıksız satış kanunu hükümlerine ta~ 

Kararanamenin 4 üncü madd~ 
belediye encümenlerine verilen ·-!':, 
yet ile, kararaname tatbikatında zd'I' 
muhtemel tereddiitleri, mahallinin ~ 
şerait, ve teamüllerine göre ve ~
izale edebilmek gayesi istihdaf oluottl' 
tur. 

Bir malın veya bir müessesenin ~ 
namenin birinci maddesinde yazılı ~ 
lar veya müesaeselerden olup ol~ 
ğının, bir satışın toptan, yan topt~ ~ 
rakende satııılardan hangi.sine ait ~ 
doğunun ve seyyar satıcılık vuıfla'J 
tereddüt h~ıl olursa belediye ene~ 
leri, 4 üncü maddededeki salallrt' 
müsteniden, verecekleri kararlarla ~ 
tereddütleri izale edeceklerdir. ( M~ 
Bir dükkan veya mağazanın önünde~ 
o müessese hesabına çalıpn yayın•~ 
serginin o dükle.An veya mağazanırt ~ 
olup olmadığı ve binnetice aeyy•r ;,/' 
ki edilip edilmiyeceği bu suretle 
olunur.) .Jft 

ETiKET KOYMA MECBUR!~ 
Etiket koyma mecburiyeti ve ,-

şekilleri hakkında hükümler. ~ 
Pazarlıbız satış kanununun hük~ 

dalliline giren maddelere etiket k ~ 
<:aktır. Etiket, taallUk ettiği maldl ~ 
eşyanın perakende fiatini ve ka? 
ile ilinı mechur1 tutulan evsafını g·· 
bir ioarettir. 1 

Etiket, karton, kağıt, ağaç, ırıs~ )I' 
emsali maddelerden yapılmııt ve )r.~ 
yüklükte murabba, mustatil, J11 ;'. 

daire gibi muntazam şekillerde 0 /j ~ 
gibi, her nevi maddelerden J1l8111 il 
kamlar ve harfler istimali de cai:ı:~ 

Ancak matlup olan, etiketin. ~ 
cinsine göre kafi irilikte ve ınütte ~ 
eyice görülebilir şekilde ve taalluk A 
mal ve eşyayı vazıhan gösterir olrıt 

Bazı mallarda, meseli ays~ 
- SONU 7 lNCI SAHtfEPP 
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BJZANS SARAYININ iÇ YUZU 

Maj~~f~'i'.""K'ili~~· .. ;i'~·~· .. ~ı;~~:~. ister . 
l<ilisenin istedikleri ise Mesihin istetedikleri demektir. 

Onları kabul etmemek mesihe isyan savılır 
Seba.ati - h d 1 b~ Yano, Samatya manasb.nnın l her şeyden once ane an ve sa tnnatı-

lil:: htahihi Ve İmparator Leonun veliaht- mıza bağlılık ve imparatorn itaattir. Bun

biiyu:ası .Papaa Eftimyoau knroılıyarak da da kusur etmiyeceğinize ve etmedi
hıı.... taurn ile doğruca imparatorun ğinize eminim. 

-.uruna .... d"" le gotur u. - Evet majeste ... Vazifemiz salta· 
p on, Pa:-~'lın elini hürmetle öptü. nnt ve imparatorluğa merbuttur .• Fakat 

lı.ık ;Pas ta bugün mukaddes İmparator• bu ancak vazifemizin bir kısmıdır. Biz .. 
acını bn. · · b 1 d"" k"" 1 M h taleh • . ~ına gcçırml§ u urum un u her §eyden evvel din adam an.. esi 
esının ö .. d ·1 w 'ld' nun e saygı ı e egı ı. ordusunı..m fertleriyiz.. Bugünden ziyade 

-M· 
Me aJeste .• dedi. Mesihin §efaati ve yannı ve bu dünyadan fazla öbür dün-

IYernin Ya d ·· · • d d · 1 Sa d 1 k au r ımı uzerınız e aım o - yayı düoünürüz. ray ve ev et anun-
n •. Siz" · 

tı11121 .' Ziyaretim şahsınızı ve saltana- larına boyun eğeriz. Fakat kilisamızın 
lçind· alakadar eden mühim bir mesele mukaddet kanunları bizim tutuğumuz 

it, 
V I yolun en ıaşmaz rehberidirler. 

·ı e Ef timyo b·· 1 .. 1 k .. ı e Scb . 8 oy e soy er en goz ucu Rahip Eftimyos bu sözleri ağır ağır 

nı.ıırnaı:st.ıy~noyu İ§aret etmiş, yalnız le.o- söylerken imparator yavaş yavaı sjnir
ttrxı• • ıhtıyacında bulunduğunu ihsas lenmeğe başlamıştı. 

lJtı. 

lrnp 
arınor anladı: 

Birden papasın kar~~ıında durdu. 
Sert bir sesle: 

- Söyleyin.. dedi. Kilisa benden ne 

yaptı. 

Majeste ... dedi. Kilisa rica etmez .. 
ister. Ve kilisanın istekleri Mcsihin de 
iıtteği demektir. Kilisanın isteğini kabul 

etmemek.. Mesihe isyan etmek dem~k

tir. 

Lcon daha fazla asabileşmiş ve büs

bütün sabır1tzlanmıştı. 

- Peki .. ne istiyc:-~unuz? 

- Cenabıhak saltanatınızı daim et-

sin. Bütün geceyi Ayasofyanın bnş Tahibi 
ile sizin saltanatınız için meşveret ve dua 
ile geçirdik. Bütün Bizans kilisa~mna 
ömrünüz, afiyetiniz ve Bizamı tahtına 

bir veliaht ihsan etmesi için cenabıhakka 

dualar edilmesini 
verdik. 

Lcon güldü. 

tamim etmeğe karar 

tant ne 
yapacak 

Romanya 
Vaziyeti f ev kal tide 

bir hassasiyetle 
takip ediyor 

• 
Yugoslavya 

Çekoslovakyaya karşı 
sempatisini gizlerrıivor 

Paris, 2.3 ( ö.R) - Küçük Antantın 
taahhütleri ile alakadar olarak Çekoslo
.. ~ya ile yapılan görÜ§melere büyük 

hemmiyet veriliyor. Bilhassa Macaris
tan cihetinden korkulduğu için Roman• 
ya vaziyeti fevkalade bir hassasiyetle ta· 
ldp ~tmektedir. 

Belgrad, 23 (ö.R) - Yarı resmi 
mahafillerde kim~ Çekoslovakya lehin· 
deki sempatileri gizlemiyor. Umumi ka
naat ıudur ki hadiseler bay Stoyadino
viçin Yugoslavya harici eiyasdine verdi
ği i likamcti haklı göstermiştir. 

·sefer· ısında 

Roın.anycı Kralı ve Veliahdı 
İl; kil\fo~te~em pederim, dedi.. Ma
'lllıl 16Ylıyeceğiniz ıözler phsımı ve 
?tıt natırnı alüadar ediyor. Onların dai
f ... ı rtıuhaf~ı olan SCbastiyano burada 
"Qll değild· 

rica ediyor> 
Rahip Eftimyos ta başını kaldırdı. 
Eliyle göğsü üzerinde bir ealip ipreti 

- Dua ile ömrün artmasına .. saltana
hmın payidar olmasına belki inanının. 
Fakat dua ile çocuk olacağına .. çocuk 
doğuracağına aldım kesmiyor .. 

-BiTMEDi-
Fransa sözünü tutacak Trakyada 

lrluhıı_ ır. Sebutiyano benim saray 
~n fız ltumandanımdır. Şahaım ve sal-
tı atımın '- . . h . 'l•tta ıtorunması ıçın erıcyı yapar .. 

p hayatını bile feda eder. Devletleri bile sigorta 
şirket · 

Çekoslovakyayı mudaf aa edecek Hububatın ısla-
tıtai~aa Eftimyos, bu sözlerden kendini 

P saymadı. 

t~ .Maruzabrnın aynı zamanda mah-
1 ıt ciheti de vardır. dedi. 
<..eon: 

rr.:;- Sehnstiyano aynı zamanda benim 
urern· Cc 1 caranmdır de .. 

eden bir 
Londrada Loyd sigorta §İrketinde bir 1 du. 

artistin bacağından tutun da üçüz çocuk Loydin defterleri dünyanın en mcş
olmasına varıncaya kadar herıey sigorta bur ve mükemmel bahri tarihidir. Ora
edilebilir. Meşhur Sanfransisko yangının-! da Nclsonun ölümü. Trafalgnr harbi. Lu
da Loyd şirketi on bir milyon lngiliz li- tinenin batışı, bütün tcfcrrüntiyle kayıt
rası ödcmi§ti. lıdır. Lutine içindeki 1,400.000 İngiliz 

Paris, 23 (ö.R) - Radikal partisine mensup bir delegasyon baı· 
vekil bay Daladiyeyi ziyaret ederek son vaziyet hakkında hükümetin 
daha sarih siyasetini öğrenmek istemiştir. B. Daladiye Radikaller he· 
yetine verdiği cevapta bir harbin önüne geçilmek için İngiltere ile 
birlikte bütün tedbirlerin alınmakta olduğunu, eğer hadiseler, arzu 
edilmiyecek bir şekilde Çekoslovakyayı bir düşman taarruzuna ma
ruz bırakacak olursa F ransanın Çekoslovakyanın müdafaası için 

hına verilen 
ehemmiyet 

--o-
Edirne (Hususi) -Trakya wnuın mü· 

fettişliği Trakya hububatının ıslahına 

bilyük bir ehemmiyet vermektedir. 
p '-'ahını verdi. 

apas Yİne ısrar etti. 

-1~ Sözlerimin hususi hayatınızla olan 
' onların mahremiyetine de bir hu-

ct \'ermektedir. 

eq~ Scbaatiyano yalnız benim değil.. 
li,ttl ~ra~ huaust hayabna vakıftır. 
k. . lıtndi IU saatte eiıin neden geldi
"""~ı k1 S>cd 1 e bilir. A~ olunuz muhterem 
bila~r. Açı1c konuounuz. Sözlerinizi Se-
a:-~.0nun dinlemesi daha faydalıdır. 

l'lt &Ozler, yetmiı yaıına bann11 ihti
Papaa fqlrttı. 

~·· leondan böyle bir hareket bekle
Otdu. 

bQ.Jc~ hain Sebaatiyanonun ıuratına 
ltu 

lh..~ Paratoru böyle dcii§tiren her halde 
-~r • 
ı~, 1 "e bu rnaİyet içinde de kendisine 
li. t ettiren bu Sebastiyano olsa gerek-

~haa. . 
ki ~İrıd tıyano, Eftirnyosun l:;akışlannda-

ıı.r manayı eczdf. 

•ii,:;-- Vay .. camna diye kendi kendine 
''Clld' 

lıı,k 
1

1
' Pnpas bana fena baktı. Muhak-

b Soıı: • ıı.ıı, d IÇcrfemi§... Allah vere de herif 
ah· tfr ır oyun oynamasa ... 

til'~n ırnYos, leonun adeta hücuma ben· 
~ a,._ l\çtk söilerine aynı açıklık ve hat

Londrndaki Loyd şir'ketinin büyük sa· liralık altın yüküyle fırtınaya tutulmuş ve 

lonu dünyada olup biten bütün deniz ka batmışb.. Bu, büyük maddi zararı mucip 

za ve felaketlerinin akialerile uğuldayan ilk deniz kazasıydı ve Loyd şirketi si· 
bir yerdir. Orası b~rsa gibi gürültülü de- gorta ettiği bu muazzam serveti defaten 
ğil, bir kütüphane, bir mabcd kadar ece- ödeyivermişti. Sigorta ~irketi 165 7 -6 I, 
sizdir. Sigorta simsarları ayaklarının uç- 1866-93 l 912 ve 1924 senelerinde bin
larına basarak yürürler, fmltılarla konu- bir müşkülat ile suya gömülen bu hazi
gurlar. nenin yüz bin lngiliz lirasını kurtarabil-

LoyCl ıirketi bundan iki yüz elli sene miştir. Paranın diğer kısmı elan Y ormo
evvel. yani 168 7 senesinde Edvard Loyd 1 uthdan 130 mil açıktaki T erşeling adası 
tarafından kurulmuştu. Şirketin ilk büro- civarında suya gömülüdür. 
su bir kahvehaneydi. Bu kahvehane de- 1838 senesinde Londrada çıkan bir 

nizcilerin uğyadığı yerdi. Oraya gelenler yangınla Loyd şirketi yanmıştı. Bu yan· 
büyük salonda otururlar, ya kahvelerini gında kaybolan l.:ayıtlar arasında Lutine
içerek birbirleriyle oundan bundan ko- nin hamuleeini sigorta edenlerin esamisi 
nuşurlar, yahut ta aralarında ticari pa· de kaybolmuştu. Bunun Üzerine İngiltere 
zarlıklara girişirlerdi. Buraıını digw er kah- parlamentosunda verilen kararla deniz 
velerden ayıran hususiyet büyük salon- altındaki defineden teneffü hallı tama-
da bir kürsü bulunuıuydu. Kahvede hiz- men Loyd 9irketine devredilmişti. 
met eden garsonlardan biri bu kürsüye Loyd sigorta tirketi yavaı yava' inki
çıkar o gün Londraya muvasalat eden şaf etmiş ve bu arada deniz sigortalan 
bütün gemilerle batan gemilerin bir lis· meyanında her türlü sigorta ioine girme
tesini yüksek eeale okurdu. ğe baıılamıştı. Öyle ki bugün bir akterisin 

Loyd bir müddet sonra ölmüş, i~i da- bacakları, İsyana karoı bir devlet, dona 
madı Vilyam Nivton idare etmeğe baı· karoı bir bahçe gibi her şey sigorta edi· 
lamıştı. 1 714 senesinde Loydin kahvesi lebiliyor. Mesela 19 34 senesinde Harry 

verdiği sözü tutacağını söylemiştir. 

ziyet telgrafı da Loyd sigorta §İrketine 
gönderilmeliydi. Çünkü Hindenburg 
zeplini Loyd tarafından sigorta edilmişti. 

Loyd tirketi hiç. bir zaman girdiği iş

lere körükörüne girmez. Şirketin gayet 
mazbut bir muhasebe sistemi vardır. 

Bundan ba~ka 1909 eenesindenberi lngil
tere ticaret nezareti de Loydin heabatını 
teftiş i~ini deruhte etrni, bulunmaktadır. 
Loyd §irketine sigortacı olarak girebil-

mek için aranılan vasıfların en ba,ında 
ticari namus ve büyük bir servet gelir. 
Şimdiye kadar bütün bu vasıfları üzerin· 

de cemetmi§ ancak 1800 kişi çıkmıştır. 
Bunlardan yalnız yetmiş beşi büyük iş-

lere girerler. Şirkete dahil olacak yeni 
bir simsar namzedinin şirkete dahil olan• 
lardım bir kaçı tarafından tavsiye edil-

mesi ve bankalardan birine teminat de
pozitoau yatırması şarttır. Şirkete men· 
su_p 1600 eimsann muhtelif bankalarda-

ki teminat depozitoları yekOnu on beı 
milyon İngiliz lirası kadardır. 

Şirketin, muamelatını tedvir ile uğ
raşan tamam 800 memuru vardır. Bun• 
dan başka her gün neşrolunan Loyd lis
tesiyle ayrıca 1 30 kişi meşgul olur. 

" «ı "d 
ter l:ibj §ı. detle mukabele göstermek İs• bütün deniz ticareti İ§İnin konuşulduğu Cleton ndında bir adam kansının ikiz 

......_ fvJ hır tavır aldı. ve sigorta edildiği yer olarak çıkmıotı. doğurması ihtimalini düı1Ünerek buna 
Bu muazzam tirket İngiltere İçin bir 

varidat menbnıdır. Sade Amerikadan 
gelen sigorta primleri senede otuz beş 
milyon lngiliz lirası kadardır ki bu para 
lngilterenin ödediği senelik harp borç
larına muadildir. 

bili~or adam ki, dedi. Neden geldiğimi 1 7 ~ 7 senesinde liste haftada iki defa ola- kargı on İngiliz lirnsı primle sigorta yap· 
1 8unuz ş Ilı~ • u halde va.ıifem de ko- rak basılmağa baglamı§lı. Bu listede tırmı§tı. Meşhur Hindenburg zeplini alev-

......_ trıı§ dernektir. kambiyo ve diğer ticari malumat birlikte lcr içinde yere düştüğü vakit Almanya-

~uhtcrem pederim.. Vazifeniz bütün sefainin hareketleri gösteriliyor• ı ya bir taziyet telgrdfı yollanmıştı. Bir ta-

ff alk masalları ..... , ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kendine düşünmeli, bir iş bulmağa, ge• cnsının bu teveccühüne, bu muavenetine 
çinmek için annene yardım etmeğe gay• Jl layık olduğunu göatermeğe gayret etme• 
ret etmeli idin. Madam ki şimdiye kadar sini nasihat ve tavsiye eyledikten ve bir 
bir sanat öğrenmemişsin. Artık çıraklığa 1 hayli çene yorduktan sonra sofrayı kur
girmek zamanı da geç.mittir. Ben sana 1 du. Sihirli Limba 

~llt 
ı. ıı. Afrika 

-3-

bir düklcan tutayım. Oraya her türlü ku• Sihirbaz ile kadın ve çocuk sofraya 
maşlar ve eşyalar doldurayun. Onlan oturdular. Konuprak yemekten sonra 
satar kazanırsın. Ticaretle iştigal eder, kadının Pioirdiği çayı içerek biraz daha 
boo gezmekten, haylazlıktan kurtulur• konuotular, artık gitmek zamanı geldi
sun. Kazandığın para ile hem kendini ve ğinden bahisle müsaade alarak azimet 
hem de anneni mükemmelen geçindirir- etti. "'i~. Sc kıtasının iç tarnflanru do-

'
l>C).odıı. cd~ah adamlarla münasebet 

ip On} L h. Orlld . . ann nayatlarını beğen-
Yet h il ihtıyari ikamet eyledim. Ni-

do '"d er ada .. 
• lf Uitı rn ıçın tabii olduğu gibi 
~ · nı Yerle· ·· tı 2:İy n. oz vatanımı görmek, 
lfcldirn. B~et etrnek arzueuna diiferek 
t'~~ !Çare k d • . 

v .. uı iJ,..., ar eıımı hayatta bula-
~ ~·llt cd" . 
•- il Ö]Gtn •• •• 'Yordum. F aht kardcti-
~~· unu haı, 

ır ve .. er alınca pek çok rnü-
0 ~d rnutc "f •r ac . euı oldum. Çünkü onu 

Sİhith Vıyordurn ki .. 
~.... ~ kadı.n_ın ~L •• 

.... dili ' &ru..; muteveffa ko-
cırıu h r UZurı 
eo •• ll.hrlamak ~dıya ko~uomak ve 
~ d "· ıateme..ı·v· • - -d • CRıJtird. 

4 
wgını gorunce 

ı.ı. ı. Alaedd" d 
ıne öndü ve eor-

tii-.. Oilurn A. • 
~~rl\an) laeddinf Sen ne iı gö-

rncası , 
tını .. nın ou au ı· on ... a ı üz • \>~ c cgıp 8 .. ,_4 erıne çocuk ba-

llne.. U11:ut etın '-1 
ICe ba l d e11; e annesi cevap 

a ı "Ve o"'I 2 undnn 8İknvete 

vesile bulduğuna memnun olarak dedi 
ki: 

Ali.edelin haylaz, yaramaz, tenbel 
ve ha~arı bir çocuktur. Babası sağ iken 
ona kendi sanatini öğretmek için pek çok 
çal~tı ise de hiç birıeye muvaffak ola
madı. Nihayet kederinden öldil. O za
mandanberi ise, bütün bütün yalnız ve 
ba.~ıe1z kaldığı için günlerini •okaklarda 
dola~mak, kendi gibi hayla~larla oyna
makla geçirmektedir. 

Hatti ben, onun bu halinden o kadar 
bıktım, o kadar bizar oldum ki bir gün 
onu kapı dıp.n ebneğe, kendi kendine 
ne isterse onu yapman için evden tarda 
karar verdim. Çünkü artık tahammülüm 
kalmadı. 

sın. Ertesi gün, vaadetmiı olduğu veçhile 
Sihirbazın bu tertibi, el iıleriyle uğ• geldi. Alaeddini alıp tehrin en büyük 

ratmaktan, bir aanatte çalıomalttan hiç tüccarının mağazuına götürdü. Oradan 
ho§lanmıyan Alaeddinin tam arzusuna tür)il türlü kumaılar, halılar, kilimler, 
uygundu. Böyle bir İfe, her ,eyden zi- hazır elbiscler lüzumu kadannı aldılar. 
yade meyli ve hevesi olduiunu aöyliye- Sihirbaz kcseaini çıkarıp paralannı ver• 
rek amcuına tCfCllür etti. Bunun üze- di, ıonra münasip bir dükkan arayıp bul-
rine ıihirbaz : dular. f.tyayı oraya naklettiler. 

- O halde yarın gelir ıeni alırım, AIA.eddin bu •uretle destglh ve dlilc-
sen burasını daha eyi bildiğin için bera• kln sahibi olduğunu görilnce amcaeının 
berce büyük tliccarlann mağazalarına pek çok mütctekkiri oldu. F evkallde 
gideriz. Onlarla görilfiip reylerini alırız. mesrur ve memnun olmuıtu. Çocuğun 

Mübayaa edeceğimiz eşya ile sana bir o lcadar sevindiğini gören sihirbaz dedi 
dükkan açarız. ki: 

Bu karar üzerine Alaeddin ile anneıi - O~lum, Ticarette çabukça ıahibi 
pek memnun oldular. Artık dut kadın malumat olmak, bir tüccar derecesi~e 

Kadın hem söyliyor, hem de ağlıyor· sihirbazın kocaıının biraderi olduğuna 

du. Kadının bu teessürünü gören sihirbaz şüphe etmiyordu. Bu eyiliği ve oğlu halı:
çocuğa bakarak dedi ki: kında gösterdiği hayırhah) ığı için te!!elc

- Sevgili yeğenim 1 Senin bu hal ve kür etti. 
harehtin hic eyi değildir. Sen kendi I Sonra onuna dönerek muhterem am-

gelmek is:er isen daima büyük tüccar 
mağazalaı ına gidip onlarla görüş. Onlar
dan bilmediğin şeyleri sor ve öğren. On
ların hal ve hareketlerini görüp ibret al. 

Bundan sonra amcası Al&eddini dük-

Edirnede 
Y ~ni ilk okul 

binaları 
Edirne (Hu~uei) - Aylardan beri 

devam eden muntazam çallfmalarla vi
layetimiz yöresinde bir çolt ilk okul bi

naları inş-atına girişildiğini evvelce bil

dirmiotm. 

Geçen sene ziraat vckl'ıletinin Avru4 

patlan getirttiği ve en iyi tohumluğu 

ayırmağı temin eden Selektör makine
lerine ilaveten bu sene de 14 selekt& 

ilave edilmiş ve bu .selektörler mahalle
rine gönderilmiştir. 
Montajları süratle ikmal edilen bu ee

lektörler köylünün bu sene ekeceği to-

humlukların temizlenmesine yeti§tiril
miştir. Bu selektör merkezlerine uzak dO 
şen köylerin tohumluklarının temizlen-
mesi için de Maro kalbur makineleri g&" 
tlrilmişür. Bu surelte Bölgenin tohum
luklarının her halde temizlenerek ve 

:tohumluk evsafındaki hububatın ekli· 

Sevinç!.! aldığım bir habere göre ge
çen hafta içinde beş okul binasının te
.melleri Vali Niyazi Mergenlo Kültür di
r~ktörü Şahap Akkaya tarafından ahl-
mışur. meslnl tem.in etmek suretiyle Trakya hu· 

Elçili, Kereme, Denler, Bostanlı, Ahı bubntının kısa bir zamanda iyi bir tipte 
ve Uzgeç köylerinde baılıyan bu . yeni ve piyasalarca tutulan ve aranılan cv
okul binaları inşaatına sür" atle devam safta yetiştirilmesi yolunda bliyUk adun-
edilmektedir. lar atılmıştır. 

Liseliler yurdu 
Çocuklarını liseye veya orta mek
tebe leyli yazdıramıyan ailelere 
lzmirde Birinci Kordonda Alsancak Vapur iskelesi kar ısında 364 

numarada Lise ve Orta mektep talebeleri için gayet sıhhi ve ciddiyeti 
haiz bir TAU:BE YURDU açılnıı§br. Yurd Lise muallimleri idaresi 
altındadır. inzibata son derece ehemmiyet verilir. Şerait lise şeraiti
nin aynidir. Her gün yurda .kayıt muamelesi yapılır. 

1-6 S.6 

kanında bırakıp kendi işine gitti. Her 
gün gelip kendini göreceğini icap eden 
muavenette bulunacağını eöyledi. 

Cuma günü ıihirbaz Al&eddinl alıp 

kasabanın camilerini. hanlannı ticaret
gahlarını çarıı ve pazarlannı, gezdirip 
bir çok tüccar ile görüotürüp akoam ol
duğu zaman evine kadar götürüp bı

raktı. Ertesi gün gelip alarak onu dük
kanına götüreceğini ıöylcdi. 

Ertesi günü gelerek Alaeddini dük
kanına götürdü. Her aktam eve ve sa

bah dükklna kendi götürüyor ve çocuğu 
yalnız bırakmıyordu. ikinci Cuma günU 
dükk&n açmadılar. Sihirbaz yeienını 
ı;ehrin bağ ve bahçelerine gezmeğe gö
türdü, kimeenin girip gez.meğe muvaffak 
olamadı.klan cennet misal boıtanlan te
map. ettirdi. Böyle gezerek tchrin hari
cine çıkmtflardı. 1<9rda ve dailarda 

dolaprak bir vadinin kenarına geldiler. 
Orası eihirbnn Afrikadan Çine kadar 
gdmeğe mecbur eden İ§İn mahalli icraat 
idi. Orada durarak dedi ki: 

- Oğlum artık daha öteye gitmeğe 
lüzum yoktur. Burada sana bir takım 

fevkalade §eyler göstereceğim. Fakat 
evvclemirde bir ateı yakmak lazım oldu· 
ğundan §Uralarda bulabileceğin kuru dal 
ve odunlan topla da onlarla bir ateş ya
kalım. 

Bunun üzerine Alıieddin oralarda do· 
la§mağa başladı. Topladığı çörçöp, ağaç 
dalları bir küme oldu. Sihirbaz bunlara 
ateş verdi. Hepsi yanıp kor haline geldi
ği zaman koynundan çıkardığı buhuru 
atarak okumağa baıladı. Birkaç dakilta 
sonra oturduğu yerden toprak yarlldı. 

Orada üstünden bir demir halka çaltılı 

bulunan büyük bir taı aöründü. 

ar lfe e ver ' sa ' 1)1 anka nası ve depo arı 

Akşehir Bankasından: 
ikinci Kordonda kiin Banka binasiyle Kuap hı.zır maballeıi Arap 

hanı ve Utücüler sokağında 19, 25, 27 numaralı ev ve iki dükkanın 
ülkiyeti satılığa çıkanlmıt olduğundan binayı görmek ve teklifleri

ni dermeyan etmek için lzmirde Gazi bulvarında 16 numarada Akıe 
hir Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat etmeleri ilin 
olunur. 1 - 25 (2858) 
CZT/277.7.z:T./.77127.ZXZZ. 7.2' ~llZıa.:;ll!"Zi...,.!'DDl!I~ 
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Güzel Ingiliz kızı 
Johor sultanının derdine deva 

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

K A G L I Y O S TR O- Dün.yayı büyüleyen adam 
getirecek mı oldu? '' •ıA ı aç,, 

.........................................................................••.............•......•..•................... , .. Holivutlu yıldızlara i.şık olan Johor 
sultanının hikayesini biliyorsunuzdur. -28- Nakleden: Faik Şemsettin 

Siz, ey kibar bayanlar 
Sizin ayaklarınızı bağlıyan zincirler, cemiyeti beşeriye 

ile olan rabıtanızın sembolüdür 

Cava adalarından birinin bu müslü
man aultanı, bir ,gün Doroti Laınurun bir 
filmini görüyor. Yan çıplak bir halde 
ve yarı vahıi memleketlerinin kadınlarını 
temsil eden bu artist, aultamn çok ho
şuna gidiyor ve bu kadını bulup onun
la evlenmek istediğini aöyliyor. 

Fakat adamları: 
Mümkün değil, sultanım, diyorlar. 

ler acaba ne idi} Kat'i surette malum kapak açıldı, bu delikten de üzerin'de - Niçin? 

değil 1 Belki de, bu kadınların kalpleri- çok kıymetli tabaklar ve yemekler bulu- - O kadınla evlenemezsiniz, çünkü 
nin seçtiği insanlara ıaıılacak derecede nan bir mua peyda oldu. kendisi evlidir. 
benziyen kimselere rastlamak idil Masa üzerinde vazolar, güzel çiçekler, Fakat dehşetli işık olan ha1ı teselli 

O zamanın kroniltlerine ıöre Gedeon enfes taraplar da vardı. Kısa bir tarifle etmek te adamlarının vazifesidir: 
en mükemmel bir akşam yemeği hazır
dı! 

- Size o kadına benziyen birini bu
lalım, diyorlar. Bu, bekar olur, aizinle 

Gayet güzel, kıvrak ve mevzun vücut· evlenir .. 
lu iki ralcasae de, bu gece ziyafetini ta· Kral: 

Sultan J oh ora gelir gelmez .. nki •: 
disini aaadet perisi kollarını açrnlf -> 
halde beklemektedir. Memleketinde 
batini tekrar elde eden ıultan aynı ,r 
manda beklediği aevgiliyi de bul~Y.0'·., 

Bu, Lidya Hil isminde bir lngiJıı 
zıdır. Lldya Hil, sultanın çok hoıun~ 
diyor. Bu lngiliz kızı Johorda anne 
beraber bir gün saraya kralla görüttlltl 
geliyor. 

Ondan sonra Lidya, Sultanın ın~ 
1 ot 

olarak aarayda kalıyor. Sultanla e"/ e 
ceği de kat't bir haber olarak dolatıı" 
ğa ba~lıyor. 

Fakat, birdenbire Lidya Hilin >.f 
rupaya geldiği görü]üyor. Ne oldu? JVI' 
ga mı ettiler} Darıldılar mı) Hayır. Jıfı 
Hil: 

- Esasen aramızda arkadaılıkıtl 
baıka bir rabıta yoktu, diyor . 

Kibar bayanlar, ayaklarınızı bağlı~ 
yan zendr]er, ıizin cemiyeti beşeriye ile 
olan rabıtanızın aembolüdür r Zavallı. 
bedbaht kadınlar 1.. Evvela, aiz koca1a
rınızın mutlak bir hlkimiyeti altında de· 
~il misiniz} Hepiniz de birer Markiz ve
ya prenses olduğunuz halde kocalarını

nn esirisiniz 1 Bu zencirleri kırmak lazım 1 
haklarımızı elde etmek İçin bu esaret
ten, bu hakaız ve yeraiz eairlikten kur
lulmaia çalışmalıyız. Ve bu aayede gö
receksiniz ki kibirli hakimlerimiz ayak
lanmıza kapanacaltlardır 1 

Görülüyor ki, bu; zamanın kadınlarının 
en baılı daYa ve derdinin nazar! kıamı 

vldi n, Kailiyoetro ıibi bir aeraerinin, 
yine kendiainden az acraeri olmıyan zev• 
ceainin makaatlanna ilet oluyordu. 

adlı bir adam, zalim Lconoranın ruhun· 
da fırtınalar yaratmıttır. Amadis dö Gol 
de Prenses dö Trelizondun ayaklarına 
kapanmıt uzun müddet bu halde kalm~
tır. 

lıte, tecrübelerden bir kıımı bu idi. 
Bunlar bittikten aonra, kadınlar, Loren· 
zanıri bulunduiu kubbeli aalona girdiler. 

Lorenza onlara: 

marnlıyordu. - Peki, diye cevap veriyor ve Holi-
Lorenza, masa meydana çıktıktan ıon- vuda giderek sultan için bir yddız ara-

ra: mıya baflıyorlar. Yalnız, bu yıldızın Do-
- Sevgili hemıireler, dedi. Derale- roti Lamura benzemesi fatt.. 

• '.'; 1· . Bir iki hafta aonra, Johor ıulta~ 
'§~: ·. da Avrupaya geldiii ıörülUyor. HeJll , 

)erine dönüyorlar. Fak.at Sultan, ainema lngi)iz: kızının bir müddet istirahat 'ti 
dünyaamdaki yıldızlardan biri ile evlen· bulunduğu Cenovaya .. 

meyi aklına koymUftur. Adamları da- Bueün, Mia Lidya Hil ile Johor ,,Jı'. 
nüp gelince, aultan bizzat kendiai kalkıp nının evlenecekleri yine ortaY. ~ 
Ka1iforniyaya gidiyor ve orada kendi Bununla beraber, aultanın Wbi b,,,_,-

- Hepinize bahtiyarlık nrecek olan 
mukavemet ta-niye ederim 1 dedi. 

rirniz, ilerledikçe ciddiyet alacal:br. Ben Nihayet, bu benzerliii taııyan · Olimp 
ıimdilik •İze eilenccJi bir kaç ıilıirbazlık Branda İlmindeki artiati buluyorlar. Be
göıtermlt oluyorum.. kırdır da. Fakat Olimp, Holivudun en 

MukaYemet) bu her zaman ve her ki
tinin elinde olan birfCY mi idi) 

Ve bundan aonra batlıyan eil;;;;;ıi namualu genç kızı olarak · tarunm11br. 
ziyafet aaatlerce .Urdii. Güzel ve kibar Araya ba,kalarırun girdiği bu izdivaç 
müritler ancak .. baha yakın evlerine .itini n~fretle karııl1Yor: Eaa.cn prldı 
dinebildilerl bir aultanla evlenmek OJimp Brandamn 

aevgiliaini kendiai ara~aia bat11Yor. dulu bir beyanatta f8y)e demektedif1 

Fakat, Kalifomiyada kalbine fifa bu- - Sultan Avrupaya ıelince "-9~ 
KAZANILAN SERBESTi 

Lorenza, birinci a\in olduiu ıibi diier 
iıçtimalaıda d.-aynı ıuretle idarei kelim 
etti. 

Kadınlar, bir çc~ek aaat kadar irade 
ve kalplerinin zalim Yqa multlm olup 

olmadılını dtıtlndtıler, durdular! 

lamadılttan bqka iklimle de aruı eyi dı. KendiaJni Kalifornfya dönilfü t~ 
ıitmiyor ve haıta)anıyor, derhal memle- ve eyi eden Mia Udya Hil de yln• ti 

Onlar auatuğu vakıt, bülbU1ler ötmeie pek kabul edeceği birtcy deiildir. lı:etine d&nü.yor. · bakmaktadır. 

itte, hikayenin Mm Ye en meraklı k... Bu auretle, ıtızel Udya prklı .uı-' 
Bu nutku, yine eknriyetle ıu .özler 

takip ederdi: 

Salonda derin bir .Ulı:et vardı. Ve bir
denbire kapı1ardan birW açddı. )çeriye 

l;>iyük bir alma topaç yuyarlanClı. Bunun 
üzerinde elinde bir yılan tutan ve bafın· 
da da alevler yanan bir adam vardı t 

batlam11 idil . Bunun üzerine, Johor aultanmın adam
ları. aradıklarını bulam.yarak memleket· mı bundan eonra batlıYor ı l>u, evlenmelerine m&nl midir) 

DAiMA ESRAR 
- Hey ııafil kadınlar J Hüriyetinizi 

t~k.rar alanız, almaJmnaz. Bu ne giiç bir 
ittir. Ne de bir haya)dirl ÇünltU hiiriyet 
her inaan için en ziyade lazım olan bir 

~ydirl 

Lorenza: 

- lıte, dedi. ölmez ve yenilmez 
Kailiyoatro: bu zat, bütün ilimlerin ve 
esrarın aahibidir. Büyük aırrın eiyah per
desini yırtmak için geldi 1 

Bu kadınlar toplantıla vakıl. Kaili
yoatronun ölUleri ııöylettiii toplantı ka
dar fevk.ilde ve cara rengiz deiildi. Fa
kat bunda da karanlık ve eararlı nokta
lar vardı! 

Meksika - Amerika jEdirnede soğuk• 

k 1 b• h lar kendini 
Lorenza, birinci derain aonlarında: 

- T ccrübeler bathyor. Dikht itte· 
:rlml dedi. 

Evet.. Bu kibar kadınların acvdilderi 
veya beğendikleri inaanlar bu toplantıda 
nasıl oluyor da hazır bulunabiliyorlardı} 

Bu mÜn89Cbetler bu kadar açık ve ma
lOm mu idi yoksa) .. 

a·rasında an 1 ır arp gösterdi 
Edime (Husu.t) - Civar vilAyeV 

yatan yabnurlar havanın hararetini ))il' 
denbire deti§tirmif ve aon bahar rn•.,i 
mi tamam.ile kendini göstermiftlr· ı1' 

T ccrUbcler, acaba bu tecrübeler ne 
GJ.eaktı} 

Bu aon ve kıaa ıöz, kurslara İf tİralt 

•bnit olan kadınlar araaında çok büyük 
im "6yret ve merak uyandırdı. 

Lorenza milritlcrine: 

ÇEUK GtBJ BiR BAKIŞ 

Lorenzanın bu takdiminden aonra, 
.cneri adam, haZJr bulunan kibar ba
yanlara çelik afbl bir bakıtla bakh, aon
ra: 

Yoha}. 

Fakat çarpışmalar kırmızı 
vuku 

< 

ve siyah 
bulmak-karıncalar arasında 

tadır. Alimlerin kanaati ..• 
- Şimdi altı gruba ayrılacaJUıniz t 

Fak.at kufA]darınızın rengine ıöre grup 
halini alacahmız 1 dedi. 

Kadın]ar, bellerinde kupkların rengi· 
ne göre, altıpr kltilik gruplara ayrddı
ler. 

- Kızlanml dedi. Sihirbazlık, tabla· 

tin uranna vukuf için lwrulmuıtur. Her 

biriniz kalbinze Jıoı gelen mevcudu g3-

rebilirainiz 1 Bunun için de biltUn earan 
benim elimde bulunan gizli ilimlere ina
nınız. Arada •ırada bu m&bede ıeliniz. 
Burada her ziyarette aize yeni bir amın 
perdeal kaldınlacakttr. Bundan fazlasını 

bugün İçin benden I.temcylniz 1 Meıut 
yapyınız .. Ve aükOtu, aulhu ye lhenııi 
.eviniz, bunlan tatbUta ça}ıfıruz .. Bundan 
ötcei artık o kadar ehemmiyetli değil
dir! 

Kailiyostronun mÜ>et dc<lifi ha yer, 
mtlrıit Lorenzanın mUritlerinl topl~ 

bu konak, zamanın en mükememl bir 
randevu yeri mJ idi) 

Hakikat ne oluna olıun, bu toplantıyı 
tertip ve idare eden kimeenin muvaffa
k.yeti tam ve akıllara hayret verecek de
recede idil 

valarm Ani olarak soğu.m.aaı Uz.erine -9" 
desUler aandılclardan çıkmıf ve ~ 
cak. yerlerin pençereleri sıkı sıkı kaJ"' 
ml§ır. Ba'tkanlara da mevslmslz kar yıl, 

Son gilnlerde Amerikan llhnlerl, Tek- da kanlı bir çarplfIDA olmaktadır. ön- dığı ve bilhıwa Sofya-Fillbe aru~ 
sas mmtakasına doğru akın etmiye baş- ceden dev k.a.nncaların bu aavqta galip sahaya bir karış irlliaında kar düştUf 
lamışlardır. Çünkü orada h.arlkulAde geleookleri zannedilmekteydi. Fakat bu- haber verilmektedir. 
bir hAd.i.!e .eyred~erdJr. gilL bu kanaat delifllıiştir. Çünkü mil- Maamafih bu soğuklar deva.mtısdıf 
Amerikanın Bırleşik. devletlerlnln yonlarca kırmızı karınca gruplar halin- Hen.Uz llOJl bahara girdilimiz bu rne.# 

garp hudutlariyl~.' M~ksıkanın fimal vi- de Amerikanın muhtelif mmtakaların- mJn çok müsait ve iyi günleri öniltPur 
!Ayetlerinde bugun fiddetli bir lıannca dan cenup hudutlarma doğru yürümiye dedir. 

Lorenza: 

muharebesi ba.şlamı§tır. Bu muharebe başlamıştır. 
- Şimdi. dedi. Her bir grup bu lı:o

nakta mncut ahı daireden birini itıal 
edecektir J. İıtiyenler bahçeye inebilir
ler. Bahçede tüzel çiçekler vardır. Ay 
'da çolı: güzeldir 1 Burada mühim ıeyler 
olacaltbr. 

Ve ... birinci içtima, alik.adarlann hep
linin de tam bir memnuniyeti dahilinde 

devam elm.İf idi. Burada hertcyİn üze
rinde aık. earar ve ... Hudutauz bir ümit 
vardır 

Mebikanm siyah dev karıncalariyle, tndiya, Utah, Oregan ve Kanada gibi binlerce kilometre yol alarak hududa 1' 
Amerikanın kırmw karıncalan arasında binlerce kilometrelik mesafeden Teksu tişmlflerdir. 
cereyan etmektedir. mıntak.asına akın alan gelen kırmızı ka- Şimdiye kadar haşerat Aleminde b3i'I 

Huaaa, ainirli, hoppa kadınları kafi 
aerccede al&kadar edebilmek için bun
öan daha eyi bir merasim yapılabilir mi 
idi) Olacağı hav er verilen mühim ıey-

Smirbaz fakat .. rlatan herif bu aöz
leri MSyledikten tonra, yine altın topaç 
üzerinde harekete geçti ve gözden kay
boldu. Ve aynı zamanda da yerden bir 

Şarlatan herif, Holıtayn ptosunda 
kont dö Senjermenden gördüiü kabul 
~klini, pariate genif bir aahaya çok da
ha mütekamil bir ıekilde tatbik etm~ı 
bulunuyordu 1 

Dev kannca denen Meksika karınca- rmcalar hududu geçen dev karıncaların bir harbin eşi görlllmtlş delildir. ~ 
lanndan büyük bir kütle huduttan qa- üzerine atılmaktadır. sahasında gazetecilerin vazifesini ıos-
rak Amerik.aya geçmiş ve kırmızı karın- Sayısı milyonları geçen kırmızı karın- Alimlerin bugünkü kanaati werln.~ 
calara taarruz etmiştir. calar muntazam gruplar halinde harb sa- mızı karıncalarda kalacağı merkeılP"' 

-BiTMEDi- Şimdi Amerika - Meksika hudutların- hasına yol almağa başlamışlardır. Bunlar dir. 

Tarihi macera 
ve esrar romanı Demir Maske 

-13-

Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

Gözlerinden tuhaf bir bakış tulesi ça· Hemen yola çıkacahınız... mene daha kalınıru kullanabiliriz. Ya-

lıyordu. - Bllf U.tüne monaenyör.. Nakleden zifenizi artık anladınız .. Cenabıhak yar-
- Kuyruğun kopsun .. kabul edene· - Kra11ık aarayırun hu ahurunun en dımcmız olıun .. 

niz lafı da aöz mü .. Şeytanın kukuleta11 eyi atlan emrinize lmadedir. Har .. Keo- Kemaleddin Şükrü Orbay Senmare yerlere kadar eğildi. 
ve domuzun kılsız kuyruğu hakkı İçin dinize yardımcı olmalt üzere aradığınız - AlJaha ıamarladık Monaenyör. 
Rozarj, aenin esrarengiz adamın bizden adamı buldunuz mu) Dedi. Kendisini himaye eden Markinin 
daha emin ellere düşemezdi. Emin ol.. - Buldum momenyör.. elini öptükten sonra odadan çıktı. Pa]e 

Miatufle ilave etti: - Kimdir bu adam> RuvayaJin koridorlanndan geçti. 
- Onu biz.im elimizden alacak.. al- - Rozarj imıinde aalen Pariali olmı- Alt kata indiği zaman alçak bir kapı· 

mağa çalışacak olanın alnını karışlarım. yan biri. Tamamen bana ballı bir adam. nın önUnde durdu. Kapıya açarak içeri 
Jvonun tatlı aesi yükseldi: E.aa.en onu aizden aldığını yüksek mü- girdi. 
- Arkadaşlar. . Ayrılmazdan önce aaade ile :ıabit rütbcaine çıkardım. Burada, bir iskemle ilzerine oturtul-

uğnında hayatımızı fedaya yemin ettiği- - Hiç bir kuauru yok mu> muş, e11eri arkadan bailanmıt. yüzünü 
miz yeni efendimizin şeref ve ııhhatine j - Tek bir kusuru var. O da biraz kalın ve siyah kadifeden bir ma1ke ge· 
içelim. sarhoıtur. çiri1miş bir adam, iki ailihıörün ortasın· 

Rozarj: Sarhoı demek.. geveze demektir. da bekliyordu. 

- Evet .. Doğru .. yeni patronumuz Evet... Bir ata eözü böyle diyor Senmars bu mevk.ufa doğru birkaç 
Fransa halının şerefine. . ama .. Her ıeyin bir iatlenası vardır. Be- adım atb. Başından ppka11nı çıkardı. 

Hep bardaklarını kaldırdılar. nim adamım öyle durmadan içen takım- Hürmetle yere eğildi. 

Faril>ol: )ardan değil, onun multannen zaman- _ Monsenyör.. dedi. Emirlerinizi 

- Haydi .. dedi. (Kralımızın) fere- lan var. O zaman İçer. Daha eonra içki bekliyorum. 

fi.ne... onu daha ziyade arıyor. lçmedigı"' · zaman- M·· ·· s· 1 b" · -.. - osyo.. ıze nası ır emır ver-
- Kralımızın şerefine... lar sersem tavuk gibi .. içtiği zamanlar memi istiyorsunuz) 

- Onun terefine... iac aralana benziyor. Nereye ister1eniz olan emirlerini biliyorsunuz. ve icabına göre de harekete çalJ.faca- - Majcete kral hazretleri tarafın-
Sonra Rozarj, Faribolun elini aılttı. oraya korkmadan ealdırabilirainiz. - Evet monaenyör .. Ne olursa olaun iun. dan tayin edilen mahalle aizi izam et• 

lvon ve Miatufleyi de arkadaşça !!elanı- Marld, bu aözler üzerine emin oldu. cmisafiu mizin baıında bir tek kıla bile Senmara böyle ıöylerken ceketinin al- mekliğim emrini .• 
)odılttan ıonra odadan çıktı. - Möayö dö Senmara.. dedi. Siz ha- hata gelmiyccektir. tından hançerinin aapmı ıöaterdi. Monsenyör Lui • bu mevkufun kim ol· 

Vl kikaten tam bana l&z.ım olan adamaınız. - Tamam .• Fakat timdi benim ıöz- Marki: duğunu filphcaiz anl&IDJftır - acı bir ırü-
C O C E l (Masanın üzerine İçi altın dolu büyücek )erimi de dikkatle dinleyin ve muhake- -Mültemmel, dedi. Kavray111nız ye- lüıle: 

Aynı saatte, Pale Ruvayalde. Marki bir torba fırlatarak) bunu ılmdilik Uk me edin. Majeıte kral her vakıtki gibi rinde .. Fakat bu baş vuracağımız en •on - Majeateniz .. dedi köpeklerini Uze-
d~ Luvuvo ile Pinyerol kalesinin yeni J maaraflar için alınız. Majeste kral hazret- bu aefer de merhametine kendini kae- çare ol~alıdır. Şimdiki halde tceadüfün rfme aaldmyor ve beni Adi bir mUcriın 
kumandanı Senmars aon konuşmalarını leri hizmetlerinde aalen en ufak bir ku- tırmııtır. Bizim vazifemiz onu hatti ken- pyanı hayret bir benzerlikle yarattıiı gibi bağlatıyor. 
yap1Yorlardı. 1 suru bile müsamaha etmezler ve bunun dine .karoı bile korumaktır. iki yüzden ... iki simadan birinin herkesçe - Moneenyör... Eğer yüzünüzden 

lirim. 
Monsenyör Lui ayaia ıiddetle k-:; 
- Hayır.. diye bağırdı. Billkil 1ıİ1 

bu aaraydan eli kolu bağlı olarak .Jl.• 
kurban gibi çıkmak. isterim. H•r"',ı 
Söyleyin.. Elinizde mahpuaum artı1' 
yapmaklığım 18.zımsa yapayım. 

Senmara kapıyı açarak cevap 
di: 

- Beni takip ediniz monıeny<Sr· ti 
Senmara kapıdan çıkmazdan . & ,;· 

monsenyör Lui önüne geçti. Sert bır 

le: 

- Arltamdan geliniz möıyö .... ~· 
Diyerek yürüdü. Senman ve 11'1 

llhıör de arkasından takip ettiler. 

~-· Sarayın büyük ve bahçeye çıkart 
pısına gelmişlerdi. ef 

Kapının önünde, geniı ve ınerı;;ıl' 
aahanlıia yanaımış kapalı bir areb• 

ruyordu. Ş' 
Monacnyör Lui, bu mermer aah• b" 

ta arabaya binmezden önce etrafın• 
kandı. ,,. 

Gecenin karanlığı içinde kapırıııı tJP' 
imda ve bir kötcde kalın kaputl• ,
bürünmüt dört aüvari hareket8İt d 

yo:-du. h" 
Monaenyör Lui bu aüvariler t•r• 

bakınca birdenbire titredi. ,V' 
Dört ıilvariden biri baıınclan .. I .ı' 

aını uıulcacık çıkarmış ve kendiıln 
lamlamatb. 

Marlci: 1 için de parayı eıirıemezler .. Sonra bir -Monsenyör .• Sözünüzün m&nuı de- meçhul kalmaaı lazım .. Bunun için alel- maskenizi çıkamııyac:ajınw vaadedccek 

L...:...._~~--~M:_:o~nae==n~y~o~·r~:d:ö~~:~e:n:m::a:rs:··:._~d:e:d:i·_:ih:t:a:r_:d:ah:a~.:· _K~raJ=...~h:az~re~tl~e:r~in~i~n_..!m~ü~·h~i~m~n~·n~v~e~h~e~d~e~f~i~u~zu~n~d~u~r.~O~n~la~r~ı~a~nl~a~m!!.!.!!a'l'!!a.il!.&d~e~~·uahw..~ka~daif~JiM....-,._... .... ....,._.. ........ . eb.!..Gılıu:u.ııuz...k.aUıanınndakL.ha.0&la: &,..hl..!..---~--~--__ıı.u.ıı.aııu;.o.ı<.:-__.... 
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A~KARA RADYOSU: 

Pazarlıksız 
-BAŞTARAFl40NCOSAHIFEDE
terlik gibi ıcylerde etiketin malın içine 

satış 

iHTiYAR NiNE 1294 l. Ozüm Tarim 6 
l 169 M. j, Taranto 
852 jiro ve şü. 
906 Albayrak 

9 
9 50 
9 25 
9 50 
9 

15 50 
l o 12 
16 
12 

öğle ne§riyatı: ~ veya altına yapııtınlmaaı, yahut sabit 
biyalarla bu eşyaya damga halinde vu
rulması da caizdir. 

Saat 1 3. 30 da karıııık plak neşriyatı, 
13.50 de plakla türk musikisi ve halk şar
kıları, 1 4. 15 te ajanı haberleri, 

zeytinyağlarının satılması menedilmiş ol· 
duğu halde bazı belediyelerce de zeytin· 
yağlarının muayyen bir nisbette diğer 

nebati yağlarla karışık olarak eablmuı· 
na müsaade edilmektedir. Karamame4 
nin 7 inci maddesinin a ve b bentlerinde· 
ki hükümler işte bu hususiyetler nazan 
itibara alınmak suretiyle tertip edilmiştir. 

- Gene doktora değil mi) 
- Gene d oktora, yavrum, gene dok-

16 50 
10 75 

Birinci, hatta ikinci mevkide seyahat 
edenlere pek acırım, ben, yani bu satır
lann muharriri, daima üçüncü mevkide 
teyahat etmesini severim. 

tora, bu ihtiyarlığımda başka nereye gi
debilirim) 

A 19 Y. t. Talat 
744 inhisar ida. 
6 1 3 Paterson 
605 A. Fesçi 
585 K. Taner 

10 
9 75 

13 25 
11 

Akşam neşriyatı: 

Tuhafiye mağazalannda kutu dahi
linde satışa arzedilen bazı küçük eşyanın 
fiatlerinin bu kutuların Ön tarafına, yani 
müşterilerce görülebilecek. kısmına yazıl- Mesela, Ankaracla diğer nebati yai· 

larla kanıık zeytinyağları satışı beledi4 

yece menedilmektedir. Binaenaleyh 
mezkUı ıchirde, zeytinyağlarının evsafı 

hakkında 7 inci maddenin b bendinin 
ikinci fıkrası hükümleri cari olaca.lbr. 
Buna mukabil, lstanbulcla, belediye ni• 
zamatına nazaran, diğer nebati yağlarla 
muayyen nisbette karl§ık zeytinyağlan 

..tılabildiği cihetle. 7 inci maddenin b 
bendinin birinci fıkraıı hükümleri bu va· 
ziyeti karıılıımaktadır. 

-.- Bu d efa hangi doktora gittiniz) ması kafidir. 
- Knler.in şehrinde çok meşhur bir 

Birinci mevki yolcuları, daima mü
him tahsiyetlerdir. Düıüncelidirler; hiç 
ltoııUfmaziar. ikinci mevki yolculan bir 
~ daha canlı, biraz daha konuşkan ol
makla beraber gene üçüncü mevki yol
cularına hiç benzemezler. 

kadın doktor var. Ben bütün bir hafta 
onda kaldım. Bu, çok meşhur bir ebe

dir. 

5 02 A. R. Üzümcü 
466 Ş. Riza ha. 
2 79 N. üzümcü 

9 50 
9 75 
8 50 

10 25 
10 75 
10 25 
13 50 

13 50 
1 1 75 

'o 75 
12 

Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 
l 9. 15 te türk muaikisi ve halk prkılan 
(Salahittin), 20.00 ele saat ayan ve 
arapça neşriyat, 20. 15 te türk musikisi 
ve halk şarkıları, (Muzaffer tıkar ve Se
mahat), 2 1. 00 de Şan plaklar, 2 1. l 5 te 

Mesela boyunbağı, çorap, sabun, traş 
bıçağı, ve mümasili küçük eşyada böyle 

hareket olunacaktır. 

Ancak gömlek, pijama ve saire gibi 
daha hacimli eşyanın fiatleri kutu üze· 
rine yazılsa dahi, kutuların içindeki mal
lardan her birine de aynca etiket konu
lur. 

- Ndl. 
- Ehe, yavrum, ebe 1. 

1 1 6 H. Alberti il 50 
16 Halbuki üçüncü mevki yolcuları bam 

baılta in.sanlardır. Konuşkandırlar: ca
na Yaltmdırlan insana, çay, kahve ik
ram ederler. Hayatlannı, baılarındl\I' ge
çen vakalan ıeve ıeve anlatırlar. 

Yolculardan bir ikisi kendilerini tu
tamadılar. Yüksek sesle kahkahalannı 

1 1 1 M. H. Nazlı 
1 O 3 A. Papagno 
103 D. Arditi 

9 25 
ıo 25 

9 75 
12 

stüdyo aalon orkestrası, 22.00 de ajana 
haberleri ve hava raporu, 22. 15 te ya-
nnki program ve son. 

koyuverdiler. Hastalık kumkuması bu 
ihtiyar nine hakikaten acayip bir insan-

dı._ Sizin ha'ltalığınız nedir Nine) 1 

97 j. Taranto Ma. 
9 6 M. Be~ikçi 

1 O· 75 
8 625 
9 50 

10 75 

13 25 
1 l 

Aynı suretle hazır ayakkabıci mağa
zalannda da, kutular Üzerine yazılmış ol
aa dahi, kutular içindeki ayakkabı veya 
terliğin her birine de ayrıca fiat damga
lanmıı veya etiket konuzlmuş olacaktır. 

59 Ş. Remzi 17 1 LAN MOTEFERRlK HOKOMLER 
itte ben bu defa da, gene bunc:Lm 

8türU, akıam treniyle, üçüncü mevki va
ıoııunda seyahat ediyorum. Kalinin şeh
rinden Vi11ny - Voloçok ıchrine gidiyor
dtım, Vagona girer ~rmez, kı .. bir za
lnan sonra herkesle ahbap oldum. Ha
"•dan, ıudan, trenlerin intizamından, 
Vitny - Voloçok. ıehrinin ıimendifer ga
tına olan mesafesinden velhaıııl herşey
Cten h6hsettik. 

- Allah Allah ne diye hasta olacak
mışım ben? Y etmi, ya~ıma bastım, Al
laha ıükür daha hiç bir hastalık geçir
medim. 

5 8 Öztürk 1.. Şi. 

33 H. Uyar 
2 7 Talat Taner 
10 j. Kohen 

11817 Yekun 

11 25 
10 
9 375 

12 75 
il 50 
11 5 o 
9 75 

JZMIR SULH HUKUK MAH· 
KEMESINDEN: 

Hili.liahmer cemiyeti ile ölü 
Rüttü karısı Zeynep ve oğlu T ev· 

fik ve kızı Saniye ve Fatma Af e
viyenin ,ayian ve irsen mutasar-

Her birine aynca etiket vaz'ı kabil ol
mıyan ve fakat, fiatleri birbirinin aynı 
olan küçük eşya, mesela antikacı dük
kanlarında .atılan renkli taşlar veya pul
lar) bir kap içinde ve bir tek etiketle 
teıhir olunabilir. 

Kararnamenin 8 inci maddetinde 

mevzuubahı tak.itli sabştan maksat, mu
amele yapılırken tanzim olunmUf mun
tazam bono ve senetlerle, borcun muay
yen vadelerle ve bir kaç taksitte öden• 
meıi suretinde yapılan .. btlardır. Bun· 
lar haricinde mesela bir bakkalın ay ha· 
~ında ödenmek üzere müşterilerine yap· 
tığı devamla verelİye sabşlar taksitle ... 
bf sayılmaz. Bu gibi veresiye satışlarda, 
ilan edilen perakende satış fiatinin tat· 

- Şu halde ne diye doktorlara taşı- 210392 Dünkü yekun 
nıp duruyorsunuz) 222209 Umumi yekun 

Y olculann hemen hemen hepsi, tren
lerin daha muntazam i,lemeğe başla
dıldan hakkındaki kanaatte mütabıktı
lar. Hava hakkında da aramızda ihtilaf 
Yolıı:tu, Vişny - Voloçok şehrinin gara 
olan uzalclığına gelince, kimse sarih bi.ı 
ley söylemedi. Yolcuların hemen hemen 
hePli hep bir ağız<Ian kondoktörclen 
tnalUınat almamı tavsiye ettiler .. Velha
aıl ıördüğünüz üzere, konuşmamız, hem 
enteresan, hem canlıydı. 

içimizde hiç lafa kanşmıyan yalnız 

bir tek koca kan vardı. Görünüşe göre 
bu, kanlı, canlı, ııhl\atli bir kadındı. Bü-

' ' tün konuımarnız müddetince hiç lafa ka-
rı~mış, hep bizi dinlemiş ve müte
madiyen ıuculc., ekmek yemi§ti. 

Ben bu kocak.an ile ele konuşmağa 
karar verdim. 

- Nine, dedim, ten nerelisin). 
- Ben bu civaı:lıyım, bizim kolhozu-

nuıx J\ah ıuracı.ktadır, . 
Kolhozdan çıkalı çok mu oldu) 

- Eh ıöyle böyle iki ay oluyor. 
- Ya) Nerelere gittiniz) 

- Doktqrl(lra, yavrum doktorlara ... 

.- iki 8/. !'1üddetlc hep doktorlara 
mı) ~ 

itin en ,uba.fıma giden ta~, kocaka
rının, hiç te hastaya benzememesi idi. 
Hayatta insanı aldatan böyle. görüşler 
olur hazan. 

- Evet, yavrum, ~vet, hep doktor· 
lara .. Ne yaparaın hazan icap ediyor. 

- Haklısın nine, tevekkeli dememiş
ler: ihtiyarlık - maskaralıktır. 

- Hayır. yavrum, hayır.. Ben şik.a

Yetçi değilim. Hatta halimden memnu· 
num. 

- Hangi doktorlara gittiniz) 
- Muhtelif doktorlara yavrum, 

rnulıtelif doktorlara .. ilk önce Bologoya 
Rİtti.m. Orada bir doktor var, genç ol
masına rağmen romatizma işinde öyle 
rnütah&ISll ki.. Elini ıürmeaiyle bera
ber, insanda ne ağn kalıyor, ne de has
talık.. 

- Evet, romatizma, hakikaten mü
him bir hutalıkbr. 

- Çok mühim, yavrum, çok mühim. 
Bundan sonra T orjokaya gittim. Orada 
da maruf bir kalp mütahassısı vardır. 
Sizin anlıyacağınız kalp ha.atalıklannı te
davi eder. 

- Eyi bir doktor mu) 
- Eyi de laf mı yavrum, eyi de laf 

ını) Öyle sevimli çocukları var ki .. Sor
mayın! .. Hele üç yaşındaki ortanca oğ
lu K k · ··zı · " ocnman ocaman mavı go en 
Var., Bana mütemadiyen şekerleme ik
ram etti. 

Bütün yolcular, bu kadar mühim hu· 
~alıldarın sahibi bulunan bu al yanaklı 
•htiyar kadına hayretle baktılar. Nine 
h' ıç durmadan sucuk ekmek atıştırmakta 
ıncşguldü. Ufak bir fasıladan sonra gene 
aöıüne devam etti: 

T orjokdan sonra Ostaıkovaya gittim. 
- Oraya niçin gittiniz) 
- Gene doktora, yavrum, gene dok-

tora.. Alnımızda doktorlara taşınmak 
Yll2ıyorrnuı .. 

- Ostaıkovada hangi doktora gitti· 
rı~) 

- Göz doktoruna yavrum, göz dok· 
torun O d ,.. a.. n a tamam on gün kaldım. 
-.ok ey· b" d E. I 1 ır a ıım, çok misafirperver ... 

v eneli çok olmadı .. Karısının ismi Ve-
ra .. Do" V .,.. grusu era çok ho§uma gitti. Çok 
.,uzel ses· ıı. 1 ... Lr 1 var. ı~ ukemmel şarkı söyliyor. 

a-:ıaYr •• 
. etırnız gittikçe artıyordu. Nine-

nın gayet l 
1 

hh . cnn ı, gayet neşeli hatta gayet 
1 atlı .. _, · ] 

Y 
goz.ıerı o maaına ragmv en ne di-

e g .. d 
ın oz oktoruna ta§ınıyordu) Ben ona 

- Kendi .arzumla gitmiyorum . yav-
rum, kendi arzumla gitmiyorum. 

- Ne diye kendi arzunuzla gitmi

yorsunuz) 

_._ Onlar kendileri tlavet ediyor, ben 
de gidiyorum. Hem nasıl gitmez olu
rum) -Onları ben büyüttüm, ben bu hale 
geti{dim. 

- Kimleri~ 

- Demini:lenberi saydığım doktorla-
rı. Bologadaki romatizma mütahassm 
Nikola en büyük oğlumdur. Torjoktak.i 
kalp mütehassı~ı Sergey, ·ortanca oğlum
dur. Ostaşkovdaki göz mÜtt"hassısı Mi
hayil de onun küçüğüdür. Geçenlerde 

evlendi. Ebe Kanya ise, bunun küçüğü
dür. 

Nineciğim desenize; sizin bütün 
aileniz doktor olmuş! 

iNCiR 
t 

600 Alyoti bi. 
1 72 Benmanyor bi. 
144 Muhtar Ataman 
1 4 l Ş. Rıza Ha. 

1 

80 B. Franko 

5 
9 625 
9 
8 
9 

rıf bulndukları Burnavanın Kürt 
Ömer ve Kar Sokullu ıokaklan Etiketlere fiat ve ilanı mecburi olan 

arasında ki.in ve 23 numarada mu- evsaftan gayri kayıtlar veya rakamlar 
kayyet iki katlı yedi odalı ve üç konulması caizdir. Ancak bu takdirde 

ya fiat ve iJitu mecburi olan evsaf, et· 
ketin bir yüzünde ve diğer kayıtlar di-

evlek m;ktannda bahçeli·•e·havu
zu muhtevi ve 1500 lira muham-

k 
..-At}' • _LL ğer yüzü.de olacak, yahut ta bunların 

men ı, .... "== ı evın maııAemece h . .k . b' .. .. el 1 d v 
·ı • 1 • k • t' epıı eti elin ır yuzun e top an ıgı 1 4 Cemal Ali_§an~ 12 

6 P. Paci ve Ma. 1 3 
5 6 B. S. Alazraki 7 

verı en ıza eı fUyu ararına 11 ı- kd" d f" .1• b • 1 . ta ır e ıat ve ı anı mec urı o an ev-
ı naden 26/10/938 tarihine mµıa- Saf diğer kayıtlarla'kanınuyacalc ve on· 

dif çartaınba günü ıaat on bette lardan ayrt ola<:alc surette yazılacaktır. 1213 Yekun 
55594 Dünkü yekun· 
56807 Umumi ye1'un_ 

' ' lzmir sulh · hukUk mahkemesi ıa- F. ti · b. 1 b' d t ak ıa en ır o an CfY&ntn ır ara a eş-

lonunda sabfl yapılac ~ır. Bu hir edildiği takdirde tek etiketle · göıte-

ZAHiRE 
1 vagon Buğday 4 875 5 

' 6 vagon Arpa 3 567S 3 575 
1 vagon Nohut 6, 25 

28 çuval Yulaf 3 81'5 
275 çuval K. D. ' 6 7 5Ö 

artmnada tahmin olunan bedelin riJmesi kabildir. • 

yüzde yetmİf beti nisbetinde be- Kararnamenin beşinci maddesinin F 
del verildiği surette müşterisine fıkrasında zikrolunan maddelerden mak
ihaleai yapılacak aksi takdirde sa- sat, eııasen kabı veya zarfı üzerinde fiat 

bf on beş gün daha uzatılarak ve evsah· yazılı olarak satışa arzedilen 
;kinci artırması 12/11/938 tarihi- maddelerdir. Mesela bu suretle satışa 

biki mecburidir. 

Bu kararnamenin birinci maddesinde 

yazılı ticaret şubelerinden gayri Tica· 

ret şubelerinin ve müeuesclerinin de 

kendi nzalariyle pazarlı.baz satış kanunu 
hük~mlerine tabi olmak iıtemeleri, ta· 
yanı arzudur. Bu surf'tle. kanun tatbika-

tının hudut ve şümulü bizzat alakadar· 
lann alaka ve müzaheretleriyle geni~liye· 

cektir. Binaenaleyh alakadar beıe::liye· 

!erin bu husu!lta teşvikatta bulunmaları 

ve tatbikatın bu vadideki inkişafından 

Vekileti de haberdar etmeleri 18.zım· 

- Öyle oldu İşte.. llk önce Nikola 
bu mesleği seçti. Sonra artık birbirlerini 
çektiler. Yalnız kızım Anna başka bir 

12 5 Balya Pamuk 40 2 5 , 40 5 o ne müıadif cumartesi günü ıaat arzedilen . içkiler,ı bazı müstehzerat, tü-
' onda yin'e. daire~iz~e yapılacak- tün ve sigara paketleri böyledir. dır. 
t 1 tır. undan başka bazı e~yanın ambalajı ' 

meslek intihap etti. 
Sigara kağıdlna cFtAT MAKTUDUR> LEVHASI 

ASlLMlY ACAK 

O ne i~ yapar) yazılan n1ektup 
OKolhozda çalışıyor. inek sağıcı- L d d . oıı ra a cereyan dır. 
"' 1 

Bu nasıl olmuş böyle? Diğer bü- eden bir muhakeme• 1 

Gayri menkul üzerinde hak ta- üzerinde yaln~ ilanı mecburi olan evsafı 
1ebinde bulunanlar ellerindeki yazılmıı olup fiatı yazılmadığı takdirde 

resmi vesaiklerile birlikte 20, gün ( metıela , ~aEalı .'küçük. tenekelerle satışa Bu kararname hükümlerinin tatbik 
;çinde dairemize müracaat etme- çıkanl~n ya~ll?r şibi) ~u gibi maddeler olunduğu tehirlerde plti'arlıksız satışın 
'eri lazımdır • .Aksi takdirde hak- yalnız fıat etiketi konur. Yahut ta fiab şekilleri artık teayyün etmiŞ 've muayyen 
' ar_ ında tapu ·siciİli malum olma· zarfı üzerinde yazılO)ış~lup ill~ı m~- , 

tün çocuklatlhız müôcvver kimseler ol- t 

duğu halde Anna nı~den böyle kalı:ıış? Je Vesika ' of arak OT-
b kaıdelere raptedilmiş olacağından, bu 

dıkra payl••madan hari~ kala- ur; ev.afı yazı!m!' .~olan, ~a?delere de , . . ., 
3' ~ y .; ' - - kaideler haricinde düıı:karuara mesela 

Yoksa kabiliyc!tsı% mi? taya çıkarılmıştır. 
eaklardır. . yaınız evsafı , i:Öıteren etiket konulması . 

kafidir. (fiat maktudur) gı'bl levhalar asılmasına 

~ !....- Ne münasebet kabiliyetsiz olsun? Yarım sigara kağıdının üzerine yazıl-
Nine bu sözleri söyled~ten sonra ace· mıt bir mektup, Londradaki bir muha~ 

le acele sepetine el attı. 'Sepetin içinden. kemede vesika olarak ortaya çtkanlmı§· 
muntazaman katlanmış bir gazete çıkar- tır. Sigara kağıdının üstüne, ine~ bir kur: 
dı: , ~un kalemle: 

1 

-Bakındı, dedi, gazeteler Anna hak- cBu adam benim çok itimiix:l ettiği~ 
kında neler ya:r.ıyorlarl 

0

0nun için bü- biridir> diye yazılıdır. 
yük bir istidat diyorlar. Mektubu yazan Rikardo ismindeki bif 

Gazetenin birinci sayfasında, gülüm- İspanyol genci, Barselondaki1ik.i kız kar-1 

eiyen çok güzel bir kız resmi vardı. Kı- de11ini Marsilyaya kaçıracak-olan bir ar· 
zın göğsünde kocaman bir de nişan gö- kadaşına vermiş ve kız kardeşlerine gön-
rünüyordu. dermiş tir. 

Vagonun pençerelerine gann ışıklan Burgosta bulunan Rikardo Barselona• 
vurdu. Tren Vişny - Voloçok şehrine gi- daki kız kardeşlerini uzun müddettenbe· 
riyordu. ri kendi yanına aldırmak istemiş, fakat 

~il W2!Jt?h.AAIJ'#J>b)')I 

§ Philips 
Piyangosu 

çekildi 

o 
~ 
~ 
ı.. 

' ~ 
~ 
~ 
~ 
\ 

cümhuriyetçi hükümet Dolores ile Kar
menin F rankocular tarafına geçmelerine 
mÜ!laade etmemi~tir. 

·Şartname ilan tarihinden itiba- . . . .. • 
reln her kesin görebilmesi için Sıpanş üzerine ış yapan dukkan ve 

k · k 1.. f mağazalarda (mesela kunduracı dük-
açı ta ve gayrı men u un evsa ı • : . .. . . 
d t d 1 d M

.. kanlarında) eıparış uzerıne yapılan ıma-
a şar name e yazı ı ır. uzaye- • . . . . 

d . • k . . lat sahıplerıne . ~eslım edılmeden evvel 
eye lftıra etmek ıstıyenler kıy- dükkan ve mağazada teşhir edildiği tak· 

meti muhammenenin yüzde yedi dirde bu gibi sipariş mallan üzerine de 

buçuğU' nisbetillde pey akçesi ve- etiket konur ve bu etikete fiatten ba~a 
ya milli bir banka teminab ibraz (ısma~lama) kelimeai de yazılır. 
etm~leri lazımdır. Gayri menku· 
lüiı vergi ve sair kanuni mükelle· 

fiyetleri satıcıya yüzde iki buçuk 
dellaliye ve f erag harçları alıcıya 
ait olup ihale bedelini vermediği 

veya veremediği takdirde gayri 
menkul tekrar on bet gün 

müddetle artirmaya konulup tali
bine ihalesi yapılacak arada ta-
hakkuk edecek ihale farkı biç bir 
hükme hacet kalmaksızın vecibe

sini ifa etmiyen müfteriden tahsil 
olunacaktır. Daha fazla malumat 
almak iıtiyenler mahkemenin 937 
/329 aayılı dosyasına müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

3499 (2919) 

FlATLER ARASINDA FARKLAR 

Aynı zamanda satış yerinde, yani dük
kan ve mağazanın İçinde oturularak veya 
ayakta istihlak edilmek üze~e mal satan 
dükkanlarda (Mesela harice mal sat
makla beraber dükkan içinde istihlak 
edilmek üzere su, süt, yoğurt, sandöviç, 
ayran gibi maddeler satan bazı dükkan· 
larda) dışanda satış fiati ile dükkan için· 
de satışları ayrı olabilir. Fakat bu tak
dirde dı~anya satııı fiatlerinin üzerine 
konulacak eti.le.etlerle dükkan içinde is
tihlak edilmek üzere yapılan satış fiatle 
rinin dükkan ve mağazanın münasip ye
rine asılacak büyükçe, yani eyice görü
lebilecek bir levha ile ilaru mecburidir. 

müsaade edilmiyccelctir. 

Kanunun ayrı ayrı şehirlerdeki tatbi· 

katında yeknesaklığı temin etmek ve te· 

zatlara mani olmak için, tatbikata mü· 
teallik olarak, belediyelerce alınacak 
prensip hükümleri V eka.Iete bildirilecek· 

tir. Bundan ba~ka tatblkahn sureti ce· 
reyanı ile. neticeleri ve akisleri hakkında 

aylık raporlar tanzim edilerek bu rapor• 
lar da ayrıca Vekillete gön°derilecektir. 

Bu izahname, kararnamcnir{ ihzarı sı
rasında yapılmlf bir izahnamedir. Ala

kadarlarla yapılacak temaslardan sonra 

tavazzuh edecek vaziyete göre mühim 

veya nok.aan görülen noktalar 
tavzih edilecektir. 

aynca 

Kararname tatbikatından alınacak ne• 
ticelere göre, kararname hükümlerinin 

halen pazarlıksız satıı kanunu ahkamı ha
ricinde kalan müesseselere veya sattı 

maddelerine de teşmili, yah~t ta halen 

kararname hükümleri dahilinde alınan 

müesseseler ve satış maddeleri Üzerinde 
yapılması lüzumlu telakki edilen tadiller lzmir enternasyonal fuannın ka· ' 

pandığı gece, Phlips radyo müesse- ~ 
sesi tarafından bedava piyangoya ~ 
vazedilen üç radyo, noter huzurun- ~ 

Barselonaclaki kız kardeşlerini merak 
eden Rikardo onları hiç olmazsa F ranaa· 
ya göndermek istiyor ve kendisi Burgos· 
tan ayrılamadığı İçin, Barselonaya giden 
bir arkadaşına bu işi havale ediyor. Fa· 
kat, kız kardeşlerini MarsilyRya ka~ır· 

mak vazifesini üzerine alan Gorgues bu
nun çok müşkül olduğunu söyliyor ve 
1000 lira kadar bir para alıyor. 

Gorgues Barsclonaya gidip Dolores 
ile Karmcni Mauilyaya kaçırmağa çare 
bulduğu takdirde Rikardoya parolalı bir 

Pazarlıksız satı, mecburiyetine tabi tu- hakkındaki mütalealar da keza Vekalete 
tulan maddelerden hangilerinde evsaf bildirilecektir. 

Pazarlıksız satq kanunu, memleketi-
da çekilmiı ve 1587, 1824, ve~ 

" 1475 numaralara isabet etmqtir. ~ 
flrN.;/JS;//./:/J7R0'7Y.///////X'.LJ~ 

IZMIR iKiNCi HUKUK MAH- ilanının mecburi olduğunu ve bu evsaf 
KEMESINDEN: gösteren kayıtlar. mizde asırlarclanberi kökleşmiş ııak.im 

bir itiyadın tasfiyesini ve perakende aa· 
tışlarda yeni bir alış veriı ahlakının te4 

essüsünü istihdaf etmektedir. Bu itibarla Rekortmen bir tay
yareci düştü 

telgraf çekecektir: Çeımenin Alaçatı nahiyesinin 

«Eşyayı yolladun.> T okoğlu sokağında 22 No. lu ev-
F akat günler, haftalar geçtiği halde de oturan Ali oğlu Rüstem Deri

Rikarclo böyle bir telgraf almıyor. Ge- ci tarafından karısı Bayraklı Sa-
lngiliz ordusu tayyare zabitlerinden rek kız kardeşleri, gerek Gorguese verdi· bit ıokak 22 No. lu evde oturur. 

ve irtifa rekortmeni olan Aclams son uçu- ği bin lira hakkında endi~elere ba,lıyor. Kadriye alehyine açılan botanma 
ıu esnasında düşerek ölmüştür. Acaba Gorgueı Baraelonaya gitmedi mi} davasının icra kılınan tahkikat ve 

Adamı 29 yaşındaydı. Ve geçen sene Yoksa Rikardonun kız kardetlerini cka· mahkemesi sonunda K. Medeni
yaptığı iki buçuk saathk bir uçuş esna- çırmadant mı Marsilyaya gitti) nin 131 ve 138 ve 142 ve 148 ve 
sında 53937 kadem irtifaa yükselmek Rikardo nihayet Baraelona ile muha· 150 inci maddeleri hükümlerine 
suretiyle İtalyan tayyarecisi Moris Pez- bereye giriyor ve kız kardeşlerinin Mar- tevfikan Rüıtem Derici ile Kadri· 

silyaya gittiğini öğreniyor. yenin yekdiaerinden bo-nmala-
ziye ait olan dünya irtifa rekorunu kır- o r-

Fakat, G..:>rgeua ne olmuttur) rına ve kabahat Kadriyede hu· 
mıştır. 

Adamsın rakip olduğu bomba tayya
resi sebebi bilinmiyen bir arızadan do-

layı birdenbire düşmüş ve ııukutunun 

akabinde de alevler içinde yanmağa baş
lamıştır. Bu kazada Adama ile birlikte 
üç kişi daha ölmüştür . 

---*----
Zengin ses! 

Kızları Baraelonadan Marsilyaya ka- lunduğundan medeni kanunun 95 
çıracak olan adam bugün Londradaki inci maddesinde gösterilen müd· 
mahkemede görülmektedir. 39 - 40 yaş· detten mada yeniden 1 sene müd
lanndaki bu adam lngilterede çalınan detle evlenmemesine ve masarifi 
bazı kıymetli eşyaları F.ransada satarken mahkema olan 1354 kurutun dahi 
yakalanmıştır. Kadriyeye aidiyetine 15/7 /1938 

Kararnamenin, Hanı mecburi tutulan 
evsaf hakkındaki hükümleri 7 nci mad
desinde zikredilmiştir. 

Bu maddede görüleceği veçhile, evsar 
ilanı mecburiyeti, ııimdili.lc. her nevi süt
ten mamw yağlarla, zeytinyağları ve 

maden sulariyle kesilmif hayvan etlerine 
münhuır tutulmuıtur. 

Kararnamenin tereyığı ve zeytinyağ
lanna müteallik hükümleri bazı hususi
yetler arzetmektedir: 

Bu nevi yağların evsafı hakkında be
lccliyelerce ittihaz edilmiş ve halen mer'i 
bulunan mukarrerat mevcut olduğu ma
lumdur. Bu mukarrerat yeknesak değil
dir. Ezcümle, bazı belediyelerce karışık 

tatbikatta ilk mmanlarda ciddi müşkül
lerle karşılaşılması mümkündür. Bu müt
kilatı karıılamak ve aynı zamanda tat
bikatın arızasız cereyanını temin etmek 
için bütün alakadarların gerek kanunun 
ruhunu, gerek kararnamenin muhteviya• 
tını, tam bir vüzuhla kavnyarak tathika· 
ta ciddiyet ve katiyetle geçamesi zaru· 
reli vardL Maamafih ilk zamanda dik· 
kat ve hassasiyetle yapılacak takibabn ve 
bütün mü~külleri önliyeceği ve yeni tat• 
biklere ıüratle geçilebilmesi için zemin 
hazırlıyacağı da tabiidir. 

lzmir Cümhuriyet nıüddeiumu
miliğinden: 
Foça ve Torbah mahkemelerinde onar lira maaılı iki zabıt katipli

ği açılmqtır. 

.. e•cleyi sormak üzere iken ' IOz" nıne gene 
une devam etti: 

Salmanın sesini bu kadar meUıetmc
lerinc doğrusu ben akıl erdiremiyorum . 
N eclAnın ondan çok daha zengin bir sesi 

Gorgesin F ransada tevkif edildiğini tarihinde dıwacının vicahında ve 
duyan Rikardo Fransız ve lngiliz polisi- Kadriyenin gıyabında karar veril· 
ne müracaat ediyor ve adamın, kendisin- <liği ve Kadriyenin tahakkuk eden 
den de 1000 lira dolandırdığını söyliyor. ikametgahının meçhuliyetine meb 
Çünkü Rikarclonun iki kız kardeşi Bar- ni tanzim kılınuı gıyap ihbama
selonadan Marsilyafa kendi teşebbüs- mesinin mahkeme koridoruna ta
leriyle geçmişlerdir ve Gorguesin yüzü- lik kılındığı tebliğ makamına ka-

Memurin kanununun dördüncü maddesinde sayılan evsaf ve ıeraiti 
hiiz taliplerin 3/10/938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat on 
bqte imtihanlan icra lalmacağmdan timdiden lzmir adliye encÜlne

h
- Ostarkovdan ıe . , yavrum, 
nne Yollandım. 

Kal inin 

var. 
- Orası öyle. Fakat Selmanın babası 
edanın babasından daha' zengin .• 

nü bile görmemişlerdir. im olmak üzere ilin olunur. 
Muhakeme devam etmektedir. 3498 (2921 >: 

nine müracaat ebneleri lüzumu ilin olunur. 

3501 {2920) 
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SAHiFE 8 YENi ASIR 

YAVRULARA G 1 DA 
90 Derece Limon Çiçekleri 

HASAN KOLONYASI 
DUnya ıtriyat mütehassısları bir araya g?lse bir damlasını vUcuda getiremez. 
Cennet ve Portakal bahçelerlnl ya,atır, hayat ve ruh nefheder. Hastalara 
fifa, dertlllere deva olur. Asabi, ruhi hastahklara huzur ve sUkOn verir 

Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
Hasanın yavrusudur. Dah 3 hafif ve daha ucuzdur 

HASAN L(JSY(lN 
ve ESANSLARI 

Lale, Sipr, Divinya, 
Nerkis, Yiyolet, Milflör, 
Leylak, Güller, Revdor, 
Origan, Yasemin, Krep 
döşin, Neroi, Suar dö 
Paris, Aşk gecesi, Dağ 
çiçekleri. Zanbak, An
ber, Fulyalar, Gençlik, 
Senkflör, Amorita, Ka
dıneli, Nadya, Fujer, 
Şan el, Nüge, Flora mi, 
Skandal, Flör Damur, 
Çiçek demeti, Limon 
Çiçekleri, Popi, Cennet 
Çiçekleri, Kolonya. 
MEYVA ESANSLARI: 

Limon, Portakal, Man
dalina, Çilek, Ağaç çi
leği, Muz, Şeftali, Ar-
mut, Ananas, Frenk 
üzümü, Sınalko. 

HASAN DEPOSU ve Müstahzaratı 
tzmir ve EGE bölgeleri toptan satı! merkezi YENi KAV AFLAR ÇARŞISI No. 24 .... .... . 

HASAN DEPOSU İzmir Kemeraltında .yakında aatlf tube.si açıyor. 
K&rJıyaka Satıf yerı FERAH eczanesı ... 

1 lzmir - Buca 

Kültür }jsesi 
Leyli - Nehc r .; Kız 

~ Erkek her gün tale-, 
be kaydına devam 

~ ediyor 
~.xz .. mllmliırarra~ ..... 

Göz hekimi 

Mitat Orel 
Ağustoı ıonuna kadar butalannı öğ

'leye kadar bu tarihten sonra sabahlan 
10 • 12, öğleden ıonra 3 • 5 araımda 
kabul eder. 

ADRF.s :: tkinci Beyler Nmnanzade 
'°kağı Numara 23TELEFON : 3434 

=--

Y erlimalı 
ÇAT AL, BICAK, KAŞIK 

~ 

Büyük feclakirbklarla vücuda ge- S J d •• k •• ı J K • K k 
tmlen fabrikamızda yerli malı ola- aç arı o u en ere omoıen anzu 
rak her model çatal, bıçak, O.ık 
imal olunmaktadır. Avrupa mamuli
h a-vanna faik olan bu em..Isiz yerli 
.mah fahrikumm mamulihnı her 

Saçların döldilme.ine ve kepeldenmeaine mini olur. Komojen aç
ların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen uçlann plaudar .. 
Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihua vardır. Komojen Kamalr 
saç ebiri maruf eczanelerle Jtriyat maiazalannda bulunur. 

ECZACI KEMAL KAMİL AK.TAŞ 
• • HiLAL ECZANESi 

KOLONYALARI İÇİN 
Söylenen sözler "Şeyhin kerameti kendinden 

men kul ,, kaziyesi gibi değildir. 

Çünki KEMAL K. AKTAŞ kolonyala .. 
rının bir damlasını bile 

Yap ak mümkün olmadığını 
Denzetilenlerin daima taklit kaldığını 

~ 

BEN DEGıL 

Bütün Izmlr Söylüyor 
Söz Kolonyalarımın ve lzmirlilerindir diyor 

Ce~it er: _Bahar çiçeği, Altın rüya, Gönül 
Limon çi ~eği, Zümrüt damlası Maskülen, 
Zümrüt damlası Feminen, Yaseniio, Fuıya 

FIA TLAR: 

:1. '7 6·90-66-60·30·26 

Kuruşluk altı boy şişedi~. 

D A 1 M O N Masa vantilatör 

yerdi! uavın1z. ' 
LOKANTA -.e Gazinocuların 

nazarı dikkatine : 

Her tarafı bronz nikelli en aailam, 
en kolay kullamtlı ve en idareli fener

lerdir. Her tehirde bir tek satıcı arıye>

ruz. Kendilerine çok istifadeli fiatler ve-- - ------,-----d--l ___ d ____ receğiz. 1 

lzmir Vakıf ar mü Ür ÜğÜO en: Acentesi: H. Hüsnil !demen 

1936 senesinde en aon icat edilen bu vantilatörler tiç adet 
le itler. Bir aaatte bir kurut!an d.Jıa az ıarfiyat yapar. BaU 
ra ve yazıhanelere, evlere h~- · .• ıelere ve her yerde lazım 
bir ihtiyaçhr. Bilba11a saatte blr kurut gibi az sarfiyat yap 
tasarruf için bir harikadır. Tavsiye eden:. 

Fabrikamız BAŞKURT marka
lı YERLi mamulatlmızı görme
den, CA TAL, KAŞIK ve BICAK 
takımlarınızı almayınız. Bütün 
mallarımız hem kalite itibariyle 

18-8-938 tarihinde ihalesi yapılacağı ilin olunan Bqturak c:liğer adı Ik.inci kordon, Saman iskelesi 
Hacı Hüseyin ağa camii tamiratı ihalesinin. görülen lüzum üzerine No. 55/ 3 IZMIR D. 10 
evvelki ilanlarda yazılı tartlar dairesinde 26-9-938 Pazartesi saat ona 
talik edildiği ilin olunur. 18-31-15-14 3:1 ".8 (2666) 

Satıt yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 
öDEMISLI HOSEYIN HOSNO 

Avrupamnkinden daha yükıek ve --- ------ -
hem de fiatçe vozoE 30 daha Jzmir yj)ayeti defterdarlıg"' ından: Diş Hekimi 
ucuzdur. Abd il h N Denizbank ızmir şubesinden: 

Umumi Satıa Yeri: tstanbul Tah- Lezize vereaiıinin 928 yıb veraset vergisinden olan 173 lira 36 ku· U 8 8Cİ 
takale caddesi No. 51 rut borçlannın temini tahsili için tahsili emval kanmıuna tevfikan hac- H Her hafta perıembe günleri saat onda Menin hattına kalkm~ 

(Jak Dekalo ve Ssı.) zedilmit olan Jearııyakada Yemitçi paf& sokağında kiin 64 numaralı OrtaÇSU olan ebprea postamız yalnız bir ~faya mahsus olmak üzere 28 
Yahut lzmirde umumi acenteıi ev yeniden takdir ettiribnit olan 600 lira üzerinden 21 gün müddetle n:. ve "'-e Rontkenı" ile t-Lı. 938 çarıamba günü saat onda lıtanbuldan gelerek ayni gün saat 

ede ıkan'-·· ..,., ~· ....- mide Menine hareket edecektir. S.Abuaf~eM. P~o _m_u~·aLy-'-~ye~ç ___ ~.1-..-~-br~·~,;_.u.____.__._...__..__..._~~--~~------~---~4~-~--~~;~~~- ~==~~~~~~==~~~-~~--~~ 



• 
' Daima Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet için
de Jafamak hakkını vermittir. Her türlü ıuiiıtimal 
ve tabiat kanunlarina aykın hareketin ceza.at ölüm
dür ... 

Yurddat 1 Her zaman kendi kendinin dokotru ol 1 
B~tün urviyetini gözden geçir ve gördüğün en ufak 
bır arıza üzerine derhal faaliyete ece;. Kendinde .düt
ldinlük, halıizlik, ittahsızlık, kanıızlık , kuvvetsizlik, 
tembellik, korkaklık mı hiııediyoraun ? Bunlar uzvi
Yetin imdat itaretidir. Çabuk yeti• ve hayat ekıiri 
olan . . . . . . . . . 

Kan kuvvet iştiha şurubu 
İçnıiye batla, F O S F A R S O L tababetin eıaıını tq
kil eden bütün doktorlar tarafından takdir edilen en 
Dıiihinı ilaçlann gayet fenni bir surette teşrikinden 
Japılınıt emıalaiz bir kudret turubudur •.. 
Kanı tazeler ve çoğaltır, ittihayı açar, hafıza ve ze

kayı yükseltir. Sinirleri, adeleleri ıağlamlathrır. Aziaı 
•e faaliyeti · yükseltir. Ve bütün kudretleri uzviyette 
toplayarak ömrü tabüyi bütün netelerle geçirtir. FOS
F A R S O L aünet gibidir. Girdiği yere aağhk, dinçlik 

il •e rençlik aaçar, her eczanede bulunur ... 
~. , 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kırıklık 

Dikkta 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZtN Soğuk alguılığuıın fena akıbetler doğurmuma 
mini olmakla beraber bütün ııbrapları da dindirir. 

icabında günde 3 ka,e alınabilir 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

YE OSMAN • 
1 

Sirkecide 
m.:zt.:7.Z227".JllLI 

Ö Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
h ~ER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareıiyle bütün Ege 

a. kına kendiıini ıevdirmi,tir. 
lu 0

1 
tellerinde miaafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu· 

r ar. 
~~nbu1da bütün Eıre ve lzmirHll!r bu oteUerde bulusurlar. 

•?çok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthi• ucuzdur. 

TORNAX Motorsikletleri 
Bet ıene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her İarka bisiklet, gramofon plak ve her cins musiki alitı 

ZMIR ve Havalisi toptan ve perakende ıalıt deposu 

F.ın· ı M. ALİM Şenocak 
ı.r er çal'ftsı karııımda Baıturalr No. 143 Telefon : 4079 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEER.Ll\NDES 
KUMPANYASI 

ULYSSES vapuru 18/ 9 / 936 de li
manımızda beklenmekte olup Amater
dam, Rotterdnm ve Hamburg için yük 

alacaktır. 

CERES vapuru 1 9 / 9 / 19 38 de bek
lenmekte olup Amaterdam, Rotterdam. 
ve Hamburg limanlan için yük alacak-
tır. 

HOLLAND AUSTRAUA LINE 
ARENDSKERK motörü 7I 10/ 19 38 

de Bombay, A..-usturalya ilimanlan ve 
Nev Zelnd için yük alarak hareket ede-
cektir. 

SVENSKA ORtENT LINEtN 
BERGALAND motörü Elyevm lima

nunızda olup Rotterdam. Hamburg 
Gdynia, Dantzig, Danimark ve Baltık 

limanlan için yük almaktadır. 
GDYNIA motörü 29/ 9 / 938 de Rot

terdam, ·Hamburg, Danimark ve Baltı1' 

limanları için yük alacaktır. 

FtNSKA A. A. 
SAIMAA vapuru 17 / 9 / 938 de li

manunıza gelip Anvers. Helsinki ve 
Finland limanları için yük alacalctır. 

SERVtCE MARtTIME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 23/ 9/ 938 de beklen-

mekte olup Malta Marııilya ve Cenova 
limanları için yük ve yolcu alır. 

Handaki hareket tarihlerile navlünlar
daki değişikliklerden acente mesuliyet 
kabul ebncz. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon
da FRA TEJ.ıl SPERCO acentaaına mü
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 

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

H. SCHUET 
A TL.\S LEV ANTE UNE BREMEN 

cBARCELONA> vapur halen limanı· 
mızda olup Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanlrına yük alacakbr. 

cSAMOS> vapuru · S Birincitctrinde 
beltleniyor. Anvere ve Hambur, Bremen 
limanlarından yUk ;ıkaracak 'Ye Burgu, 
Vama limanları için yük alacakbr. 

cA THEN> vapuru 1 O Birinciteırine 
kadar Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
limanları için yük alacaktır. 

VESTSEE vapuru 2 3 birinci teırin
den 30 birinci te~rine kadar Rotterdaın, 
Hamburg ve Bremen limanları için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT: 
cBIRKENAU> vapuru 30 Eylülde 

bekleniyor, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacalttır. 

AMERICAN EXPORT LINES lNC. 
DOGRU SEFER 

cEXMINSTER> vapuru 26 Eylülde 
bekleniyor, Nevork için yük alacak.br. 

cEXCHESTER> vapuru 27 Eylülde 
bekleniyor. Nevyork için yük alacakbr. 

cEXT A VIA> vapuru 7 Birinciteorin
de bekleniyor, Nevyork için yiilc alacak

tır. 

cF..XPRESSt vapuru 1 4 Birinciteşrin
de bekleniyor, Nevyork için yük alacak

tır. 

cEXHIBITOR> vapuru 24 Birinciteş· 
rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala

caktır. 
cEXERMONT:> vapuru 27 Birincitet

rinde bekleniyor, Nevyork için yiik ala· 

cakbr. 
P!RE AKTARMASI SERt SEFERLER. 

Ol• • v ş •• cEXCAMBION> vapuru 23 Eylülde 
IVl e Ufe. Pireden Nevyork ve Boston için hareket 

LıMİTET edecektir. 

V t t cEXOCHORDA> vapuru 1 Birinci-
3 pUf aCeD 8S teorinde Pireden Nevyork ve Boston için 

BlRINCl KORDON REES hare!;et edecektir. 
BiNASI TEL. 2443 DEN NORSKE MIDDELHAVLtNJE 
Ellermao Lines Ltd. OSLO 

LONDRA HATii cBOSPHORUS> vapuru 26 Eylülde 
POLO vapuru 19 eylwe kadar Lond- bekleniyor, Dieppe Dünkerk ve Norveç 

ra ve Hull için yük alacaktır. 

ALBATROS vapuru 18 eyllllde ge

lecek va 28 eylule kadar doğru Londra 
İçin yük alacaktır. 

lONtAN vnpuru 26 eylulde gelecek 
8 birinci teşrine kadar doğru Londra için 

yük alacaktır. 

umum limanlarına yük alacakhr. 
BA YARD vapuru 24 Birinci teşrinde 

bekleniyor, Le Havre, Dieppe ve Dün
kerk limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARtTIME ROUMAIN 
BUCAREST 

cDUROSTOR> vapuru 1 O Birincitct
rind~ Köstence, Galatz ve Galatz aktar· 

Herkesin 
ettıği 

TÜRKİYE 
CUMHV RJYETI 

·bini 

·BANKASI 
üzerinde ittifak 

bir hakikat : 

- S4ba1ı., öğle ve akfllm he-r 11emektcn 
•onra günde 3 def4 

Kullanmak 

ŞartUe 

• 
RADYOLIN 

ı! 

TRENT1NO vapuru 14 birinci tee· TUN ı 1 1 le ması c A> iman arına yük a nca - Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
rinde gelecek 18 birinci te;ırine kadar tır. ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-
doğru Londra için yük alacaktır. TE R S OY ALE HONGROtSE ci asır kimyasının h!rikalarından 

UVERPOOL HA rn DANUBE MARmME biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
BEl..GRA VIAN vapuru 1 8 eylwde BUDAPEST lezzeti hoş, mikroplara karşı te-

Londradan gelecek yük çıkanp ayni za- TlSZA vapuru eylul sonlannda bek- sirl yüzde yüzdllr ... .. 

manda Liverpool ve Claskov için yük leniyor. Tuna limanlarına yük alacaktır. 
alacaktır. cDUNA> vapuru Eylül sonunda bek

ClTY OF LANGASTER vapuru 28 ey· 
lulde gelecek 5 birinci teorine kadar Li
verpool ve Glaskov için yük alacaktır. 

BRtSTOL HA Tn 
SELMA vapuru 20 eylUlde gelecek 

22 eylule kadar doğru Bristol için yük 
alacaktır. 

DEUTSCH LEV ANTE - UNIE 
DEl..OS vapuru 16 eylUldo gelecek 

yük. çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardakJ değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Det Forenede 
Oampskıhs - Se1skab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERVtsLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDtNAVIA 
sıs. sv ANHOLM 
Eylwün birinci on bet günlükte yük 

alacakbr. 
sıs. ALCARVE 
Eylulün ikinci on be~ günlükte yük 

alacakbr. 
M/V. ALCtER 
EylUl sonunda ve birinci teşrin ba~ 

lımgıcında yük alacaktır. 
M/S. BROHOLM 

leniyor, PORT-SAIT ve lskenderiye için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LIVERPOOL 

cDROMORE> vapuru 30 Birinciteı· 
rinde bekleniyor. Liverpol ve Anvera 
limanlanndan yük çıkaracak ve Burgas 
Köstence, Sulina Galatz ve lbrali için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE S.A ANVERS 
cMAROC, vapuru 8 Birinciteşrinden 

12 BirincitC§rine kadar Anvenı (Doğru) 
limanı için yük alacaktır. 

DAndald hareket tarihleriyle nav
lunlardaki değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafslllt almak için Blrln
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra
caat edilmesi rica olunur. 

Tel No. 2007 n 2008. 

''UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENIC LlNf..S L TD 

TURKIA vapuru halen limanımızda 
olup Rotterdam, Hamburg ve Anvers 
limanları için yük almaktadır. 

Birinci t~rin ilk haftasında yük ala· 
caktır. 

GERMANtA vapuru 20 eylulde 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham 
burg ve Anvers limanlanna yük 

on beı günlükte alacaktır. 
S/S. EGHOLM 
Birinci teırinin ilk 

yük alacaktır. 
S/S. EBRO 

A THINAI vapuru eylulün nihayetinde 
beklenilmekte olup Rotterdam Te Ham

Birinci teorinin ikinci on bet günlük- burg ve Anvera limanlan için yük ala-
te yük alacaktır. caktır. 

M/V. MAROCCO UNlTED STATES AND LEVANT 
Son teorin ilk haftasında yük alacak-

br. 
M/V. TUNIS 
Son teşrin ikinci on beı günlükte yük 

alacaktır. 

HER ON BEŞ CON MUNTAZAM 
SERViS OLACAKTIR 

Navlun ve bilumum ranaenyöman için 
Acenteliğe müracaat edilmest 

UNELTD 
BAALBEK vapuru 2 1 eylwde gelip 

ayni gün Nevyorka doğru hareket ede· 
cektir. 

Cubarun cHavana ve Santiago liman
ları için yük alacaktır. 

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

dişlerinizi fırçalayınız. 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

tC§rin arasında beklenilmekte olup Nev• L O V C E N 
york için yük alacaktır. Lükı vapuru 8 birinci teşrinde saat 18 

BALKANLAR ARASI HATTI de Conıtantza ve Varna limanla;ı için 

ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor,hareket edecektir. 
Balltan ittifakı ~biat konferansının Gerek vapurlann muvasalat tarihleri, 

seyyah., yolcu ve yült için tesis ettiği hat· gerek vapur lslmlerl ve navlunları hak-

ta mensup Yugoslav bandıralı kında acenta bir taahhUt altına girmez. 

L O V C E N Daha fazla tafsilAt almak lçln Birlnc:l 
Lüks vapuru pazartesi 19 eylwde saat 

t 2 de lzmirden hareket edecek, Piıe Kordonda 166 numarada • (UMDAL) 
Korfu, Adriyatik. limanları, Venedik. umum! deniz acentalığı Ltd. mliracaat ADRES : Fevzi pap bulvarı No. 7 .. 

TELEFON : 3304 

İzmir - Nevyork seyahati 19 gündür. 
RAGNA GORTHON vapuru birinci 

tctrin nihayetinde beklenilmekte olup 
Nevyork için yük alacaktır. 

UNEA SUD AMERtKANA Triesto ve Şuoak limanlan için yolca ve edilmesi rlca olunur. 
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Hitler cevabını dün akşam verdi 
Alman kıt' af arının Almanyaya ilhak edilecek kısma girmesinde ısra 

etmekle beraber bunun tatbikinde bazı tavizatta bulunuyor 

Bir Roma haberine göre lhtıl&fın mahiyeti nedir? 
Hitler Alman ekseriyeti olan yerlerin Hitlerin istekleri ile Londra ve Pari 
sekiz günde İşS?alini istemektedir teklifleri arasında çok fark var 
Godesberg 23 (ö.R) - Alınan mah

felleri Führerin B. Çemberlaynın mek
tubuna verdiği Ci!vabın kat'i bir ehemmi
yeti olacağını kaıbul ediyorlar. Siyasi 
mahafilde bildirildiğine göre Godesberg 
müzakerelerindeki hava değişikliği dün 
akşam Londrada saat 22 de Sir Con Say
man tarafından içtimaa çağırılan mah
dut kabine konseyinin müzakerelerine 
mevzu teşkil etmiştir. Ingiliz mahfelleri 
şimdiki Çekoslovak arazisine Alman kı
talarının gil'lllle.si ihtimali karşısında mü
:ı:akerelerin müsait şekilde inkişaf ede
miyeceği kanaatindedir. Müzakerelerin 
devamı müddetince askeri hareketlerin 
bertaraf edilmesi l.staımektedir. 

ALMAN MAHFELLERI RAHATSIZ 

Paris 23 (ö.R) - llitler - Çemberlayn 
arasında mühim ihtilaflar baş göstermiş
tir. llitlerin Berştesgadendeıki teklifleri 

J arasında mühim farklar vardır. Hitler 
Almanlarla meskun olan bütün Südet 
topraklarının sadece Almanyaya ilhakı
nı istediği halde, Çemberlayn ancak yüz
de 75 i Alman olan toprakların Alman
yaya ilhakını kabul etmektooir. Diğer 

kasabalarda bir ahali mübadelesi yapı
labilir. 

Hitler, Polonyalılar ve Macarların da 
müddeiyatına iliştiğinden ihtilaf daha 
esasla§mıştır. Bu meselede Ingillz nokta! 
nazarı Fransanınkinin aynidir. Yani bü
tün azlıklar meselesinin umumi bir su
rette halline yanaşmamaktadır. 

Londra 23 (ö.R) - Öğleye kadar In-
Ingiliz baıveıkllinln Şansölyeye mek- giliz ~vekili ve maiyyetindekiler ça-

ıtubu Alman mahfellerlnde yeniden ra- lışnışlar ve Lond.ra ile dainı1 irtibat ha-
batsızlık husule getirmiştir. Dünkü ha- linde kalmışlaroır. Resmt hiç bir tebliğ 

berlerin memnun ettiği Alman ahalisi lngilterede başvekalet binası önünde yapılan biiyük nümayişler mevcut olmadığından şimdilik iyi haber 

yeniden ~~ye .. ~~~Ü§litUrblr• ~~!et buh-, Alman mahafillerinde bildirildiğine ve Dreesen otellerinin pençerelerinden alan gazetecilerin ihtisaslarile iktifa et-
ranının yeıuuen WJl.lJAe liW.llaya mı .. H" 1 Alm k 'al Al hah 'lk kl k d 1 ,_trik · mek zarureti vardır. 

ak dır gore ıt er an ıt annın man- sa ın ı ışı anna a ar e e~ :zı-

gireceği her tarafda aorull~ ~--~ yaya ilhak edilecek Südet mıntakasına yalan sızmakta idi. Bundan da dün ak- Pam-Soir'in G<>desberge gönderdiği 
Alman 8 ........... -J--'-=- '-· anUJJUaI'l ~· b 1 d muhabiri B. Savervayn şunları bildiri-. ....vı.e c.ı.ııu.u 6.U girmesi prensibi üzerinde ısrar etmekle şam Hitlerle Çem er ayn arasın a yapı-
da vaziyetin vehamet kesbE'ltiğine delil beraber bunun tatbikine ait tavizde bu- lan mülakattan sonra çok çalışılmış ol- yor: 
sayılıyor. lunmuş ve lngiliz - Alman müzakerele- duğu anlaşılmaktadır. c Elde ettiğim intibalann hepslnl bir-

Bffi ALMAN ŞAHSIYE:l'INİN rinin devamını temin etmiştir. Yani Al- Dün akşam İngiliz başvekilinin azime- den şöyle hülisa ed:ebllirlm: Alınan res-
BEYANATt man askerinin Südet mıntakasına gir- tinden ıonra Hitler Dreesen otelinde ak- mi şahsJyetlerl ve gazetecilerinin :fikrin-

mesi müzakerelerden sonra asgari bir şam yemeğini Himmler, Fon Ribbentrop oe ortaya çıkabilecek teferrUat, endişeli 
vaziyetler ve Mdiseler ne ik.adar vahim 

mühlet içinde olacaktır. Vaziyet timdi ve Cöbels ile birlikte yemiştir. 
sarih ve mümkün olduğu kadar memnu· Çemberlayn Petereberg otelindeki olursa olsun şimdiden elde edilmiş olan 
niyet verici telakki ediliyor. Yeni Çe- odasından dışan çıkmamıştır. ~u vakıayı değiştiremez. Şöyle ki Ingil-
koslovak devletiyle Almanya arasınd~ ALMANLARIN OMtTLER! tere ve Almanya alınacak vaziyet hak

kın<la görüşüp danışınağa karar ven:nlş 
ırki ve coğrafi sarih bir hudut çizilecek· Godesberg, 23 (A.A) - Alınan buln 1 B rt1ar dahilind b u.ı 

1- h fiil · b b hk" ··ı~k hakk uyor ar. u şa e u 1-A.& tir ve bu karardan Çekoslovak hüıcüme· ma a en u sa a ı mu a at ın· d l da Çek s1 aky .J-}a il ev et arasın o oov a U4.I yıs e 

Ingiliı bqvekili B. Çemberlayn Londrada, Hayd parkta gezerken karısının yer 

düşen şemsiyesini kaldınyor 

Bununla beraber bir Alman şahsiyeti 
ıu beyanatta bulunmuştur. Dün B. Çem
berlayn ile Şansölye arasındaki mU1S.
kat tam bir açık .sözlülükle cereyan et
miştir. Bertaraf edilmesi icap eden daha 
bir çok güçlüklerin mevcut olduğu doğ
rudur. Fakat bu bedbinliğe sebep ola
maz. Çünkü her iki taraf da ne istedikle
rini şimdi pek iyi biliyorlar. 

ti de haberdar edilmiştir. da ihtiyath bir nikbinlik göstermekte ve 

Y S ALtYET İngiliz ba .. vekilinin Hitlerin oldukr" uz- harp rehlikesi bertaraf edilmiştir. Danı§- mlzi hallediyoruz. Lehler ve Macarlar 
lT AL YADA Sl A l FA .. ,,... ma prensipi kabul edildikten sonra bir- da kendilerine ait olan iş1eri varsınlar 

münakaşaya değişik mevzular karıştır 
:rak Ingiltere ve Alman;va arasında ye 
doğan antantı bozmak muvafık değil 
Bunun için Alman resmi mahf elleri b 
istikamette tazyiklerden ictinap ediyo 

Roma 23 (ö.R) - Ingiliz - Alınan gö-
Roma, 23 (ö.R) - Kont Ciano Al- laştırıcı bir zihniyette olduğunu görece· denbire çıkabilecek her Mdise, harp reh- diledikleri gibi halletsinler. 

r~melerinde Almanyanın vaziyeti şu 
suretle hlilA.sa ediliyor: 

Y f·r·ru· kabul etmı",.tır" Saat 18 gvini temin etmektedir. man a ıe 1 1 
y • likesini intaç etmeiksi.z.iıı karşılanabile- MUSSOLINININ TEZ! 

de Macar sefiriyle görüşmüştür. Saat 18 cek.tir. Bu itibarla Almanlar B. Mussolininin 
30 da !ngiliz sefiri Lord Pertle mülakat SLOVAK PARTJSl MACAR VE LEJil,ERIN f"'~lroslovak ilıtilMmdan istifade ederek 1 - Ahali.sinin Alınan ekseriyeti yüz

de 60 - 70 nisbetinde olan mıntakaların 
· · C d b l ·ı· Al Prag, 23 (AA) - Slovak Kopulist ~ 

etmıştır. 0 es erg ngı ız - man mu- TALEPLER! meseleyi, müzaharet vaadinde bulundu-
lar. 

Faris 23 (Ö.R) - Royter ajansının b" 
dirdiğine göre Çekoslovak ordusu 
denbah mmtakasını tahliye etmiş, ya 
ruz civarda bazı devriyeler bıraık:mışt 
Diğer mıntakalarda t~idat devam e 
mektedir. 

h ı . k d d b" ç b l partisi azasından birine dördüncü bir 
ekiz , d A'--- af d , avere erı a rosun a il' em er ayn- ~. bütün milliyetler için müsait bir şe-

s · gün ıçin e ınıanya tar ın a ış- H I M 1. . ..1.ka · • ık devlet nazırlığı teklif edilecektir.. Bun- 6 ... 

1m k ı it er - usso ını mu a tı rıvayeti ç • Macar ve Leh hük.Umetlerlnin U.len- kilde top yekfuı halletmeık. tezinden uzak-
gali, 2 - A an ekseriyetli mınta a ar- dan başka Hodzanın riyasetinde aiyasi r 

d l b Ah 1 b d 1 mışsa da resmen teyit edilmemiştir. !erine gelince: Almanlar bunların kendi- l""Iyorlar. Almanlar şimdiye kadar böyle 
a P e isit, S - a i mü a e esi sure- IK bir komite siyasi meselelerle meşgul ola• ...,, 

tile Alman _ Çek akalliyet adalarının ÇEMBERLA YN HtTLERl T AZY cakbr. lerini alakadar etmediğini dalma tekrar bir yola sürUklenmeğe mütemayil görün-
berta.ral edilmesi, 4 _ Leh ve Macar hü- Mt EDtYOR? · · .. .. y ediyorlar ve diyorlar ki: biz kendi işleri- memişlerdir. Onların kanaati şudur ki: 

C d b 23 (AA) D l MORATORYUMUN TEKZIBt 
k .. tl ri üdd . tl uhaf t o es erg, . - un og e-ume e m eıya arını m aza e -
t "k Alın · Çek slo k h d • den sonra vukubulan mülakat hakkında 
ı çe anya yenı o va u u.,.. 

1 tis
. · k bul ed büyük bir ketumiyet gösterilmektedir .. 

arının garan ını a emez. 
Bu son kayıt Macar ve Leh müddeiya- Zannedildiğine göre Çemberlayn Al-

t fiil. "--'--- t ahi ı· d .. l!- manların müzakereleri tehlikeye düşüre-
ına en muzana.re m ye ın euı.r. 

Jtalyan gazeteleri bu vaziyeti tasvip ede- cek her türlü askeri teşebbüslerin ve 
Macar ve Polonyalı ekalliyetlerin sakin rek a.kalliyetler meselesinin top yekt1n 

hallini talep ediyor ve Çekoslovak hu- bulundukları mıntakalarda esasen nazik 
dutları içindeki a.kalliyetlere birbirinden olan vaziyeti büsbütün müşkül bir ııekle 
ayrı muamele tatbik edilmesi ihtimalini sokahilecek her türlü diplomatik faali
şiddetle protesto ediyor. yetin önüne geçmesi için B. Hitleri taz-

Malyan mahfellerinin fikrince Londra 
Berştesgaden mülakatından sonra hazır
]anan plan hAdiseler tarafından geride 
brrakılmı.ştır. Gazeteler Leh matbuatının 
ltalyanm bu siyaseti lehindeki yazılarını 
memnuniyetle kaydediyorlar. 

Godesberg 23 (ö.R) - Saat 13 de şan
sölyenin Ingiliz ba§vekilinin cevabına 

hazırladığı cevap projesi şansölye ile ar
kadaşları arasında müzakere edilmiştir. 
Alman mahfelleri mlizakerelerin ciddi 
bir müşkülata maruz kaldığını kabul edi
yorlar. Fakat her konferans bu gibi güç
lüklerle karşılaşır. He'D.üz bedbinlikte 
ileri gitmek için hiç bir sebep yoktur. 
~ansölyenin vereceği cevabın Ingilizleri 

tatmin edeceği temin ediliyor. Zannedil
diğine göre Tngiliz başvekilinin B. Hit
lere gönderdiği mektup müzakerelerin 

sonunda her türlü yanlış tefsirlerin önü
ne geçmek maksadile yazılmıştır. Bu 
uzun vesikada Ingiliz başvekili sarih mev 
.zulara temas etmiş, hadiselerin düşünü-

yik etmiştir. 
Filvaki bu mesele beynelmilel bir ko

misyon tarafından tetkik edilebilir. Bu 
komisyonun Jngiliz zimamdarlarının mil
talaalarına nazaran Almanyaya bırakıla
cak araziyi ve ahali mübadelesi hususu
nu tesbit etmesi lazım gelmektedir .. Fa
kat bu İ§in sükun dairesinde yapılması 
icap etmekte olduğu çok mühim adde
dilmektedir. Böyle olmadığı takdirde 
mesele bir Çekoslovak meselesi olmak• 
tan çıkacaktır. 

B. Çemberlaynın bu nokta hakkında 
teminat alıp almamış olduğu henüz ma
lum değildir. Bizzat B. Hitlerin Çekoslo
vakyada ıon hadiseler yüzünden tevel
lüt etmesi muhtemel karışıklıkların ve 
hükümetin istifasının doğuracağı vazi· 
yet B. Çemberlaynın nazarı dikkatini 
celbetmiş olduğu söylenmektedir.. Jşte 

B. Çemberlayn bu noktaya telmih et
miştir. Bu vadide Prag hükümetine teb· 
ligatta bulunulması muhtemeldir. Şu 

halde hudutların tahdidinden ibaret 
len tesviye tarzı kadrosunda kalması nazik bir mesele karşısında bulunuluyor. 
için ısrar etmiştir. Belki hadiseler zuhuru halinde müzake· 

Saat 15. 35 te B. Hitlerin cevabı bay relerin inkıtaa uğraması muhatarası 

Çemberlayne verilmiştir. Cevabı elçilik mevcuttur. Maamafih lngilizler bedbin 
müsteşarı ve müzakerelerde terceman 
vazifesini gören doktor Şmit tevdi et· 
miştir. 

Jngiliz başvekilinin yakınları B. Çem
berlaynin Londradan hususi sekreterini 
müstacelen davet ettiğini bildiriyorlar .. 
Akşama doğru gelmesi bekleniyor. Bu 
haber B. Çemberlaynin yarın da Codes
hergde kalacağını gösteriyor. 

p-örünmemektedirler. 
DREE.SEN OTELiNDE SABAHA 
KADAR ÇALIŞMA 
Codesberg, 23 (AA) Röyter 

ıjansının hususi muhabiri bildiriyor : 
Bugün saat on birde Dreesen otelin· 

de Htler ile yapılacak mülakata intiza
ı en Çemberlaynın etrafındakiler bu sa
bah erkenden kalkmışlardır. Godesberg 

Prag, 23 (A.A) - Çeteka ajansı, te
diyata moratoryum ilan edileceği hak
kındaki haberin tamamiyle doğru olma· 
dığını bildirmektedir. Moratoryum yal-

nız 2 1 eylulde Çek vatandl!l'şlarının elin· 
de bulunan mevduata ıamil olac.akbr .. 
Moratoryumun hiç bir veçhile ecnebile• 
re ait tediyata ıümulü yoktur. 

Fransız parlamentosu icap ederse 
derhal içtimaa çağırılacak 

11TtHAT LEHiNDE NOMA YlŞ 
Prag, 23 (A.A) - Bratislavada Çe• 

koslovak ittihadı lehinde bilyük bir nü
mayiş tertip edilmiı ve Slovak teşekkül
l-erinin mümessilleri Çekoslovak birliği· 
nin hiç bir uzlaımaya müracaat edilme· 
den idamesi lazım geldiğine karar ver
mişlerdir. 

rika, İngiltere, Lehistan ve 

vaziyetleriyle alakasını gözden geçirmİI 

tir. 

Bunu müteakip ordu komisyonu rel 

•Parla, 23 (ö.R) - Dün bqvekil ta- ıelesini müzakere etmiştir. Komisyon re
rafından kabul edilen aol cenah dele- isi B. Mistler Avrupa buhranının ba,la
gaayonu reisleri, parlamentonun içtimaa mumdan beri teselsül eden hadiseleri 
daveti lehinde bulunmuılardır .. Baıvekil izah ederek Fransız hükümetinin bu me
düııkü beyanabm teyit etmiş ve vaziyet selede malUın ıiyaıetini ne ıebeple ka
icap ederse derhal meclisi çafıracağını bule mecbur kaldığını bildirmiştir.. Bay askeri bir takım mülahazaları ileri eüte 
söylemiıtir. Mistler hükümeti bu karara mecbur rek Fransız hükümetinin başka bir va:zi 

Paris, 23 (ö.R) - Fransız mebusa- eden vaziyetleri ve bunun dost ve müt- yet almasına maddi imkan olmadı" 
nı hariciye komiayonu Çekoslovak me· tefik. diğer devletlerin ve ezcüm1e Ame- göstermiştir. 

Çemberlayn., Bitlerden teminat 
almadan müzakereye yanaşmıyor 

- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE -
gösterdiğini tasdik ediyorlar t fakat mübaligalı bir bedbinliğe yer olmadığını 
ilave ediyorlar. 

tNGlUZ MAHAFtLt KETUM 
İngiliz mahfilleri ise büyük bir ketumiyet muhafazasında ısrar etmektedir

ler. B. Çemberlayn ve arkadaılan dün akıam apartmanlanndan hiç ciıfarı 
çıkmamıılardır. Bundan anlatılıyor ki müzakerelerin tekrar batlaması, isteni
len teminabn sarih olarak verilmesine vabestedir. 

lSTENtLEN TEMiNAT 
Bu teminat, Alman ordusunun ıimdiki harekatına, pnsölyenin bizzat Berı

tesgadende verdiği teminata istinat ederek gÖrÜ§melerin devam ettiği müd
detçe hiç bir askeri hareket yapılmıyacağmın tenıinine, seferber halinde olan 
Alman askerlerinin terhisine taalliık ebnektedir ve bilhassa miifkülat askeri 
mahiyetteki dileklerden doğmaktadır. 

Siyasi mahafilde söylendiğine göre bu gÖrÜ§me tarzındaki tekil tebeddülü 
Godesbergle Londra arasındaki temaslann neticesidir. 

FRANSIZ KABiNESi 
Bugün saat 23 te Kedorseyde Fransız kabinesi içtima halinde bulunuyordu. 
Godesbergden gelen haberler uzun uzadıya tetkik edilm.İ§tir. Fransız siyasi 
mahfellerinde de kanaat ıudur ki Alman askerlerinin Çekoslovak topraklan• 
na ııinnek tehdidi albnda müzakereler inkiıaf edemez. 

ALMANLAR AKINA HAZIR 
Büyük Alman kuvvetlerinin Çekoslovakyanın Südet arazisine akın etmek 

için hazırlandaklan haberi tekzip edilmemİ§tir. B. ÇemberlaYllt Godeıberg• 
de bu haberlerin uyandırdığı elim intibalara kartı teminat aramaktadır. 

BERLINDE ASABlYET 
Bertin, 23 ( ö.R) - Bu sabah saat 11.30 da Godesbergde Nevil Çeın· 

berlaynm Führerle beklenen mülakatının vukubul.mamıt olması wnumi bir 
aşabiyet uyandırın1Jhr. Dünkü CO!'gun sevinç yerine bugün acı bir sinirlilik 
hiuıl olmuıtur. 

1NG1UZ TEKLtFLERJNlN MAHiYETi 
Londra, 23 ( ö.R) - B. Hitlerin B. Çemberlayna müsait bir cevap vennlt 

olacağı tahmin edilmektedir. Çünkü İngiliz teklifleri Almanyayı tatmin ec:le• 
cek mahiyettedir. B. Çemberlayn aha1isinin yÜzde elliden fazlası Alman o1an 
mıntakalarm Almanyaya devrini, diğerlerinde plebisit yapdmasını, hududUl1 
beynelmilel bir komisyon wafmdan çizilerek münakalat kolaylıklarına, coi· 
rafi ıevkülceyş zaruretlerine göre tayin edilmesini teklif etmiş ve bunu derhal 
seferberliğin terki tedbirinin takip ebnesinı isternİ§tir. 

Dünkü mülakatta İngiliz baıvekili meselenin su1han tesviyesini imkansız Ju· 
labilecek her teşebbüsten sakınmak lüzumunu gösterınİf, bay Hitler bunun 
Çekoslovakyaya tabi olduğunu, Prag hükümetinin takınacağı bazı tavır ve ha· 
reketlerin Almanya için lakayt kalmağı imkansız kılabileceğini bildirınİftİr· 


