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Polonya Çek kömür 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi havzasını İfgal etti 

Varşova 11 (A.A) - Polonya kıtaatı mukar
rer olduiu Teçhile dün çok 7.eDgin bir kömür 
havzası olan Kanninayı ifgal etmi§lenlir. 

DEVAM MODDETt Türkiye için 

Snelik. ........... 1400 
A.ltı Aylafc •.••• •• ••• •• ••• 750 

Hariç için 

2900 
ıssa 

1 - T E L E F O N : 2697 .._ ___ __ • --------' FlA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 
~ :::ez 

.. 
~ ... • ... t. 

YENi ASIR Matbuamda buılnufbr 

Macarlar isteklerini artırdılar 
Yalnız 700 .bin · Macarın değil 

450,000 Slovak ve Rusun 
da ilhakını istiyorlar 

Slovakvanın ve 
kısımlarinda 

Karpat 
da plebisit 

Rusyanın diğer· altı 
talep ediyorlar Viyanadan bir manzara ve Papa 

Pazarlıksız 
Satış 

r! 

Çok ciddi bir kontrol 
altına alınmalıdır 

Pazarlıksız satış kanununun tat
h.\ mcvkiinc konulmasının üze
tİnden on iki gün geçti. 
Alınan kafi neticelerin ne oldu

iunu bilmiyoruz. 
Bildiğimiz ve gördüğümüz bir 

tihct varsa o da dükkanların came
ltinlarında teşhir edilen maddelerin 
hepsinin üzerine birer etiket konu1-
lnuş bulunmasıdır. 

Bu etiketlerin hazan günde bir iki 
defa değiştirildiğidir. 

Nihayet etikete rağmen satışlar
~ hazan pazarlıkla iskonto yapıldı
lndır. 

Halbuki kanunun hedefi böyle bir 
!tcticeye varmaktan cok uzaktadır. 

Memlekette b!r ticaret ahlakı ya
~fltnıak, alış verişte aldanmağı, al
ı..:tnıağı ortadan kaldırmak, namus
"'4ltane bir çalışma sistemini tüccar 
\oc esnafımıza mal eylemektir. 
k··Çok eski itiyatları bir günde sö
h~p atmak pek kolay olmıyor. Bu 
kır mücadele mevzuudur. Nitekim 
ıtı"nun kabul edildikten sonra tatbik 
l'f C\'~ine bir müddet konamadı. 
ı ayJi tereddütler geçirildi. Vilayet
~cn mütalaalar soruldu. 
~·'l:rnir, İstanbul, Ankara pazarlık
~ ~!•§in bütün maddeler üzerinde 
c1J:ltınin mümkün olacağını bildir-
1"\i .. • Ve üç vilayette kanunun yü-

tiilnıeaine haşlandı . 
0 J\anunun tatbika konulmasından 
~ düıülen tereddütlerin sebebi, 
~ fu.a.ttan ve her yenilikten istifa
~ d?tünen bazı kimselerin halkı 
ı~ile ile de yeniden izrar etme-

't aebcbiyet vermek endişesi idi. 
ÇoJt ~?1in ediyorum ki bu endişe 

ÇÔıaıtlı ve yerindedir. 
ltı~ııltü kanun pazarlığı menet
,,~ etiketlere fiat tayininde ala

l'; Lut eerbest bırakmaktadır. 
"•caret eerbeat olduğuna göre, 
-~.Y.aziyeti bu tekilde müta
~u iKiNCi SAHiFEDE -

HAKKI OCAKOOLU 

Müzakereler ı 

şimdilik çok nazik 
bir vaziyette 

Parie, 11 ( ö.R) - Komarondan ha
vaa ajansına gelen bir telgrafa göre Ma
car ve Slovak delegasyonlan arasında 

müzakerelerin fimdiki vaziyeti ıu suret-

Viyanada din kavga_Sı 
Peskoposluk sarayına hücum edildi 

camları taşlarla kırıldı 
le ~~!:ı::~e:~~~leri ilk zannedildğin- Başı ahibin eş yalarını parça parça ettiler elbiselerini 
den çok daha öteye gitmektedir. Macar k ı b • J l k ., k /d 
delegeleri bazi arazinin doğrudan doğ- ya tı ar ır papaz pençereaen at ar en a yagı ırı ı 
ruya Macaristana terk ve ilhakından baş- Pa ris 11 (ö.R) - Viyanada Arşivek 
ka Slovakyanın ve Karpat altı Rwıyanın Kardinal İmitzerin sarayına kartı Hit- J p t t tt • 
diğer kısımlannda da plebisit yapılma- ] • l"k r d ıl - apa pro es o e ı crcı genç ı tara ın an yap an tecavu- I 
a1nı istiyorlar. zün ilk önce zannedildiğinden çok daha 

Bu plebisit talebi Çekoslovak dele- vahim bir mahiyette olduğu anlaşılmış
guyonu tarafından kat'i surette redde- hr. 

dild~ten başka .~esm: Çekosl~va~ ~ah- Kırktan fazla p ençerenin bütün cam- ı 
fellcn Macar muddeıyatıınn §tmdıki ge- lau taşlarla lörılmı§tır. Nümayişçiler 
- SONU 4 VNCV SAHIF EDE - arıivekin sarayUUA 'Ve hu meYaôda kar

B. Hitler, bu hadiseden 
müteessir olduğunu 

fevkalade 
bildirdi 

Piyango çekildi 
200,000Lirayı 14606 

dilaalm J.u..r daireaibin bütiin mobiJye- da Joan Knvarilt adb bir seaç rahibin lerin bundan pek mütcmsir olduiu zan
lerini de parçalamıtfardır. Bat rahibin sarayın birinci katındaki bir pençereden nedilmektedir. Führer derhal bir tahJü.. 
kütüphanesi, çalışma oduı ve yatak oda- atıldığı ve sukut neticesinde iki bacağı- kat açdmaaıru emretmif ve bu makatla 

aı baştan bap yağma edilmiştir. nın kınldığı teeyyüt etm.İ§tir. Viyanaya bir aenel komiser göndererek 
Bundan batka kardinal lmitzerin bü- Bu hadise üzerine Papa Berlindelü hldise hakkında derhal tam bir rapor 

tün geyim eşyasını da alıp götüren nü- mümessilini Alman hükümeti nezdinde göndermeeini İ8temiftir. B. Hitlere ya

mayitçiler bunlardan bir kwnını Stef .m tiddetli bir protestoda bulunmaia me• landa Viyana ya aiderek. kardinal lmit· 
meydarunda yakmıtlardır. mur etmiftir. Sarbrukta bulunduiu sıra· zer ile buluttnak niyeti bile atfedilmek· 

Keza bu tecavüz esnasında .35 yafUI· da bu hidi.eleri öirenen oamöb'e Hit· tedir. 

numara kazandı 
(3373) Numaraya 40,000, 30060 

numaraya da 25,000 lira düştü 
- SONU 3 UNCU SAHiFEDE -

Son §ehir meclisuıin son toplantı.aından bir intiba 

Şehir Meclisi 
İlk içtimaını ikinci teşri
nin ilk günü yapacak 

Bunu müteakip de Vilayet 
Meclisi seçimi yapılacak 

Son seçimde Bayındır, Bergama, Tire, 
Ôdemif ve Ur:la k_adınları erkeklerden 

daha fazla reye iıtirak ettiler 
- YAZISI 2 INQ SAHiFEDE -

Kral Kostantin ihtifali mü:nasebetiyle 

Yunan Kralı Mareşal oldu 
Başvekil B. Metaksas Majeste Jorj' a 

Mareşallık asasını takdim etti 
Atina 1 O (AA) - Atina ajansı bil

diriyor: 

Başvekil Metaksas Harbiye, Bahriye 
ve Hava bakanı sıfatiyle Krala memleke
tin bütün kuvvetleri adına ve Harbiye, 
Bahriye ve hava müsteprlan kıtaat hazır 1 
olduiu halde MareşaJlık asasını takdim 
etmittir. 

Merasimden sonra kral meçhul aske
rin mezanna bir çelenk. k.oymu§tur. 

Atina 1 O (A.A) - Atina ajansı bil-
diriyor: . 

Batvekil Metahas krala Mare,allık 
aaaaını takdim ederken bütün memleket 
kuvvetlerinin mezkur kuvvetlerin en bü
yük tefi olan bükümdann bu aıfabnı Ma
rcpllık asasını kabul euretiyle daha mü
tebariz bulunmasını arzu ettiğini kayde
derek demiotir ki: 

1 ' 

Bu arzu ezcümle kral Konstantin hey- y ._ __ , M · ste Jor
1
· 

L _ı:_:_ çı) UftllTı KTU&l 4Je 
a.CU1UU a mu:ı münasebetiyle ifade edil- . b 

1 
_____ L d Ad .._. __ . 

-------------- DUf u unmaa.ta ır. ur unun ruuıyab 

Kara~eniz~e 
Fırtına ve kar 

eski tefi kral Konatantine tevdi ettiği 

Marepllık asasının bugün memleket 
kuvvetlerini inzibatlı ve vazifesine mer
but bir hale koyan kral Jorjun eline dev• 
redilmiştir. 

Kral ıu sözlerle cevap verıniotir: 
Ordunun ricasını heyecan ve ihiharla 

kabul ediyorum. Ve babamın kudretle 

t• • • tubnuo olduğu Marepl Asasını alıyonım. 
lplSJ var Bu asa mesut günlerde kral ile ordu ara-

lstanbul 11 (Hususi) - Sinopdan bil- sında bir muhabbet ve minnettarlık ıe
dirildiğine göre Karadenizde tipi halinde hinesi olmut ve istikbalde de silahlı kuv· 
kar yağmakta ve şiddetli fırtına hüküm vetlerimizin inzbat.lı, tefkilatlı . ve feda
silrmektedir. Aksu vapuru Samsuna ul- Ur bir surette yüksek kumandam albn· 
ramadan Sinoi>a iltica etmi§tir. Slııopda da ,_ef ve vazife yolunda eaerine de-

t,.. ftl*' &rimaıım di1.....m1 bekliyor. - .SONU 4 UNCU SAIW'EDE -

Vilayetler 
T eşkilô.tında 
değişiklikler 
yapılacak 

o 
Her vllAy&tte bir vall 
muavini bulunacak ve 
mıntaka idare heyet-
lerl letkll olunacak 
Anbndan .... iwisdeki alib

darlara gelen malümata söre dahi
liye vekileti tefkilih kanuna Mec
lisin ha devreaincle müzakere edil• 
cektir. Bet senede tatbiki tasa.._ 
edilen liyihaya göre albıuf iç ..ili
yet ...-kezinde birer vali muavinli
ii ibclu edilecektir. Bir kaç .aiye
tin itiYle metaal olmak üzere mm
takavi idare heyetleri tetkil edile
cektir. Viliyetl..deki mektubi 
lemleri kadrol.n senitletilec:ek .. 
m9marlann t-*ihlsi cihetine ~ 
c:eldir. Tetldik bmmıiınıla . düa 
ham miibim kayıtlar mvcuttm. 



-

Vasıtasız 

Ver ·ilerin 
Tebligat ve zaman müruru için ne 

gibi hükümler esas tutulacak? 

Kızılay 
Haftası 

. . 
ıcın 

' 
toplantı var 

61 sene önce kurulan ve yurdun en 
müşkül anlarında şefkat elini uzatan Kı-

Hükümetin kat'i teklini verdiği vau· müntehip aza, maze~etleri C)lmnksızın zılny cemiyeti, Ktt.ılay haftasının mükem-
tasız vergiler kanunu projesi. rneriyet eki birbiri ardınca üç içtiman gelmedikleri mel bir oekade başanlması için hazırlık
vergi lcanunlariyle muhtelif hükümler ih- takdirde iatifa etmiş sayllacak1ardır. Be- lara başlamı tir. Kızılay haftası için teıı-
tiva eden tebligat "\'e müddetleri. zaman lediyeler ve mesleki teşekküller tarafın- bit olunan program için bugün sant 15. 
mGnıru. tılballuk Ye tahsil. sıdan ifp dan seçilen 822 iç.in de aynı hülcümle.r .30 da vali ve Pıırti bqkam B. Fazlı Gü
edeDier. Ya.Zifelerini yapnuyan memur- tatbik olunacaktu. lecin riya.etinde parti binasında bir top-
lar. defterler ve sair hususlar ha.klanda Umumi, mülhak veya resmi bütçelere lanb yapılacakbr. Kwlay haftasının •0 -

ye:rıi hiilcürriJer koymUJtur. dahil veya bağlı .daire ve mü~ler nuncu günü Oinlhuriyet meydanında, 
Projede yazılı tebliğlerde, itiraz ve tarafından akdedilen mukavelelerde ver- Kızılay gcnÇlik tqkilau tarafından par

temyiz müddetlerinin heeılbmcla hukuk gi ve resim muafiyetine veya vergi ve lak bir geçit resmi yapı1acakhr. 
mUhake.mderi uaulü !kanununda l. bul resimlerin tediycainin daire ve müenese
edilen hükümler cereyan edecektir. Pro- lerce deruhte edileceiine dair hüküm 
jede yazılı diğer müddetlerin aon günü, konmıyacaktır. Ancak bu daire ve mü
reami bir tatil gününe tesadüf ederse, esseaclere ait mukavdelcrde .karoı taraf 
müddet, tatil, takip eden gÜnÜn altpmı- mukavCleye mevz.u olan İşkn dolayı 
na hdar uzatılacaktır. akdin icrası sırasında mevcut olmıyan 

z_. ...... müruru, taJ,aldmfc 1f'e tahsil: Vergi ve reşim}CTle mükellef tutulmıya• 
Verginin tarhı icap eden mali ,,:im so- caktır. ŞUbelcrinin ydlık hcsaplanru bir 

nundan itibaren her hangi biT .sebeple merkeı.de toplıyan lku.anç vergilerinde 
oluna olsun hakiki tahakkuklarda üç ve beyannameye tabi mükellefler. kazanç
hülcmi blıa1dcUJdarda dört ,,:ı içinde lnrınm her şubeye düşen miktarım be
tarh edilmiyen ve tarh edilip te katileş- yannamclerinde ayrıca göstereceklerdir. 
tiği mnli yılı takip eden mali yıldan iti- Şubderin bulundukları yerlerin mahalli 
haren bq .ene içinde tahsil olunmryaıı idarelerine ait Yergi hiucleri bu miktar
vergiler zaman mürunına uğnyacaktır. lara göre hesap ve tahsilini müteakip tev
Ruhsat tezlcereleri ve Yergi karneleri zi olunacaktır. 
harçlan da bu hükümlere tabidir. Projede yazılı varidat daireleri ve va-

Yabancı memleketlerde bulwıaıı mü- ridat tahakkuk memurları tabirleri; ta

Denizin dibinde araş
tırma başlı yor 

Çqme ve Foça suL:ında muhtelif ta
nhlCTde batan gemilerden denize dökü
len zikıymet maddeleri çıkarmak üzere 
hükümetten müsaade alan Alanyalı B. 
Mahmut, ara§tlnnalam Çeşme mılannda 

Cuma giinünden itibaren ba,.c;lıyacağını 

bir istida ile vilayete bildirmiş ve vila
yetçe üç memurun tayinini istemiştir.Bu 
araştırmalara büyük ehemmiyet veril
me1ttcdir. 

Öğretmenler arasında 
yeni tayinler 

ltclldler için t&luil müruru nm•m OD lıaltuk tUbe teflilAtt olan yer:lerde tahak- Manisa k.ız enstitüsü tabiiye ÖKretme
eenedir. Verginin taalrui ettiği mali yı- kuk oubelerini; şube teşkilatı olmayan ni Bn. Hatice Eren İzmir kız enstitüaü 
im sonuna kadar tahakkuk ettirilmiyen yrrlerde "aTidat mahallerini ve projede 
hayvanlar vergisi tahakkuk -=aman mü- tasrih edilmemiı olan lı8llerde bina ve 
ruruna uğnyacakhr. arazi vergileriyle alakalı hususlarda en 

tabiiye öğretmenliğine, İzmir kız ensti
tüsü öğrctmen,esfoden B. Vehbi Evinç 
Adana orta Tecim okulu Türkçe öğret-

Maliye vekili göreceği fevkalade lü- büyük mali memuru. varidat müdürü ve menliğine, Konya Lisesi tarih-coğrafya 
ram ve za:ruretler do1ayuiyle tahsili vacip memur]u~ tahakkuk tefiiği gibi tabirler öğretmeni Bn. Nezahet İzmİT kn: Lisesi 
bir hale gelmiş olan vergileri, taksite hususi muhasebe varidat müdür ve me- öğretmenliğine, İzmir kız Liscai öğret
bağlamak salahiyetini haiz olacaktır. Bu muriyeti ve tahakkulı:: fe()iğini ifade ede- menlerinden Bn. Bedia Öncel Ankara 
takdirde tahakkuk edilmiş vergi borcu cektir. 
miktnnnca bir banka teminat mektubu Hususi kanunlarda veya bu projenin 
ıılınması, gecilcme günleri için faiz isten- n ri tarihine kadar devletçe akdedilmi§ 
mesi rnedburi olacaktır. olan veya akd sırı:ı.aında mer'i hükümlere 

birinci ortıı. okul tarih-coğrafya öğret
menliğine, fzmir kültür direktörlüğü ilk 
öğretim müfetti,lerinden Bn. Feriha Bal
kı~ Ankara lsmetpn;ta enstitüsü pedagoji-

Verci tarhı hususunda vazifesi olan- göre muteber bulunan mukavelelere rnüs- P11İkoloji ve usulü tedris öğretmenliğine 
lnrla hesap mütehassıslan resen takdir tcnidcn bu kanunda ynzılı :vergilerden tayin olunmuşlardır. 
heyetleri itiraz ve temyiz konmyon Teis birinde muafiyeti kıı'.bu1 edilen1er kanun
ve azalan yaptıklan vazife dolayısiyle larıncla ve mukavelelerde yazılı vergiler
öğrendiklcri sırlan ifp edemiyooeklcr- den ve temettü Yer isinden istisna.lığı ka
Clir. Aksine hareket edenler Türle ceza bul edilenler de sınai ve ticari kazanç 
kanununun 198 inci maddesine göre ceza vergilerinden muaf olacaklardır. 

Köylere boğa 
verilecek 

f zmir vilôyeti köylerine tevzi olunmak 
üzere Karacabey lharasından • 2 boğa 811· göreceklerdir, Bunlardan suçlan tekrar- .Fazla tahsil, .noksan ialasil: 

lanan1ar, bir daha maliye hizmetinde tın nlınmışbr. Boğıı.lan eab.n alan vila
Knnun yollnnnı teekil eden itiraz mer- yet Veteriner müdürü B. Nazım Uygur 

cilerinden verilip katiyet keaheden ika- avdet etmi§tir. Konya havalisindcn daha 
kuTianılmıyacaklardır. 

Verilen vazifeleri yapnuyan memur
larln hesap mütehassıslnn tnkdir heyet
leri reisi ve azaları hakkında inzibati ce
zalar tatbik olunacak, ayrıca haklannda 

rarlann mükelleflere tebliği tarihinden 
cV\fel tahsil edilmiş olan vergilerin bu ka
rara göre fazla alındığı nnlaşılan miktarı 

dokuz boğa antın nhnacaktu. 

Gayri mübadil işleri 
memurlar muhakemat kanununa tabi ol- sahiplerine red veya vergi borçlnriyle Cnyri mübadillerden dosya açtırıp ta 
mnksızın takibat yapılacaktır. mahsup: e'ksik olan kısmı İse tabsil olu- şimdiye kadar lRz.ımgden resmi vesika-

y k. L__ _ ,._ -"'L~ _,,_L!_ nacaktır. 1 h .. • 1 l • • • anmn su Dllllma.. ~ ~ 9e· an cnuz vermCJDı§ oıan ar ıc;ın tayın 

bepler yüzünden mahvolan aigortuQ: ti- Hizmet erbabı istihkakları Üzerinden edilen müddet hu ayuı on beşinde niha-
cnrethnnelerin buna takaddüm eden tak- 2888 numaralı kanWl mucibince tevkif yetbulacaktır. Müracaat etmiyenlerin 
vim )'llma göre tahakkuk ettirilmiş olan Te tediye edilip edilmediğini tayin için derhal milli emlak idaresine müracaat
vcrgileri ile hldiacnin vuku tarihine ka- alakalı daire ve müesseselerle ihaltiki ve lcri ve muaır.e•e1eri tamamlamalan isten
dar olan vergilerinden henüz tahsil edil- hükmi ~ahıslann defter ve kayıtlannın ınektedir. 
mcmiş bulunanlar, rnnhalHn en büyük tetkiki, bordrolann vaktinde verilmemesi ---•---
maliye memurunun tahriri emriyle terkin veya bir kısım istihkakların bordroda 

olunncaklardır. biç gösterilmemesi veya :noksan göıte
Knrn, deniz nakliye vasıtaları için be- rilmesi. kesilen vergilerin zamanında ya

lediyeler ve liman idareleri seyrüsefer tırılmaması hallerinde yapılacak muame-
ruheatiyesi veya plan verirken bu vasıta- 1-'' ) ı___ 1 h_,_,__ d h. 

lsvec ve Macarif:tanla 
' ticaret müzakP,ratı 

Mııcariatan ve lsveçle pek yakında 
yeni ticaret anlll§maları akdi için müza
kerelere ba,lanacağından lktısat vekale
ti tüccarların mtitalualarırun alınmasına 

cıer e ceza AJaun arı ıuuun a ızmct 
len iııletenlerin vergi karnelerini arıya-

crbabının kazanç vergisi hakkındaki hücaktır. Vergi karnesi olmıyanlarn vergi 

k rnesi gösterinceye kadar ruhsatiye ve 
plan verilmiyecektir. Bu tekilde hareket 
etmiyen memurlar ihaklannda inribati 
cezalar tatbik edilecektir. 

Defterler: 

kümlerin aynı tııtbik edilecektir. 

P. T. T. Tasarruf 

lüzum görmüştür. Bugün Türkofis mer• 
kezinde bu memleketlerle iş yapan ihra
cat :ıle iıhalüt tacirleri toplanarak rnüta· 
lealannı bildireceklerdir. Bu hususta ha-

sandıkları kurulacak zırlanacnk rapor Türkofis umum merke-
Aıikara (Hususi) _ p~ Telgraf zine gönderilecektir. 

ve Telefon ınnum müdürlüğü bir çok ec- ............................ , ............. . 

nebl memleketlerde olduğu gibi yurau. E Gelenler, Gidenler E 
muz.da da posta tasarruf sandıkları ku- .... ~ ............................ ~.···.~ ...... . 

1ma.ruu ika , Sıvns mebusu B. Mıthat Şiik.ru, rner-
ru rar.ı~c;tır. ı_ b k 1 · b ··d·· ·· B M · 11.ez an ·ası zınır şu e mu uru . ecıt 

Umum müdürlük: bu hususta Avrupa· şehrimize gclmiılerdir. 
da esaslı tetkikler yaptırmaktadır. Ala- 1unir mebusu B. Halil Ment.cı Aydına 
kadnrlar :ınrafınclan yapılmakta olan lbu gitmiştir. 

ABERLE • 
1 

· Pazarlıksı 

Şehir Meclisi 
İlk ictimaını ikinci teşri-, 
nin ilk günü yapacak 

Çok ciddi bir kontrol 
altına alınmalıdır 
~ 

- BAŞTARAFI 1 tNCt SAl-IJFEDE -

taa eylemesinde bir gayri tabiilik: 
yoktur. 

Scrbeat ticaret hayabnda rekabet. 
nazımlık vazifesini görür. 

Fakat bu defa esnaf pazarlığı 
devlet yasak etti deyince zavallı saf 

Yeni şehir meclisi. ikinci t~in ilki- -dm, 753 erkek, Dikilide 426 kadın, ·'73 halkımız bundan fiatlerin de hükU. 
ne rastlıyan salı günü ilk toplantısını erkek, Foçada 404 kadın, '12 erkek, Ke- met tarafından tesbit edildiği mana• 
yaparak dört yıllık toplantı devresine malpaşada 443 kadın, 776 erkek, K.uuk- sını çıkarabilir. Nitekim çıkarmakta· 
dahil olacaktır. llk toplantı gününde reis ta 447 kadın, 903 erltek, Karaburunda dır da .. 
ve riyaset divaniyle encümenler seçile-• 91 kadın 147 erkek, Kuşaduında 707 Hatta bu §ek.ilde müşterilerine id
cek ve ruznamede mevcut işlerin müza- kadın, 806 erkek, Menemende 1149 ka- dialar serdedenlere de rastlandığı 
keresine geçilecektir. dın, 2144 erkek, ödemişte 2788 kadın, vakidir. 

Şehir meclisi ıtoplandıktan kısa bir za- 2729 erkek, Parsada 463 kadın, 488 erkek Demek ki halkı aldatmak itiyadı· 
man sonra da ayni ay içinde vilayet mec- Sef erihisarda 695 kadın, 722 erkek, Sey- nı bir türlü terkedemiyenler pazar .. 
lisi seçimi yapılacaktır. Yeni vilayet me~ cliköyde 592 kadın, 742 erkek, Sirincede lıksız satıı kanunundan istifadeyi 
lLc;i de şubatta toplantılarına başlıyarnk lOl kadın 207 erkek, Ti.rede <f682 kadın, ihmal eylcmemektedirler. Gerçi ih .. 
939 yılı bütçesini .müzakere edecektir. 3347 erkek, Torbalıda 419 kadın, 524 er- tikan men için ayrı bir kanun, ayrı 

. _1~ . d h"l' d b led' kek, Urlada 1538 kadın, 1495 erkek rey- bir komisyon varsa da bir çift pa• 
Izmır vı ayetı a ı ın e, e ıye se- 1 . . kull 1 rd . · 1 

çiminin verdiği neticeler çok şayanı dik- ~ ~~ış a ır. puç veya hır kaç kılo meyva a an 
k . 8 h h ,____ . 1 Vılayet ıçuıde mevcut 57789 kadından bir adamın komisyonlar peşinde ko· 

attir. u ususta nzır..wuıa.u netice er 40198 . 7.1no., k k • ·a 59025 • l" 
. . . . . . . . ı ve ~ er c scçıcı en ı şabileceğini tahmin eylemek ame ı 

vılayetçe Dahilıye vekaletıne bildıril- ı·eylerini mUttefikan cümhuriyet halk b' d" .. im U ~ } .. 
. · I · ·~ . ·~ . fh ır uşunce o az. mumı mese e 

mışktırl.l znlur vıl Y c~ ı e, so~ ın ı ~p- partisi namzetlerine vermi§lerdir. ler, ihdas edilen bUhranlar karşısın .. 
ta u anı an rey erı aynen venyoruz. Yukarıdaki seçiciler ve rey kullanan- da b'l "h ·k· k I b' · l 

ı e ı tı arı men o ay ır ış o .. 
Izmirde 17605 lcadın, 29809 erkek, Ada- lar listesinde göileıi olqıyan bir hususi- mamışbr. Nerede bJdı ki münferit 

gidede 782 kadın, 922 erkek, Armutluda yeıt bazı kazalarda ve köylerde daha d- ve küçük hadiseler de bu vasıtadan 
482 kadın, 629 erkek, Alaçatıda 499 ka- yade kadınlarm. reylerini kullmm11 ol- istifade edilebilsin. 

dın, 686 erkek, Bademiyede 497 kadın, malımdır. Mesell Tirede bdm seçiciler Yeni bir ticaret ahlakı yaratmait 
558 erkek, Bayındırda 1855 kadın, 1613 635 fazla rey ku1.lamnıŞlardır. ödemq iatilıdaf eden kanunun ..Ja bir kont• 
erkek, Bergamada 2559 kadın, 2438 er- ve Bayındırda da bdm .seçiciler daha rolü de beraber tesis eylemesi li· 
kek, Birgide 293 kadın, 493 erkek, Bur- fazla rey kullanmak suretiyle siya&t hak- zamdı. 

navada 1062 kadm, 14462 erkek, Bucada larmdan. istifade ~- Bu, lzmlr Gerçi pazarlıksız satıp tabi ma(I.. 
945 'kadın 2182 ernk, Çeşmede 466 ka- kadınlan için bilyük muvaffakıyeUfr. deler üzerinde puarlık yapanlar içill 

--------------- --------------- kanuna cezai hükümler konulmur 

B. Enis Behiç 

Dün tetkiklerine 
devam etti 

Fanti Kazım tur. 
Bunu belediye kontrol edebilece

ği gibi vatanda§lar da ferden taki~ 

Ağır ceza bugün ıc mükelleftirler. 
Otuz kuruşluk bir maddeyi on 

kararını verecek beş kurup aldıklarından dolayı ae-
Şchriınizde bulunmakta olan ~ dairesi Kürt Ahmedin ölümiy]e neticelenen vinmemelidirler. Bilakis bu tenzila.. 

ri?isi B. Enis Behiç dün .şehrimizde bazı fsmetpaııa bedcstanı cinayeti suçlusu tın bir aldanma mevzuu olduğunu 
tetkikler yapmıştır. Haber aldığımıza Fanti Kazımın muhakemesine meşhut idrak ederek derhal keyfiyetten en 
göre lzmirde iş kanununun tatblkatın- suçların ağır cezalılara teşmiline dair ka- yakın belediye veya zabıta memuru .. 
dan mütevellit .zorluklar tamamen hal- nun mucibince dün ağırceza mahkeme- nu haberdar eylemek bir vazife ha .. 
ledilmiş gibidir. Tramvay servislerinde sinde ba§lamıştır. Suçlunun ve b.ldise }indedir. 

L'. d d b--'' --'L:tl • •r_ -'el Eğer fertler kanuna aykırı bare-
çalı§an işçiler kendiler.ine verilen on bir urun a ora n wunan ,..... erın ınuı e- • •. • 

• · faz.la ld ğun tstanbuld 1 ri nlınmıotır. iddia makamının isteği üze- ketlen musamaha ve alakasızlıkla 
s~t ~ . o u u, a o - rine gelmiyen iki şahidin mahkemeye karşılarlarsa tabii matlup neticeyi 
dugu gıbı dokuz sant çalıştınlmalanru celbedilerek ifadelerinin alınması için ele geçirmek zorla~ır. 
istemişlerdir. k v b Ahlak mücadelesinde herkes üze .. celse bugüne tali olunmuştur. ~arar u 

--*-- ıahitlerin istir.tamı müteakip bugün veri- rine dii§en bir vazifeyi yerine getir .. 
Yeni Adliye 1ecektir. mekle mükelleftir. Bizce pazarlıkla . * bir mal alan vatandaş, vaziyeti sil .. 

bınalarımız kunetle geçiştirirse işlenmiı cürmo 
Adliye bakanlığı, Türk ınilletj adına Pire Seferi iştirak eylemiş olur. Nihayet ahlak 

icrayı adfilet eden mahkemelerimize ya- Konya v puru taınire ~itildiğinden mücadelesinin manasını anlıyama .. 
kışacnk binalar yapılması ctüdlcrine de- fs~anbul _ Pire seferine Antalya vapuru mış bulunanlara müzaheretle onla· 
vam etmektedir. Bu etüdlerden alınan tahsis edilmif ve dün limanımıza gelmiş- nn cür'et ve cesaretini arttırmış hu .. 
ilk netice olarak Kastamonuda ~·eni bir tir. lunur. 
ndliye binası yapılmasına başlanmıştır. Bu itibarla vatandaşlarımız da 
Silivri ve Manisada da birer adliye bi- v h h Üzerlerine düşen kontrol vazifesini 

ı eni apiı ane yerine getirmeği bir ahlak vazifCsİ nası yaptırılacaktır. Bakanlık, ~ im· 
kan dahilinde en lüzumlu yerlerde ad- binalarımız saymalı~ırlar. - .. 
liye binaları yaptırılmasını karar~tır- Bu böyle olmakla beraber hüku· 

Ankara (Husus1) - Adliye bnk:anlığı met ve belediyece alınması gereken 
nuştır. Etild.lerdcn alınacak neticelere h · h ı · · · lah 1 h 

mev.cut apıs ane crırruz. mı ıs ı .• ıs.a. ı tedbirlere ihtiyaç vardır. Kanun1 
göre yapılacak. binaların yerleri tespit kabil lmıyanların ~ 
oluna~aktır. 0 yenne ennın mecburiyetle olmasa bile idari ka· 

yapılması etrafındaki programının tat- rarlarla yeni kanunun tatbikabnl 
bikine devam etmektedir. Balaınlık ta- kontrol eylemek mümkündür. 

Üniversitedeki rafından Bergamada in§a edilmekte olan Konan etiketlerin normal ticaret 

J• l yeni hapishane binasının inşaatı ilani1 şartlanna uygun olup olmadığını 
zmirli genç er edilmiştir. YalovaveArtvindeyapılmak- araştırmak, vatandaşlann aldablma--

!stan:bulda tahsilde bulunnn ttniversi- ta olan hapishane bi.nalaruıın ~ dn sına fırsat vermemek her şeyin üs~ 
teli gençlerden on albımun tahsil masraf- önümüzdeki günlerde bitecektir. Nazilli tünde gelen umumi vezaiftendir. 
lnrı vüayetç.e verilmektedir. Daimi encü- Malatya, Kızılcahamam ve Keskin ha- Hele gıda maddeleri üzerind• 
men bunların tahmatlannı ayırmJ§tJr. pishruıe binalarının temelleri atılmı§ ve böyle bir kontrol tesisi bir zarurel 
Ancak yeni mürncaatlerc bu sene cevap inşaata baş'Janmıştır. Bakanlık Edimedc halindedir. Bunun son kanunla ala .. 
verilemernİ§tir. kurulacak çocuk ha..Pishanesinin bir ay- kası bile olmıyabilir. 

nmm da prkta tesisi etrafın.da etUdler Bizim bu vaziyeti pal;arhksız sa• 

l• • r• / • yaptırmaktadır. Bu hapishane .inpsuıa ti§ kanununa bağlayı§Jmız. yeni ka· 
ncır Ve ÜzÜm TlQf erı 1938 fınans yılı içinde başlanılacaktır. nunun bu vesile ile suiiatimal vası• 
Ozüm aabtlarmın bararetlenmeııi üze- tmralı hapishanesinden alınan mUsbct tası kılınmamannı temin bakunııı• 

rine piyasada bariz bir yühelme baJla- neticeler üzerine Adliye Bakanlığı yur- dandır. Yoksa halkı a1danmaktall 
mı§tır. Yülcsdme üzümün ik.ilo bqma dun muhtelif mıntakalarmda bu kabil korumak her zaman için yerine g.,. 
1- 1.50 lcunl§, incirin ı .o. 75 lcu~r. hapishaneler tesisi etrafında da ayrıca tirilmesi lUzım ıbir vazifedir. 
ihracat devam etmektedir. tetkilder yapmaktadır. HAKKI OCAKO(ll.lJ 

Mükell~fler, vnsıtnSJz vergiler kanunu 
projesi hükümlerine göre tutacakları def
terleri, - ikioci nüahnlnrdan terekküp 
eden ve yıl sonunda ciltlenmiş olan kop
ya def terleri hariç- Türkçe tutıruya ve ti
cui yılı girmezden veya yeniden işe baş
lamazdan evvel bağlı hulunduklnrı mnl 
müdürlüğüne veya varidat tahakkuk şu
besi şefliğine tnadik cttirmiye ve bunlara 
geçirilecek kayıtlara ait mÜSpet evrakı 
tahakkuk znman müruru müddetince sak
Iamıya, İstendiği zaman da ibraz eyle

tetkikat bitli.kte.n sonra bir proje hazır. 

laruırak Nafıa Vekil.et.ine verilecektir. 
Proje vekaletin tasvibinden çıktıktan 

-.· , . . • ~-. . • ... : ·. :•~ -:•· ..... ~ •. -·"= r·· .. -~ . : : < ...... ,. ._ .. 1 . ·"'ıt:"' .... ·..: 

miye mecbur olaca1.dardır. 
sonra derhal tatbik edilmiye 
caktır. 

Defterlerini, clccdc yallarda da kul---------------
lanmak istiyenler, her ticari )'llm birinci 
ayı içinde aon muameJderim TUkandalti 
makama işaret ve tasdik ettireceklerdir. 

Ba mechuriycte riayet ctmiyeulcrden 
mahkeme kar.ıriylc 100 liradan 1000 li· 

raya bdar para cez:ua almacalctır. 
Vaaıtaeız vergiler kan.unu projesincle

ki komisyonlar ve heyetler, projede ya

:zıL detleriyJe topla.aacalc •e eberiyetle 
karar Tereceltlcrdir. fçtimada bul11D1Dı
yan azaya )-edek aza Yek&let eclecelctir. 
Reyler müsavi oluna reisin oldağu ta
raf tercih olunacaktır. Komisyoıı n bey. 

etlerin ıreiı ıve azalan ÜÇÜncÜ derecede 
dahil olmak üzere ababala~-k alAkat. 
işlerde bulun'llıyncaklardır. 

Komisvon ve hevetlerde bulunan 

• tlJl!'ZZJDY~XRiıııaı .. .,.~ 

Teşekkür 
Refikamın yakalandığı Tifo has

talığını tedavi hususunda Emrazı 
Sariye Hastanesi B~tabibi Dr. B. 
Lütfi Sabl'.i ve Dr. B. Firuzan ile 
Hastane H~e1eıi.nin göstermif 
olduklan bilyllk alika ve şefkatten 
dolayı kendilerine alenen te§ekkü
rü ve bu aman vermez hastalıktan 
~imi kurtarmJŞ oldu.klarmdan mU
tevcllid minnetlerimi bildirmeği bir 
borç telakld ederim. 

Yeni Asır Mürettiple.rinden 
Abdullalı. Budak 

,, 
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" 
,, 
,, 
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" 
" 

" DiKKAT: 
Sinemamızın 

,, 
" 

" 

" 
,, 

Resmi 
hedefi: 

Kibar halkın sineması olacaktır. 

: Ailevi ve içtimai filimler g6sterecektir • 
: Programlarının miJ.hemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: istirahat için aranılan tekmil evsafı haiz 

olacaktır. 
: Sizin için bir gezinti oe eğlence kaynağı 

olacaktır. 
: Güzellik ve zar af et abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Gilzel filim ve fiyattır. 
. ... ---: ..... . . . ' .. ~ ' .. . .. } ', - . 



!!, DX 1 EŞRIN Ç~JUŞAMW.K938· 
-" : 

B. Funk'un yeni beyanatı 
ALMAN İKTISA T NAZIR/ DİYOR Kİ: 

"Almanya kendi ihracat. ılarına 
avans vermek suretiyle bu kre

diyi Türkiyeye açmaktadır,, 
"'f ürkiyeye gönderilecek malların bedellerini evvelden tediye 

ediyoruz. Tiirkiye ise hu paı·ayı hilahaı ~ Aln1anyaya 
göndereceği nıal i hı. iideytı.cek tir,, 

1stanbul 11 (Telefonla) - Refikasının mnn istihsaliıtınn ve Almanyada istihsal 

1 

dellerini evvelden tediye ediyoruz. Tür. 
talıatswığı dolayısile son dakikada ha- tezayüt gösterdikçe Türk mahsulii.tın<l kiye ise bu paruyı biluhare /\!manyaya 
~t Cbnemiş olan Alman lktısat nazırı olan ihtiyaç ta yükselecektir. Derhal kay- göndereceği mnl ile tediye edecektir. 

· Funk hareketini bu güne tehir etmiş- dedeyim ki harbi umumiden evvel bu Bugünkü ~rnit içinde tabii şeraite 
tb-, B, Funk hareketinden evvel gazete- gibi krediler büsbütün ba~ka esaslara İs· müstenit mübadele ancak bu şekilde te-
c:ilen kabul ederek Ankara seyahatinin tinat suretiyle açılırdı. rnin olunabilir. 
lebep ve neticelerini anlatmıştır: Hükümetler istikraz akdeder ve bun- Nazır. lngilıere ile Alman ticaret mü-

~aı.ır, Türk.iyede gördüğü sıcak kabu- lan kredi açan memleketlerin piyasasına zakcrelcrinden bahsettikten eonra yolda 
le dair intibalarını anlattıkdan sonra ce- kabul ettirirdi. Sofyaya uğrıyacağını ~öylemi~ ve vuku-
!IUht A d l l . . 1 la l Bugün vaziyet büsbütün başkadır. v Al vrupa ev et erı ı e o n an aşma- • . • . bulan davetlere ragmen manyaya 
]~, ... ; __ L • Tü' ki il lan Hatta lngıltere tarafından fürkıyeye d ld v 

-.. u.wı etml§ ve r ye e yapı . . dönmek mecburiyetin e o ugunu ııöy-
lnl~-- . k d . . ki açılmış olan son kredı hıle eski usule gö-
~ esasına geçere e~tır : . J • . llycrek Bükreı;ı ve Atinaya gidemiyecc-

c B ;ı__ .l re verilmemış, ngılız hükümetinin ihra-
u ~i ~ini yürütmek için Alman- catçılara verdiği garantiye istinat ettiril- ğini ilave etmiştir. 

~ 'IUrkiyeye ihracat yapan Almanlara misti. B. F unk, eski bir gazeteci olduğunu 
~atıs verecektir. Yruıi Türkiyeye ihraç Almanya kendi ihracatçılarına avans söylemiş ve sözlerini şöyle bitirmiştir: 
:en ınevad böylece Almanya tarafın- veımek suretiyle Tiirkiyeye bu krediyi cBir adam hayatında bir defa bile ga-

ödcneeektir.> açmaktadır. zetecilik etse, mesleği ne olursa o1sun 
Türkiyedeki terakkiyat arttıkça Al- Türkiyeye gönderilecek malların be- daima gazeteci kalncnktır.> 

ilistind 
hü • 

1 

• li b . 
ur)·~ 

Sonları 
(606) ve 

. ~- (j73) 
(6 J ile 

liiten numaralar 
1000 Hra alacaklar 

150,000 lira 
31436 numara

ya ısabet etti 
Sonları 4a& il=: biten bi

letler de biner Ura 
alacaklar. 

1500 URA KAZANANLAR 
697 19199 15741 2~763 28076 

27245 
1000 URA KAZANANLAR 

11028 36093 31131 24691 23810 
3.5757 .33447 

200 URA KAZANANLAR 
26391 30182 31489 31003 31126 
21702 11868 25143 18950 33686 
5257 15822 18886 3790 14179 
9721 11197 12513 8799 35431 
6626 12066 11910 27099 26281 

34748 6798 1935 30263 37279 
2836 34519 21273 31157 21257 

11978 13182 5118 34073 29734 
6602 28868 2881 9858 38214 

10757 3820 39263 12231 7458 
12880 4853 36848 22347 30463 
23431 

70 URA KAZANANLAR 
22072 32732 36440 30185 15820 
14632 2986 39990 13343 28324 
3629 23466 23434 14813 33962 

17332 14291 21500 29043 31324 
10046 

Is anbulda 
T amvay altında 
bir çocuk parça 

parça oldu 
Al A d • h b •• • • Istanbul 11 (Hususi) - Bu sabah G,30 man jaDSlDJO Vef Jği a ere gore yenJ aSJ da Etyemcz'de foci bir tramvay knznsı 

h •• k •• • • b } k • • alda. Yazmacı Ropenin oğlu 14 yaşında-
U umet vazıyete a ım u unma ta ımış ki K arabet bilet parası vermemek mak-

kahirc 11 (Ö.R) - Alınan ajansı bil- bir gönülli.i kıtruıı mevcuttur. Ve tcş- bu galey:uıcla din ml!selesi değil arapln- dile nrka nrabad.uı <in tramvaya aUar-
diriyor: kilfitsız nraplnr dı,ı çete halinde zaman "·e rın milli politikn nıUcadclcleri mevzuu kcn yuvnrJnndı ve ikinci arabanın al-

ın . . . . . tında parçalruınrak öldü. Tahkikata göre 
iltün haberler üzerine konulan şid- icaplara göre şurnda burada vakıt vakıt bahistır. Bunun en mfınalı delılı Hırısü- k d tmanl b.l t . . k b h ] . 

.t.... b 1 k d l B · · auı a va a ı e çının a a t erı -..:ui .,ft _ _,, v h f1a F'l' faaliyette u unma ta ır ar. unun ıçın yan araplnrın da tatil günü olarak pa- 1 oxuQure ragmcn geçen a ı ıs- o madığı anlnşılmıştır. 
tinde b' 'ili hük' .. t' . t k asilerin hakiki miktarı hakkında bir ra- zardan vaz g.,..·erek cumayı kabul etme-

ır arap mı ume uım eşe - k k .. k' ' d v·ıd· ~ :.: 
~l . . . . . . . . anı verme mum un cgı ır. !eridir. 

ettiği iddia edilmektedır. Bu ıddıa- Araplar memleketin muhtelif mahal-

Cagöre. meml~~tin _dörtU: ~çün~. asil~r lerinde talim kampları kurmuşlar ve hu
lıon iın~. Ve diger Uçte bırı lngılızlerın susi mahkemeler tesis etmişlerdir. Bu 

trolü altında bulunmaktadır. mahkemeler hem vatana ihanet suçları-
Arap milli hükümetinin iyi teşkilatlı na hem de adi suçlara bakacaktır. 
iyi slWılanm~ takriben 11,000 kişilik Şurası dn kaydedilmektedir ki bütün 

Memleketin her tarafında milli hUkü

met tarafından verilen direktifler şiddet

le tatbik edilecektir. Bütün arap doktor
lar yaralılara parasız bakmak üzere gö
n üll ü kaydcdileccklerdir. 

lngilt e e Fi ist· 
Yeniden lngiliz takviye kuvvetleri gönderiliyor 

ve drama ti • A 

ı 
• 
ın t rı e 

değişiklik oln a üzere 
lt·I..a Valct cMalta> 11 (A.A) - Roynl Diger tarafdan Kudüsden royter ajan- mak üzere olacağı hissini vermektedir. 

• m • 
lSCh Fusuliers ve Gre€n Hovards alay- sına şu haber telgraflanm~tır: Berut 11 (A.A) - Alınan ajansı bil-

laı-ına mensup iki tabur üç torpido refa- c Kahirede içtima halinde olan ve Fi- diriyor: 
lcatindc Ffüstine gitmek üzere müstace- !istin meselesini müzakere eden pan-arap Suriyenin Filistine müznharet komi
~ Neurealia hareket etmiştir. kongresi nihayet bulunca Filistin arap tesi başkanı Kudüsteki Siyonist komitesi 

l..ondra 11 (Ö.R) - Müstcmlcküt na- reisleri Londraya gitmek teklifinde bu- başkanına gönderdiği bir telgrafta Siyo-
tltı B M lk 1 M kd ald b hah lunacaklnrdır. Öyle tnhmin ediliyor ki . . . . . 

· a o ın a on u sa . .. . nislerın Fılistın meselesindeki hattı hare-
~ili . . . Ingilız p<ıyıtahtında muzakerelerın de- . . . 
ı ... Stin yüksek komiserı Sır Harold Mak ed • . d .1 d d f 1. ketinı şıddetle tenkid ederek yahudileri ••uk l . vam ecegı esna a ası er en e aa ı· 

c ıle yeni muhaverelerde bulunmuş- 1 . . 1.k t 1 . ·sıe kt' bütün doğunun mukabele ve intikamın-t\tr .. . yet erını ta ı e me erı ı nece ır. _ . 
~;c :uksek konuser ~-af~a so~_unda ~y- Filistine Ingiliz takviye kuvvetlerinin dan kaçınmaga davet et.rnektedir. 

ıle Londradan Fılıstıne doneccktır. gönderilmesi ve Londrada Filistin yük- Bu telgrafa göre araplar son nefesleri-
.. liat-biye nezareoti Mısırdan ~·ilistine sek komiseri Sir Harold Mak Mikel ile ni verinceye kadar mücadeleye karar 

:u.nderUmesine karar verilen takviye müstemlekat nazırı B. Malkolm Makdo- vermişlerdir. Ve hatta bir harp bahasına 
ıtalarının, 2 taburluk silah endaz kuv- nald ve erkunı harbiye reisi Vikont Gor da olsa arapların bu sarsılmaz kararına 

"fllile bir zırhlı otomobil takımından mü- arasındaki müzakereler Filistinde tarihi karşı Ingiltere dahi yahudilerin menfaat-
ı- kkcp olacağını teyid etmiştir. ve dramatik bir tebeddül ün vuku bul- lerini müdafaa edemiyeccktir. 

Estonyanın kaygısı 
bitaraf olmaktır 

d' TaUin, 11 (A.A) - Hariciye nazırı Salter Vatanperverler birliği 
1 •vanındn söylediği bir nutukta Estonyanm başlıca kaygısının her 
~a~gi bir ihtilaf takdirinde bitaraflığını muhafaza ve tarsin etmek ol-

Ugunu söylemiş ve demiştir ki : 
Estonya Cenevrede yaptığı beyanatla Milletler cemiyeti paktının 

?n altıncı maddesi hükümlerinden vaz geçmiştir. Şimdi bizim aradı
~ınıız şey bu bitaraflığı garanti etmektir. Böyle bir garanti ise ancak 
ct'-:ete dayanabileceğinden bu müdafaa kuvvetini yaratmak için 
"} rnızden geleni yapıyoruz. Daha ~imdiden bu sahada iyi neticeler de 
rnış bulunuvoru:z. 

Profesör Yorganın 
bir makalesi Lehleri 

kızdırdı 
Varşova 10 (A.A) - Pat Ajansı bil

diriyor: 
Kurjer :Poranııy gazetesi Romanya 

politik adamlarından profesör Yorganın 
Neamul Romanesco gazetesinde yazdığı 
makaleyi şiddetle tenkit etmektedir. 

Profesör 'bu yazısında Lehistanın Çe
koslovakyaya karşı olan politikasına na-

" dir görülür bir şiddeUe hüküm etmekte 
ve Milyonlarca Rusla rneskCı.n olan Po
meryananm ve doğu vilayetlerinin Le
histana aidiyeti mesebini ortaya koy-

Çekler Türkiyede 
otel kurmak icin te-, 
şebbüse basladı/ar .. 
lstruıbul (Hususi) - İçerisinde Marin-

bat, Karlsbad gibi cihnnşumul şöhreti 
olan müesseseler de dahil olmak üzere, 
müesseseleri Siidet arazisinin Almanya
ya ilhakı dolayısile alman topraklarında 
kalmış bulunan cek otelcileri, müesse
selerini Türk.iyede kurmak arzusunu 
göstermişler ve bu arzularını fiil sahn
sına çıkarmak için meşhur otclciler<len 
Laff eri mümessil olarak lstruıbula gön
dermişlerdir. 

Çek otelcileri mümessili bir kaç gün 
içinde Polcnez köyü ile Yalovayı ve 1s
tnnbulun otel kurulmnsına müsait diğer 
yerlerini gördükten sonra Denizbank ve 
Türkofisle temas etmi§ ve bir proje ile 
yakında tekrar Türkiyeye geleceğini 
söy liyerek bu akşam memleketine dön
müştür. 

Laffcr Polonez köyünde dağ otelleri 
kurulabileceğini, Yalovanın muvaffaki
yetleKarlsbada rekabet edebileceğini ve 
Türkiyede otel ücretlerinin mevcut kon
fora göre pahalı olduğunu söylemiştir. 

Bükreş 
Kabine buhranı şim

dilik mevzubahs değil 
Bükreş, 11 (AA) - Son günlerde 

kabinede tadilat icra edileceğine dair 
olarak ortada dolaşmış olan bütün 9ayi
alar hiç olmazsa mevsimsizdir. Sinayada 
yapılmııı olan istİ§&reler hiç bir tadil ic
rasına karar verilmeksizin hitama er
miştir. 

Leh hariciye nazırı 
işgal mıntakasını 

gezdi 
Varşova, 10 (AA) - Dün hariciye 

nazın Bek Olza bölgesinde Leh kıtaatı 
tarafından işgal edilmiş olan araziyi gez
mi~ ve T esen şehrini ziyaret ettikten 
sonra T rzynice ve Javlokaua gitmiştir. 

maktadır. 

Gazete bu makaleyi bir ütira olarak 
tavsif etmekte ve profesör Yorganın Leh 
milleti düşmanları arasında yer aldığını 
kaydetmektedir. 

Başvekil B. C. ayar 
Ankaraya avdet etti 

İstanbul, 11 (Hususi) - Başvekil B. Celal Bayar refakatinde vali 
ve belediye reisi B. MulPrttin Üstündağ olduğu halde bugün Alemdağı
na gitmiş ve içme suları hakkında tetkiklerde bulunmuştur. Başveki
limiz akşam 7 .1 O treni ile Ankara ya avdet etmiştir. 

Kücük 
' 

sanayicilerin 
Muamele vergisinden istisnalarına dair 

hazırlanan yeni kararnanıe 

lstanbul, 1 1 (Hususi) - Bazı küçük sanayici1erin muamele vergi
sinden istisnalarına dair yeni bir kararname hazırlanmıştır. Bu karar
nameye göre muamele vergisi kanununun neşri tarihi olan 1 7 tem
muz 938 den itibaren küçük sanayiciler muamele vergisinden muaf
tırlar. 

Türkspor kurumu lağvediliyor 

General Cemil Tahir 
spor G. __ direktörü oldu 

Ankara, 1 1 (T e1efon1a) - Spor genel direktörlüğüne general Ce
mil Tahir tayin edildi. Yakında yeni vazifesine başlıyarak teşkilatını 
kuracaktır. Türk spor kurumu lağvedilecek ve ~por işleri bu yeni dev
let teşkilatına devrolunacaktır. 

Yedinci Tıp kongresi 
Başvekilin nutku ile açılacak 

Ankara, 1 1 (Telefonla) - Yedinci tıp kongresi ayın 17 sinde Hal· 
kevinde Başvekil B. Celal Bayarın bir nutku ile açılacaktır. Üç gün 
devam edecek kongrede görüşülecek meseleler arasında grip ve ojenit 
mevzuları da dahildir. Üçüncü günii Sıhhiye vekili tarafından kong
re azalarına bir çay ziyafeti verilecektir. Üçüncü diş tabipleri kongre
si de o günlerde toplanacaktır. 

Ergani istikraz ikinci 
ik kesi desi .. 

.. 
m ve 

J 

Ankarn, 11 (Telefonla) - ikramiyeJi ve yüzde beş faizli 1933 
Ergani istikraz tahvillerinin ikinci ikramiye keşidesi ayın on altısı pa
zara tesadüf ettğinden yedinci pazartesi gününe tehir edilmiştir. 

Hezimetten sonra 
Japonlar da mukabil bir muhasara 
hareketı mı yapmak ıstıyorlar 
Tokyo, 11 (Ö.R) - Japon kuvvetleri sekizinci Çin ordusunun 

genel karargahını kurduğu 3000 metre yükseklikteki Vitang dağını 
yavaş yavaş muhasaraya tevessül etmektedir. 

Japon erkanıharbiyesi Vitang dağı etrafında mühim bazı kasabala
rın işgalini bildirmektedir : Leyçong, Vingço, F anzi bunların arasın
dadır. 

Japon askeri otoriteleri Çinlilerin Şanşunun şimali garbisinde ne· 
hir sedlerini yıkmağa hazırlandıklarını bildiriyor. Burası Pekin - Han
keu demiryolunun Longhay demiryoliyle iltisak noktasıdır. 

Çin kuvvetlerinin Pekin - Hankeu demiryolunun garbinde dağlık 
mıntakayı takip ederek Hankeuye doğru çekildikleri ilave edilmekte
dir. 

Bulgar Erk3.nıhar i e 
reisininedenöld .. rdül r 

Sofya, 11 (A.A) - · General Peefin katli hakkında akşam neşre
dilen resmi tebliğde tafsliat verilmiyerek hadisenin tesbiti ile iktifa 
edilmektedir. Re:ımi mahfeller cinayetin sebebi hakkında henüz bir 
şey söylememektedirler. Sadece tahkikatın müsait bir şekilde devam 
ettiği kaydedilmektedir. 

tık bakışta dolaşan şayialara rağmen siyasi bir cinayet kar~ısında 
bulunulduğuna inanmak güçtür. Çünkü generalin askerlik mesleğinin 
haricinde kalan işlerle meşgul olmadığı her kesçe malumdur. Şahsi 
bir İntikam veya bir meczubun şuursuz hareketi karşısında bulunul
ması muhtemeldir. Vak'a esnasında yaralanan binbaşı Stoyanola ak
şam ameliyat yapılmıştır. Sıhhi vaziyeti vehametini muhafaza etmek
tedir. 
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YENf ASIR 

Yalnız 700 bin Macarın 

450,000 Slovak ve Rusun 
da ilhakını istiyorlar 

rduda 
Okuma yazma nis· 
beti yüzde 77 ye çıkh 

Ga. te doktonm oözlerini taodilr. etti. 
Jan dütünüyordu. 

Bindiği yeni tren tam Franaz hudu-

Ankara (Huo...ı) - Milli Müdaf•• 
veHleti, 1926 dan beri orduya •ttlik 
hizmetlerini yapmak üzere alınmıı olan" 

!ardan, aslcerlikleri zamanında okuın• 

Y- öğrHmİf olanlarra Dİlpetlerinİ -
bit etmiıtir. Bu niabetler, yalnız ol:uın• 
yazma öğrenın.İf olanlann değil, bir ili: 
okul derecesinde bile biııi "eren orduyo 
yurt bilgiai, tarih. coiral7a. he..p, hayat 
bilgisi gibi umumi ve medeni malUnıatİ 
öireıunit olanlann mi!ttanda. 

Nihayet' 
- Peki .. eledi .. T elclifini:zi kabul edi

yorum. Falı:at bir ıartla .. 

duna gireceği 81tada vagon kontrolü 
kompartimanın kapısını açtığı zaman mu
harriri ölmüt buldu. 

Slovakvanın ve 
kısımlarinda 

Karpat altı 
da plebisit 

Rusyanın diğer 
talep ediyorlar 

- Söyleyin.. 

- Zannedcrıem F raruaya dönÜ§Ü· 

nüzde ilmi tetlölı:.lere bqlıyacahınız. 

Alfred Parisin Ü.zerinde mülüm mik

tarda paıra da vardı. Bu paraya el aürül
memişti. Yalnız valizindeki bütün notlar 
aşırılmıştı. 

- BAŞT ARAFI 1 ~a SAHJFEDE -

niş ~ekliyle kabulüne imkan olmadığını 
ela beyan ediyorlar. 

1926 Ye 1927 de arap t...S..; zam•· 
Bundan başka Slovakyadaki münııka- salı günü iki içtima yapmışlardır. Sabah nında nispetler yüzde 17 olarak lcalmır 

le hatlarının en büyüle kısmı rimalden saat 9 da batlıyaıı ilk toplantı öğleyin br. 1928 de y\Wie .,.. tıe1tiz 1929 da 
cenuba doğru gider ve şarktan gar be ııi- lceaibnlştir. n.legeler öğleck.ı sonra laat yGzde yirmi, l 930 da ytiale yirmi iki 
elen münakale yollan ancak cenuhi Slo- 1,15 de tekrar toplanarak •k~•ma kadar buçul:; 1931 ele yirmi bet, 1932 de elli 
vakyada mevcuuur. Bu sebeple bu mın- müzakerelerine devam etmillerdir. O..- 1933 te elli dokuz, 1934 te ııene elli do
teknnın terki Sloval:yayı başlıca müna- lecek umı.ımt içtima yıırm ö!l~ yapı1a- kuz, 1935 te 62, 1~ da '13, 1e37 de 71 
kalat yollanodan da mahrum edecek- ca.ktır. Bu arada iki delegasyon lıükü- olmtlitur. 

- Evet.. Buradaki 1diçiik muvaffa
lcıyetim nezaretin dikkatini çek.mit, Pa

ıiste bana bir baklefyoloji eerTisinin 
idaresini verecekler. 

f ilbakika Macarların keodiJerİJ>e ler· 

Sadece bot bir lcağıt iiterinde aaclece 
bir serlevha Y&ZHn bulundu. Serlevha, 

ropörtajın serlevha.nnı teşkil ediyordu 
ve fU idlp kini istedikleri arazide 670 bin Macar-

- All .. Eier ben eizinle beraber Pa
riae dönecek olunanı orada kendimi il
mi arqtırmalanruza ortak etmek iote
rim. aervetim var •• Ona da 8İzİft emrinize 
tahsis edeceğim. Sizin yanınızda ve eizin 

tnuavininiz olarak çal11mak isterim ve 
zannederim eİ2e faydasız da olmam. Bel
ki bu •uretle kendimi aYUtmUf olurum. 

cDec:c.al devrine doğnı..• elan başka 450 bin Slovalı: ve Ruo ta 
vardır. Macarların lha1c etmelı: i.tedilc

Doktor Hami Sübeyran çok mütees
sir oldu. Janın elini •ktL 

- Merak etme aziz dostum.. dedi. 

* 
Jan Lö Hclye, Hanri Sübeyran ve Cüa, 

hattJ Üstüva Afrikastndan bir tayyaıe ile 

T uııusa ı:elmişl"1'di. Bu garip bir teaaclü! 
olmuştu. Çünkü tayyare ancak T unusa 

kadar geliyordu. T unusta çok kalmadı
lar. 

Harekete baztt bulunan (Noosi-Be) 

Nası.l ~tcrsen öyle yaparız. vapuruna binerek Fransa istikametini 

OÇOCO KIS!M tuttular. 
J Vapur akşam oaııt 2 O de lcallrmıtll-

GEMI YAKANLAR Daha ertesi ~"bah Marsilyaya varacak-
« Eıki tıırilılerin ( Deccal ı;ıkııculc ) laxdı. Aktm yemeğinden soru: yolcular 

diye haber 11erdildm zamana mı giri- ııüvertede bir müddet dolaştılar. Gece-
1/ontı'- Yakında kıyametin kopmanna .Un acrinliğlnden istifade ettiler. Fakat 
mı §a.hit olacağız? Dii:nyamıza ne oldu? biraz aonra •üzalr fWalattığı "'f'e .erin

Tabiat ka:nunlan mı değişiyor? Yokstt leıtiii için hepsi de lcamaraJarına veya 

ye-r yiizünii• ııltmı ünü11e getirea ,,..,1- vaparun ...!onuna çekildiler. 
un ve lruınıetli bir ıebelcımin, bir teşki- Doktor Hanri Siibeyran ve Cü. ıe aa-
i4tın. mı kurbaıı.ı olııyonu? Ba.zıla.Tı G.T- londa k.8.i:ıt oynamağa &itmişlerdi. 

zımızın korkunç bir seyyareye doğru Jan Lö Helye. güvertede yal ruz kalmış 
yakl<ışmakttı olduXunu"" bu •"'""'Tenin köp-'ey d d ı b •-"'- -::;1 ::;1- ~:ı~ e syanmı~. a gın aııt"~annı 

tesiri altında insanlan,. çaldıracağını denize dikmi, dü,ünüyordu. 
söyliiııorlıır. Acaba doğru mu? Bu rıl- Loran" dÜJÜnüyordu. 
gınu~, bu ıklilik fimdiden mi &a,ladı? Sirk.aç defa akterioin adı dudalclann-
Hlldiaele-re balcılırae lnıNJ manm<ık ld- dan döl:ülmjiJtü. 

zım. Yeni lı4fl'll"cağtmız biiyülc cı11ket - Acaba onu tekrar görebilecek · 
işte l>u hakikati mqıdana t.---.w. ~- · d · d H .. mı-

......,H "-- >- yırn.. ıyor u. em gonem de neye ya-
lışacııktır.> ç ··. • ·· 1 • - f . , ~L rar. . UnK.U ona nillı ıtıra eueoilirim .. 

Bu sabrlar büyük bir yevmi gazetede 

ıneılıar muharrir ropörtajcı Alfl'ed Pam 
imzası ile çıkmıştı 

Hakikaten zaman çok kOTl:uoc; bir hal 

almıştı. Gün geçmiyordu ki gazetelu altı 

•Ütun mantetli yazılarla bir felaket haheri 
neşretme9İD!er. Şimendifn kazaları, ma
den kazalan Te bu kazala:nı kuman gi

den İnsanların sayılan gittikçe fazlala

fıyorclu. Tabiat te ha had;...lere yardım 
ediyormuş gı'bi azmıştı. Tayfunlar, ka.,r
galar, zelzeleler birbirini koval•yordu. 

Diplomatlar paçaları sıvamışlar, birbttine 
zıd ideolojiler çarpı,.,.or, minetler müte
madiyen silahlanıyordu. 

l şte böyle bir devirde lanlDllUf bit 
ropörtajcı olan Alfl'ed Parioio yazolannm 
ne !tadar büyük bir menokla okunaaığı 
takdir ohnıur. 

Alfret Paris orta Avrupad.a eoa ya
ptığı seyahatten danüyo,..hL 

Kara denizin 

~ut! eöyHyebilirim ki .. 

Om~una bir eJ dokundu. 
Cü.: 
- Burada üşüyeceksiniz mösyö Jan .. 

dedi. Kamaranıza çekilip is tirahat e~· 

ııiz •e biraz. uyusanız fena olmaz. Her 
ke. yallı. 

- Birazdan ben ele yatanın Giia. .. 
Sen istirahatine bak .. 

- BiT .f("Ye ihtiyacanJZ var ını mösyö 

Jan~ 

- Hayı.c Cüa.. Boıınüi. .. 
- Bonnüi mösyö .. 

Jan, uzakl-n Cüsün arkumdarı bak-
tı. 

Onun halinde, tavrında gördüjü deği
tiklik. yine dikk•tlni çekti.. Kafasından 

ieııa fikirleri koğdo. Hayr .. Hayır •. Gü
oün ..dalı:atinden şüphe edemezdi. Bo
nunla beraha yine onda lnr hal TaTdı. 

-BiTMEDi-

büyük limanı 

Çatalağzı limanının 
inşası başlıyor 

Yeni liman 12 milyon Ura sarf ile 
üç senede bitit·ilecek 

Ankara (Hımnır} - Sayın batyeki-ıbtt liman için Etib.rnlcın ırene Sir G;p. 
limizin yeni ekonomik seferlıerliğimiz ten r.,,..;ki meoa; dileğinde bv!anacağı 

hakkındaki kıymetli beyanatları arasında kuvvetle muhtemeldir. 

Karadeniz.ele, Karabükte kurulmal<ta Çatalağzı, teclıizat ve te9İsatı itil>ariyle 
olan demir ve çelik fabrikala.nrnızın dünyanın en modern limanı oiacalcbr. 
ham maddelerini de ilhal edecek, son sis-

tem hir liman vücu~ gdlıilı:ceiini .öy
leıniflcrdi. 

Devlet t :l rafından inşastna Etibankın 

memur edildiği bu yeni limanımız Kara

denizde Çatalağzında kurulacaktır. Bu li
manın rolü önünmüzdeki sene içinde fa

aliyete geçccPk olnn büyük d emir ve çe· 

lik sanayiimizin en tabii ihraç ve. ithal 
limanı olmas ı bakımından fevkal.:ide mü

him bulunmaktadır. 

Öğrt'ndığimize göre Etibarık hu muaz

Burada en son aİıllem boşaltma ve yüi
l<me tertibab vücuda getiTilecektir. ] 3 
büyük. vapur Çatala~ limillnl rthtırruna 

aynı zamanda yükünü boşaltacak veya 

yük alabilecektir. Bundan başka liman
da nu f J gemiden başka 25 gemi ele 
lıarmabilecektir. 

Çatalağzı limanı takriben f 1-12 mil
yon Türk lirası aarfiyle üç senede iknıal 

edilmiıf olacaktır. Kömür, maden, ma-

den cnheri, mamUI maden ve diğer ti
cari eşya y üklemek ve boşaltmak ve ge-

zam İş için hü1'.üm~ltea alcl..ğı direktif miler~ ihraliye venne!c için ayrı ayrı ve 

Üzerine in,ao ta girişmek Üzere çahşma- elektrikl e m ÜtC'ha rr ik tesisat yapılacak

lara ba~Lnnııttır. Esasen diinyanm en t:ı- tır. 

nınmı, )iman mütehassı~ı ve lngiltere hü

.lr.ümetinin liman i~leri müşaviri Sir Cip 

bundan evvel memleketimize geldiği za

man müstakbel Çaulağz1 li.manınm in

ıruuna ait bir avan proje hazırlamıştı. 

Pe-k yakında insas1na ba,lanacafc ol~n 

---

Yeni l imanımız, kö mlir sevkiyatımızL 

çok ıreoif mikyuta artrracalı:lu. Bugün 
muntazam ve asri vesaitle mücehhez bir 

limanımız. olmadtjı, Zonguldak gibi ve

saitsiz ve açık ağızJara malik bulunmak

lrğımt7.dan kömür sevkiyatımız zaman 

leri mıntakalar arasında KCMiş kazası 

vardır lci ahalia 50 bin Slovak ve an
cak 3500 Mac>.rdan ibarettir. 

Eier bu talepler kabul ediline bütün 
Slovakyada yalnız ilci milyon Slovak ka
lecak ve Macaristanda da 7>0 bin kifi
lik bir Slovak ekalliyeti tefekltiil rtnU, 
olacalı:.br. 

Macar delegasyonu ahalisi Macar Te 

Slovalı: olan rnıntakalarclan bafka Al
man ahalisi ol.an bazı kazaWı da iJte.. 

mektedir. Bunlarm başlocalan Smolirıı; 

ve Mifektir. 

Slovakyanırı coğrafi vaziyeti !!ebe.bi

le bu miiddeiyat mutlak auretle gayri 
kabili kabul telakki edilmelctedir. Bütün 
bu oaba Slovakyamn buğday servetleri
nin kaynağı olan cenuhi Slovakya oTa

smı teşkil etmektedir. Diğer taıaftan bu
radaki Kosiıı mrntakası çok mühim Jl)llg

nezium ve demir madenlerini ihtiva eder. 

Basav ile T rebişte de gÜmÜf Tesaire ma

denleri vardır. Bu madenlerinelclen çı· 

kanlması Slovak endüstrisini çok güç 
bir vaziyette bırakacaktır. Nasıl ki Bo

hemyıı.da ()ye mıntakumın terlü bütün 
Çeko .. !ovak endüstrisini ayni vaziyette 

b ı ra1cırut lir. 

lir. metlerile temasa gireceklerdir.• Yaşı, mel:tep çağınİ aımış olan vatan• 
Bu sebeple Slovak delegasyonnmm Sellhiyetli mahlelleıde bildirildiğine dqlann,, biricik okuma yazma öğrene-

reiai dün alı:tam Komarnodan Bratiolıv göre öğleden sonra yapılan üçüncü umu- bile<:elderi müemeoe olan Cümulwriyel 
vaya harelı:et etmiJtiT. Burada bugün ın1 içtimada Slovak delegesi bir mukabil orduowuın, kültür da.vıumda bap.dıit 
saat 14 te rnüıaı.....ıslu ara91nda bir proje teklif etmiştir. Bu proje ilkönce bu eşsiz hizmete ait rakamları, tültranla 
konfcrano yapılmııtır. Slovak delegde- Prag hükümet.in.in tasvibine an:edilecek kaydederiz. 

ri bu alqam Koınarnoya dönm~ bulu- ve öğleden sonra toplanacak olan hudu- El A d l [ 
ı•acaklardır. du tahdit komisyonu Macar projesile azığ a cüzam 1 ar 

Bu sabah muhtelit eksperler !.omis- mukabil Slovak projesini kaqılaşt.ıracak- ha&fane•i 
yonu toplanrnıı ve ıeltnik meoelelerde tır. Bu sonuncusu hakkında henüz hiç Ankara (Hususi) - Şehrimize gelen 
me-ul 0!ın,,•tur. Kat'"• '--rarlar bu . ,__ bir malumat mevcut değildir. al" •• ~ ""' '""' m umate göre Sağlık ve Sosyal yardıuı 
tam veya yarın hududu tahdit komisyo- Macarlar tarafından istenilen Koz.içe, bakanlığının Elazığda yaptırmakta oidu-
nunun umumi içfi01aında verilecektir. Novozanti ve Luçenek ve diğer bazı kar ğa cüzamlılar hastanesinin i atı bit" 
Vaziyet çok gÜç ıefô.kki edilmektedir.. sabalar da ekseriyetin Slovaklarda oldu- haylı ilerlemqtir. Yurd,;,.,uzd;"' cüzaıJt
Müzakerelerin inkıtaa uğramıyacağı ve ğu ve Macarların a.kalliyet halinde kal- lılara mahsus olmak üzere ilk defa olr 
iki taraf için de memnuniyeti mucip bir diği kaydedihnektedir. rak yapılan bu hastahane 50 yataklı ob· 
anlaşmaya vanlahileceği ümit edilmek- Buclapeşte 11 (A.A) - Saat 16,15 de caktır. 

tedir. Macar Çelı:os!.ovak. müz.akereleri hak- I::".' • l r ırengı müca .ıe e,·ı· 
Pari.s 11 (ö.R) - Komarnocfan bildi- kında aşağıdaki tebliğ ııeşredilmişür: aı o 

riliyor: Macar ve Siovalr. delepsyoııılan Saat 14 de Macar ve Çekoslovak mu- Ankara (Hususi) - Sağlık ve Sosyal 
bu gün iki celse ~- Birisi sa- rahhas heyetleri yeni bir içtima akdet- yardan bak.anlığı firengi mücadelesin• 

balı, diğeri öğleden sonra olmuştur. Öğ- mişlerdir. İçtima esnasında Çekoslovak çok ~hemnuyet vımııe!cted!r. Ba1:anlık 
leden sonraki içtimaa delegasyonların murahhas heyeti Macar teklifi hakkın- bu :Uınl~<!n olmak üzere Uşak ve Kar.s
reisleri de ~ak etmişlerdir. Macar _ daki nokfai nuarıru bildirmiştir. tki ta nr;ngı taraması yapmakta ve Alucre 

Slovak komisyooumm bu üçüncü umum1 memleket eksperleri 9 dan ıı e kadıtt ile .Cireoanda da mn:ıil fireaıı:i mücade• 
içtimaınclan sonra şu resmi tebliğ neşre- toplanm~lardır. Murahhas heyetler saat laine ı.a.Jaın.t b..lunmak•-dır. 
dilmiştir. 15 de müzakerelere devam edecekler-

e lki delegasyon eksperleri bu gilnkü dir. 

Kral Kostantin ihtifali münasebetiyle 

/ngiltere Lehistan 
nezdinde clemorş 

yapmamış 

Yunan Kralı Mareşal oldu 
' 

Başvekil B. Metaksas Majeste Jorj~ a 
Mareşallık asasını takdim etti 

Varşova, 10 (A.A) - Pat Ajımsı bil
dfrfycır. 

Yabanc1 gazeteler Leblstanla Macaris• 
tan arasmda mfişterek bir ln:ıdut hakkın• 
da IDgilteteııiıı V ~Yada bl:r de matı 
yaptığını yazm~lardır. Bu yazılara fPd 
ln&il tere tamamen ırkı mfilahazalsnı dl· 
yanmıyan ekalliyetler Ufekleri;ııe m\b,a
haret etmiyeceguu bildirmiştir. 

Leh Ajansı böyle bir denıarşm yapıl
madığını ve btt meselenin Lehirnut ~ 
Ingfltere arasında bir ""1ı:tai :naz>U' teıt-

- BAŞT ARAFl 1 tNCI SAHiFEDE -
ü!ine mevzu te?ldl etmediğini beymıll 

maaıleri dün Atinııda yapılan ta.- heykdia muraf- tehrrii Hretİyle vetea mezundUl'. 

vam hus11.9Undalc.i aar91lmaz. arzuaunun 

eembolü olacalwr. 
kalben i,tirik etmif bulıınclaklanm bil-- Demetre n s..ikalea T ziııakut>"'- t.a-lii~iiiB~~~iiZj(ZüiöiZi~İİİİamiiİ 
clirmekteclir. ıalındaa ha laqkelin miileıe Jı.ediye edi]. 

Atina 1 O (A.A) - Atina ajansı bil

diriyor: 

Münırkırlit nazın kral K-ntinioo cliii b•Hındal:i oenel J.,ala. takdim celil- k • 1 k t 
hoykelini gösteren bir pul ~ıl:arıl...:ajpnı mir kral heyl:e\i örten bayrağı çekmek 1ra ı apar man 

Dün Atin& Po!iteknilt mel:tebiade hat 
KC>DNantin ihtilali yapılmıJtır. Dün aynı 
ihtifal Y 11naniatanın büyük ruelr.tepleria
de de vukua ııdmit ve aynca bütün IU
lioelercle Dahiliye aazırı Duı:aatio radyo
da söylediği bir nutul:ta büyük kralın 
beyl:elinin açıl.....,ıaı.i ehemmiyeti teba
wiiz ettinaipir. 

söylemiştir. ıuretiyle l:ü..,da ,.pmışbr. Celil Bayar Bulvarıııda Vahit Demiı' 
Atina 1 O (A.A) - Aıiıııa a)aı:a ini- Bıınu müteakip lıoı§velcil Metabaa bir Kan ııpcrt.ırıamnm 5 odalı birinci kail 

diriyor: nutul: söyliyerelc hayabru milletine vaJcf. ile 7 odalı üçüne!! katı kiralıktır. Asri 
Kral Konstantinin lıeyke!i dün lıükü- etmif atım hal Kansraııtiııiu .,..,m,; m.ı, konforu havi Tıu iki daireyi gezmek isti

met azaa~ korcliplomatlk Te l.iitiin tq. et111İftir. yenlerin ayni apartman odacısına müra-

kilatların müme .. rıferi hazrr oldlliu hal- Nutulctan saııta !.ıtaaı, harp makifieri, caatleri. l--4 S. ' 
ele kral tarafından açJmııbr. Meydanda ed:i nmhııriplt!t', ihtiyırt 2"'bitleri ve cliğe1' ~ 
ve civar .olcaklarda topfaııan büyü!; bir te,eldı:üller kralın önünden secmişlerdir. • 
kalabalıf< loalı Te Metıılı:•• buarede aı. Hallı &Ydeılerinck de Kn[ V'e Yelialıtı, lsmile maruf Maiköşe Matbaal ve tıuiım. mü.t-ı Nikolidi. 

,..bancı memleketlenkki Elea cemaat

leriıt<kn biT çok telsnf ainuftu. Ele11 --

kışlamıştır. başveftili ve kıtaatı uzun uzun alkışlamış- • 
gazın osu 

Y apılan din1 bir mera.simden sonra bu br. 

lngiliz askeri hava 
heyetinin Paris ziyareti 

Paris, 11 (ö.R) - İngiliz hava «dıısu erkambaıbiye u:isi maıqal 
Sir Siril Noel ve muavini mareşal Duglu maiyetlerinddU lngiliz ı.a
heyeti erkaniyle birlikte saat 9.30 da Bmje hava. limanına. gdmi.jk. 
ve Fransız hava erkaruharlıfye reisi ve maiyeti ile birlikte iki tayyare
ye binen:k Renı ,eıuıne haıek& etmitlerdir. Saat 10.30 da Renae 
inen İngiliz ve Fransız hava general ve zahitleıL l.encliferini kar~ı.Iıyan 
kıt'aiaıı teftişten sonra hava merlezini. zİyaı:ele başlamıılardır. 

Öğle yemeğini zabitler mesinde yedikten sonra f ngiliz heyeti aza
lan bir çok hava talimlerinde, avcı tayyareleri arasında mulıarebe 
gösterilerinde ve bombardıman taklitlerinde hazır bulunmuıJardır. 

Heyet azalan Rens ,..,hrinin meşhur katedraTını ve harp salıa?arini 
gezdikten sonra yarın Rensten ayrılacaklar ve Orfiye gideceklerdir. 
Burada da şereflerine bir kabul resmi bazırlanmı~ır. 

u >>v:ı:;ı; g ızızn:W 

Kiralıktır 
A~açhk ve büyük babçesôe 
muhteşem bir ev, mobileti ve
ya mobiiesiz olarak bütün müf
t.emilitı ile kiralıktır. Talip o
lanlar: 

Bornavada ismet lnönii cad -
deıi No. 15 ~ müracaat etsin
ler. 

zaman ehemmiyetle güçleşmektedir. Esa
sen hüküm~tim Lzİn yeni ekonomi planı 

peyderpey tatbik edilclilçe kömür sarfi· 
yaturuz da mepsuten ınütenaaip olarak 

artacağı için ho-4JÜDkÜ iptidai 'Rs'-tlada 

bütün hunları lurıüarnap i.mk.a.a olamıo
J'"""'klır. itte in~a.ma bir in evvel ı.
lanacak olan ç,.ıalaP, ı:m..... bu çok 
mühim yokluiu tamamen gide.r:ec.ek.tir. 

Liman tren hatlariyle yurt clahilinddli 
bütün hüyiik merlceıJ.,.., bağlanacalctır. 

Limanda bütün bunlardan başka, yoku 
aalona, sıhhi tedari yerleri, tablisö,.e ter-tlımMaııtıiiSİ!l-4ıiıı::mIİİ;-Sl:İ3İl:i(iıİ29iiıİ7mOilıl-ıl:il 
tibatı da vücuda getirilecektir. 

Enterhalkanik 
Zeft. •bibô arkıwiaşlanma tavııiy• 

ederim ' 
Aloancalt Şerafettin bey caddeoi Ma.i 

Köte ııazinoo1ı içiciye meralc.ı olanlarıd 

dilleru.cle pz.mektedior. Atıf müıabakala1'ına 
Sofya Ja başlandı Binaenaleyh b .. ııüne l:.ıı.dar böyle '"'" 

O< kalacle bir w:uzluk, uefia mezeler, ıe~ 
Sofya 10 (A.A) - Bulpr Kralı Bori.t serviııler hiç bi< yerele görülmemi§tir. 

Rorııaırya Kr.lh Kanıl ~ Ekıı!er Kralı Bir ıite rakı ve bir çolc çCJiıli me%t' 
.1orjım ihda ettiği kupalar için Eo!a- !ere karşı vereceğiniz 1 00 kuru§ paran"' 
balkaıtik atış mllsabakaları dün öğleden rakıya mı, yolcsa verifen mezelerin ııtlY 
sonra lıaşfamıştrr. hbiti mi diye düıünecel:sinir. 

311 Kişiden mürekkep bir Elen eb"bi· Sal:in "'" düriı.t hıorei:etlerifte kıtfl' 
nin, 49 kişiden mürekkep bir Romen bir ıriden rna~teriferi her daim çeimıd" 
Ekibinin, kalabalık bir Bulgar ve yine ,.....,,.{fak olan iıf salıipltıl'.İDİıl pek _... 
kalabalık bir Yugo5lav Ekibinin iştira!< n11n olduiu Mavi Köteyi her kele t#f" 

.iye ederiz. 
etliği bu muaabalı:alaı: bir hafta sürecek- RdrJimma muvafık Mavi Köte Gıtıİ" 
lir. nosunu İş aahiplui tcıcil. edcrla. 

r7ZZZT/~Z-.l(Z?..,(Z7'Z!JfJIZlı:z<~ı:z;z:ı::11111~;ı;zı:r:zzıııızzım:311 .. ııı:;ı22>i112:ö111r;G~ 

Alaiyeli Ahdullahta 

Yeni Fiatlar 
Rekabetsiz satışlar . 

Pazarld.:sız safı! kanumınun tatbikinden itiL.ren mağazanıizdaki 
llıumıqlarm fiatleri rekabet kabul etmiyecek dereeede indirildClı 

malrttr fiat tesbit edilrnqtir. 
Yeni gelen Dormeuil Fişer, Fayn Vulen yerli Ye Avrupa .... lillf~
etic~leıiıı~i yeni fiııtferi mutlaka görmelerini saym müperiler•· 

me tanrye edeıun. 
Pqtemalalar K.amıiaci 

H. ALA!YD:J ABDUiUlll 

iı•r:-r::t!!•E·Z•::ıı@:::ı•::ı1::ıııııe*ı::•ıııı2zzı:ı:ı::ı:z:,:ııil':272lli!'illJ!!:~EiU!:Z2&%22:2,.,,!J!:lii!!lt!:Jt~-!:ı*lli#!lZZl!lilZllll• (~ .,;;aırl'f" 
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~ Elmasın hikayesi 
l\ejan adındaki 
~~asın geçirdiği 
r Uyuk macera~ 

a 
apa, 

eline 
a rı 

d un u 
~daki taçlan sUslerni§ olan son Herkesin, ktzlarına Şirley T empl 

adını verişi onu sinirlendiriyor 
CJ.Yınetli miicevherlcrden yalnı.z 

b.L adındaki elmas fransızlann elin
~~tır. 
~an. 138 kırat nT.ırlı...,ındadır. Bu 1 · ı· bunl h · b.. "'d' k 1 <'fi 6 Bir lngiliz rohibi, bulunduğu kasaba- ven ırsc ~·ann nrın epsı uyu u -

l1 715 tarihinde Hindistanda bulu- run ftalkınA hitaben bir beyanname nct- leri zaman eı·kckleri şaşırtacaldardır. ::s Pit 312,500 franga Madrasta rcdMek yeni doğan kız çocu1clanna ŞiT- D~ünün: Bir nesil ki bütün genç kızla-
l§tır. Üzerinden iki yıl geçtik- ley ismi vermemelerini bildirmiotir. rın ismi Şirfoy •. Birinin macerasının öte-

lıık ~on.·. Rejan Filip d'Orlean iki p b t _ _. h k t" b kinin rnacerası ile karsıı~ .. acağı gayet _·"5tt( n,a.. apazın u arzoa are e ıne se ep, • "'i' 
~~ o.uu;on altına satın alarak kendi 1 il . b L d td v -b· tabiidir. 
)ı1ı~ • teaki ng terenın er tarann a o ugu gı ı o 
~ b adını takmıştır. Mü P kasabada da kız çocuklara Holivutlu kü- Fakat, bütün bunlar belki papazın sÖ· 

eso:::ıllcevher, on b~ı:! Li~~~ çük artistin ismini vermenin bir salgın zünü dinletecek birli" sebep değildir. 
diyadem ar:ı::lt e=i ~arinin haline girmesidir. Meaell bundan birkaç Lakin, Tabip annelere, babalara eözünü 
\'e la ··sı -ı,.. .çe sene evvel kız çocuklara pek az verilen geçirebilmek için baıık bir mahzur gÖS• 

~ SCiÇ nnt SU e~lir. Şirley İamİnİ bugün hemen hemen on ÇO• terİyor ki. bunda hakikaten herkes Jken• 
il l791 de Fransız hükiimctinin, cuktan tıel:.izi tn ıma'ktadır. disini haklı bulm tndır. 
) llleydanında (şimdi Konk:ord mey- Rahip. kalka, çocuklanna bu ismi ver- Bugün Şirley ismi verilen kızlar biı 
t~ etn\ic: olduğu 9547 tane el-

11 .... _ :w l · • t • d k b p ota gün öyle b:. """"il nelecekler ki, o zaman 
~cı:ıınaa bulunmU§tur. 0 gUnlerde meme avsıye e er en sc e • - " ~ -... .. 
Patart rak şunla~ gösteriyor: analarının, babalarının kendilerine bu is-
~ esi gUnU binlerce kişi bu el- <-Evveli. Şirley Templ ar.ısız ve ya- mi vermelerini aSl~ affetmiy eeklerdir. 

ıı..,.:.' önUnaen geçmiştir. b ~ ramaz bir çoculc. örneğidir. Küçük kız· Bu, kadınların yaşlarını ~aklamıya aş-
rneydıınında açılın!§ olan bu el-

ııtr~. Pol Miet adında bir hay- lann onu mklit etmeleri her halde eyi ol- ladıkları zamandadır. Çünkü lngilterede 
~ ınusallnt olmuş, sergideki em- mıyacakbr. Fabt Şirley ismini ta~ıyan J'eni doğan çocuklara Şirley ismini ver• 
\ertibatmm iyi olma 

1 
bu etenin bir kız çocuitJnun adaıım taklit etmek me modasının 1936 de çıktığını herkes 

\:o~ıştır N ç istemem~i kabil midir ) bilecek ve bütün Şirleylerin kaç yaşında 
~ cle liaJU$ iİe hareket edense- Sonra, bugün bütUn kızlara Şirley ismi olduklan kolayca hesap cdilecf'ktir. 

~ penceresinden içeri girerek, 

~ 'b1rUkte daha bir ço\. elması 
. e. Nonsı ve c'Mavi elmas> adın-

()~~ alıp ötilrmUştUr. 
11s hıtswı ın w Uzerinde yilrurken, 
~ bir çıkmaza pııuş, bütün arat
~ gittiği bir anda bir kadın 

:müracaat ederek, çete efradile 

Meşhur bir kadın atlet, 
erkek oldu! 

e mücevherlerin gizli oldu~ yeri K.adm porcular nra11nda büyüle atle-ı Dom Ratjenin tıbbi bir muayene netice-
er ve-·şti ~ •uıı r. tizm rekorları kıran bir Alman ckızn nın sinde erkek o1dui:ru anln§ılmış ve ufak bir 

atı.la birllktc diğer clmııslar da şeb- erkek olduğu nnlıışılmıt ve rekorlan kıı.- amcliyatla hnkiki cinsiyetine iade edil
~llhtclif yerlerinde aranıp bulundu- dın &por rekorfan antsından silinmiştir. mi~tir. 
Cihi çete de yn1mlannuştır. Yalnız. Dora Ratjen ismindeki bu Alman Bundan evvel aynı ııekilde bir hadi-
~ b.~lııuın bulunama.ınIJtır. sporcusu hakiknten, bir kadından ümit senin dahıı olduğunu hatırlarsınız. Kub-

~-:wığ yirmi kişi ~n'k ~~ edilmiyecek derecede muvaffakıyet ka· kova ismindeki Çekoslovakynlı $porcu 

-Q·t.:~ 1_ ~l •• beşik el men haı "-· zanan bir ntletti :ve son %llmaıllnrda 1. 70 uzun müddet kadınlar arasında atletizm 
... ~tıc. Hu ~umct, omp oyu .ucr 1 k k d d ,_, 

.. olan kadma, ll97 de G,OOO \ili altı- at ıyarn a ın atletler arasın aıu Avro- pmpiyonu olarak tanındıktan tıonrn, 
~t verilmesini kabul etmiştir. pa yüksek atlama rekorunu kırmıştu. er1'ek olduğu anlaşdmt ve erkek atletler 
il. ... ~ Bugün Berlinden bildirildiğine göre, arasına ueçrniştir. 
.~devrinde ve hnt.ta monarşi ısır -

bu elmaslar istikrazlarda terhb:ı 
~ · • Lüi Fllip taraf ındnn Finans bakanlığına 
~!ti, <Rejam frmısız ordusuna mü- verilmiştir. 

• 1llik eden bir adnmda bir kaç yıl Ondıın sonr:ı, Luvr müzesine geçinci-

'larak kalmıştır. ye kadar iki yıl müddetle cevahirci 
'ıı, be \'heri çok seven birinci Napol- Bapstın kazasında durmuşLur. 
b.~u vererek, cRejan> ı müteahhit- Cümhuriyetin muvakkat hü.kümeti bu 

tt ~ış ve meşhur asa.sırın taktır- taşla birlikte diğer elmasları milletin 
~!?, malı oldui,'Wlu iltuı ederek, Finans baka-

Sekizincı Lüi kaçarken bu elması nını 'laı.<n satmıya memur clmi.ştir. Bunun 
~ beraber götürmilş, fakat avde- üzerine, eksperlerden mürekkep bir k<>-
~~rnr Parise getirmiştir. misyon teşkil edilı~. fnknt taş bir tür-
~ihtilalinde, diğer mücevherlerle 1ü satılığa çıkanlaınrunışlır. 
~ liejan da Rambuyc sarayında Elmasların çol,'Wlu imparatoriçe Öje-

ilıa altına alınmış. fakat, bilfilınrc niyi sUslcmek için kullruımış olan üçün-
,.,,_ --

Tarihi acera 
r 

cii Napolycın, R<'jana d sürme'lt cesare
tini gösterememiştir. 

Almanya - Fransa hıırbinde, Fransa 

devlet bankasının haznesi ile birlikte 

Brcste ve 1872 <le tekrar Paris~ getiril
miştir. Elmas bundan sonra, cvvclıl, on 

beş yıl Finans bakanlığının mahzenind~ 
kalmıştır. Frruısa parleıncntosu, 18 ü da 
bir kanun çıkararak, bazıları m~tesna, 
baznedeki bütlin mücevherleri satmıya 

karar vermiştir. Aralarında Rejanın da 
bulundu;,u hu elmaslar o tarihtenberi 

Luvr müzesindedir. 

==· E7GT" • 

Yeni ir Avrupa Amerika ve Avrupa 
her sene birbirinden 

bir metre uzak-•• • u ze esı [ aşıyormuş 

Lö Tan'ın başyazısından 
Safsata değil, fiziki bir hakikat: Avru

payla Amcrıka kıtaları her yıl birbirin
den bir metre uzaklaşmaktadır Bunu 
Veneger adında bir heyet fılimi iddia 
etmektedir. Bu ili kıtnın birbirinden 

uzaklaşması, jeolojik devirlerden kalma 
.zynlrna har ·etinin bir neticesidir. 

Münih anla§ması, buı;ün mahallinde 
tatbik sahaıına konulmuı bUlunuyor, sü
det Alman mıntakasının bazı kısuulanıun 

Alınan kıtalan ve T eşen mıntakasımn 
Polonya kıtalan tarafından i,galinden 
sonra, Prng hükiimetinin 1acar 1u:1ıklan
nın mukadderatıru .tayin için Budapefte 
ile doğrudan doğruya müzalcerelere gi

ri'1Jleyi abul etmi' otmUt keyfiyeti 
orta Avrupada yeni vaziyetin, gözetilen 

müddetler zarfında L:.af 1 r4tte teessü 
edeceği ümidini vermektedir.. Şimdi, 
bu çok mühim hadisenin, cnternAsyoııal 
evo1üsyonun umumi heyeti üzerindeki 
tesirlerini mütalea etmek lazımdır. Bu 
enternasyonaJ evolüsyon, ~!akalı deVlet

lerden her birinin iç siya.seti üzerinde 
her zamankinden :ziyade müeaair olmak 
icabedecektir. 

Münih anlaomam, son dercc:c:de hiir
mete layık bazı premiplerin feda edil
mesini ve büyük harbın sonundanberi
gerçi tehlikeli surette· istinat edilmiş 

ol n bazı doktrinlerin r~onunu icap 
ettirmiı ol d hayatt bir ihtiyaca ce

vap vermekten hali kalmamı r: Bütün 
Avrupanın sürükleneceği bir harbe mani 
olmak. Çekoalovıdı;yanın, dünyanın se
lameti uğrunda cômertce ve acı ibir şe
kilde kendini feda ederek, aüdet Alman 
bölgelerinin Almanyaya iadesi hakkında
ki lngiliz - Fran ız tc'klifini !kabul ettikten 
sonra tahakkuk etmi' bulunan bir uzlaı· 
manın tatbik şekillerini ~eabit ctmeltten 
ha~ka yapaeak bir §ey nl tµm1Un umu
mi bir harbe meydan verilmesi manasız 
birşey olurdu. Münih müzakerClerinin 
hepsini. dönü~1erinde, bütün memleltet
lerde selam1amıt olan heyecanlı tezahür
ler a!!ikar bir surette ispat etmiŞtir ki heT 
milliyetin halk yığınlarının sulh arzusu 
bütün diğer mülahazalara salebe çal
maktadır ve bu, bütün hükümetlerin, 
bağlı oldukları iç rejimin şekli ne olursa 
olsun, dıı1 politikalarının yeni veçhcle~-ini 
tayin ederlcen nazarı itibara a1malan Ia
zımgelen bir vakıadır. 29-30 Eylül gece
si Münihte akdedilmiş ol~n anlaşmruun 
ışığında son haftıılnnn hüdiseleri mütalea 
edildiği zaman. son derecede müşkül ve 
e1im bir fili vaziyetten. en esaslı şeyi, sul

hun d ini kurtarmak için mantıkan 
mümktln 6lanı Çlkarma'k için elden ge
len her §eyin yapıfmı§ olduğu itiraf edil
mek ı·:rımdır. Manevi ve siyasi snhada 
katlanılmak lu%1mgelmiş olan fodnkarlik
ları elini bir ckilde hissetmiyen klıme 
)•oktur. Fnkat biç olmazsa, bu sefer, tam 

ve kusursuz kalmaktan asla geri durma

mııı olan Franııız - lngiliz nnln§ması sa

ye::ir.de Avrupayı yeni bir emrivaki kar
"'"ma koyncak bir kuvvet darbesine ma· 
ni olunabilmi~tir. Ne Venay muahedesi 
hükümleri nşik&r bir rette çiğnenerek 
Almanyada mecburi askeri hizmet tesis 
edildiği zamnn, ne Lokarno muahedesi 
tek tnrnfli bir surette feshedilerek ga}'Ti 
ıdr.cri Ren böle · · t edadi;i znmaıı. 
ne de Avııaturyanın ani bir şekilde Al
m nyayn ilhalu anında vukua gelmemi§ 

-

Fakat bu hey taliminin bu jzahı nok-

olan reaksiyon, Çekoslovakyaya kar§ı 

tahrik edilmemi§ bir tocavüz tehdidi 
karşuımda. f dakete doğru devamlı l.:ay· 

mayı durdurabilecek bütün diplomatik 
vasıtaların harCk.ete getirilmesi suretiyle 
temhUr etıni tir. Bu yüzden dünya şu
uru uyanmıştır ki. buou bütün kıymetile san telakki edilmektedir. Çünkü lskiko 
.talcdiT etmemek habızlılc olur. Gerçi. adında bir fransız heyet alimi daha ona
fedalcirlıkta bulunmak ieap etmiştir, ya çil--~ ~wupa ve Amerika bt31B
çünkü hadiseler kadar mantık ta hunu Tının bırbırmden yalnız uzaldaşhğını 
mutlak surette eıvedjyordu; fakat Fran- değil, aynı~ yakınlaştıklarmı da 
an ae lngilterenlıı tc.ııanüdlii .aksiyonu iddia etmiştir. Fransız tiliınine nazaran 
daha g,...~11 bafta um·-'-- L.!_ .:- • Avnıpayla Amerika. kıtnları her yıl bir-

~ UUJUYAD ıı;n:r newweyl . . • 
elde ctmi§. lııırbe m&ni olarak Avrapa hırlcrmden bır metre uzaklaşıp yaklaş.: 
miltctleri için yeni biT atmosfer yaratml§- :ınalttaaır. Buna aa sebep, gtlneş v~ ayın 

ana colan tesirlerid.ir. 
tır. 

Şimdi günün realiteleri önüne cesa.rct• 
le çıkmak vo her oeydcn önce daha mü
ıtecanis bir devlet çerçeYcsİ içinde yeni

den organize edilecc1ı: bir ~oslovak:,.a. 
emniyet ve hayatiyetli bir şcltilde yap.· 

mak ve mesut olmak imkAnlanru ver
mek lazımdır. Aynı zaman ünih 

Bununla beraber, ayla güneşin ayrı 
tesirl~rinln mabiyoti ihen0% öğrenltmiş 

ve tespit tıdilmiş değildir. 

-------
Her /ngiliz hayatında 

tam 20 öküz yer 
lconf d n d İJ ve daha mü.- Anglo - saksonlıınn ötedenberi gok 
mir bir enternaqonal i id""i için lü- et yedikleri söylenir. Hatta içlerinden bu 
zumlu dersleri rmok ta icap eder. adet ve husustyetlerinden iftiharla bah
AVTUpa sahası Uzerindc, demohatilt clev- sedenler bile çılanl§tır. 
!etlerle otoriter deırlctler .aruında, iç re· lngiltcrcde yapılan bir .istat.ist:ijc eö
jimlerinia lı farlana nıimen i.§birliği re vasati ömrü 70 sene kabul edilen. hor 
imkanı sabit olmuştur ve işte bu parlak ~ hayntında vasatı olarak tam 20 
tezahür yeni bir eiyasct için hnrclcet nok- ökilz yemektedir. Bundan ba§ka, 2D toa 
tası ıvazifesini gönnelida. 1919 C1a büyük cltmek, 9 ion et, 2 ton bakon, 9 ton. scbu 
harp müttefiklerinin galebe i netkeainde ve meyva ve 12,000 den faz.la da yumurta 
orta Avrupada yarahlmıı olan mavaze- sarf tmektedir. 
ne bugÜn yıbim aıdo ıbmıu yeni Bir ingilizin 70 yılda yediği bu az;ık. 
bir muvazene ile tebdil etmek lizundır. kendi aiırlığwdan 1.300 kere fazladır. 

= ÇGr\kO burada eiyaet muvazene kurulma· 
dılcça Avrupa devamlı bir stllha kavut
maz. Bu hedefe hangi vasıtalada. hangi Odanız kokuyorsa .. 
metodlada \•anlabUir. > Her hülcümetin Bir fincan su içcrsine bir kaşık tere 
kendi mesUliyetlerini tartması ve ~an- bantin koyup sobanın üstünde bırakır· 
bnnı slhhatle ölçmesi lbımdır. fakat saruz, odanın :fenn kokularını alır. Bu, 

lngiliz ve Alman baııveltillerinin mÜftO- hasta odaları için de iyidir. Fakat, odayı 
rclc yolu sarahatle gösteriyor. Bu Çem· saatte bir havalandırmayı unut.mamalı
ber1ayn - Hitler beyanatına veritmek Is· dır. Zirn, terebentin hnvayı tebdil etmez, 
tenilmi ohın mübal ğafı mlnalıın ihti· yalnız fena kokuyu izale eder, mikrop
yatla telakki etmek lüzumunu derhal h- lan ô1dürilr. 

rilerimize ihtar etmiştik. Bu beyanat, iki ----------------
taraflı bir saldırmazlık paktı olmadığı, 

1re ııon hildisclerde müessir surette rol 

oynamış olan F ranıw: - İngiliz anla~uı

nın pratik Li mulüne asla zarar veremiye
ceğini ne k d r telı.:rarJasılk zdır. 

Çembcrl;ı in bapdtll Dııladiycye 

göndermiı olduğu ve içinde Alman Şa.n
aölyesiyle k ndi9i tArnfından imzalanmı~ 
olan tebliğin iki milletin çıkabilecek. bü. 

tün ihtilafla ı dostane bir surette müza
~ere etmek ve sulh arzusunda birle§ik 

o!dulda.rına delalet ettiğini tasrih ettiği 
mesaj ela h•ınu İspat eder. Bu beyanat 
önlemek ve sulhun idamesini emniyet 
altına almak için bütün ~tillflann hal
linde danı~ak metodunu kabw etmek 
samimi arzusundan ba§ka bir şey ifade 
etmez. logüiz. bD.JVekili Cümhuriyet baş
vekiline ve Fransaya hitap ederek ilave 

ediyor: illetlerimiz.in knlp1eri o kadar 
akı bir ilde müttchittir ki bu hislerin 

i;'Unu biliyorum. iki memleket arasında 
mevcut münasebetleri b" kadar mesut 
bir şekilde ilham eden hüsnü niyet Ye iti
madın inki afı sayesinde. isb"kbalde si
zinle. Avrupa aulhunu sağlamlaştırmalı: 
İçin yeni gayretlerle ifade olunacak ttıze 
ve devamlı bir işbirliği görüyorum.:. En 
sıkı bir Fransız - lngiliz tesanüdünün de· 
vamı bundan dı\hn eyi tey:it edilemezdi. 

En geniş Avrupa zı'hniyeti içinde tatbi.\: 
edilecek mantık siyaseti buradadır. Der

ba1 tatbikine geçilecclt geni~ planlar hak
kında az çok sansasiyonel bütün haber
lere ehemmiyet verilmemelidir; devamlı 
bir eser vücuda getirilmek istenildifri talc
clirde ihtiyatlı bir şeklide inş;ı edı1mesi 

luzımge.len bir istikbale ait her türlü tch· 
likeli tulunttan çekinmeli, foknt ~t 
bir karşılıklı anlayı~ ve anlaşma zihni
yeti içinde, bizi yeni 'bir dünya harbına 

sürüldemeaine ramak kalan bütün ideo-

benimki kadar sizin milletinizin de oldu- lojik ihtiraslan silmelidir. 

- = . 
• ransa 

•• w •• 

as sra 
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gumn 
fon yutkunur gıÔİ kısa bir müddet 

1 
, 11 aonra sükunetle devam etti. 
~ ~hinye adında bir asilznde bir de 

\ 'l>ishancsinde bir zrndancı var
~'1 cıni söyliyorum. Daha kolay 

\İ~~ diye.. Bu yanm yamalak asil

' Pazanlık suçu ile Niort hapiııha
~. ;0:tılrnı.ştı. Burnda zmdancının kı
ıı.'iiıı.e kestirdi. eğer kendisini 
~~i .~a tnuvaffak olursa onunla evle-

ll·llı '-'aadetti. K1zcağız buna Tazi ol-

~tı ~ ~CC:C bnbasuun biriktirdiği pa
~ l\rd 11 çalarak Obinycyi zındandan 

t 
1 

Ve beraberce Martinike kaçtı-

~· 
~ il il'c aözüuü tuttu ve zındancının 
~'c M rtinikte evlendi. işte siz bıı 

ltl ÇOcuğusunuz. omda on beş 
~ . ~clinceye kadar kaldınız. 
' t~ val ' ·ve knnsı Fmnsaya dö
ı ~ ·~ l. V allnin lcarm Madam Ble-

' babn . . d"v !L! ~ • • nızı, annenw ve ıger LIDI 
~lb, lzj ... 
~ ~tlc lt •nutyesine almı§b. Fran.saya 
\ ~ t en •izleri de bareber getiriyor-

Çolt li-"1d" ·· K clı v 1 d ~ trı1 • 4lU UZUn. a ncagız yoı a 
~~ırı~ s~e karşı olan her hangi bir 

>~~ii ~~ ve Ynhut olmasını muhtemel 
~ ~ alakadan korktuğu için sizi 

'~le ~' ~ RO§el de tcrkettilcr. 
b~I iket ve scfoletlcriniz bu tarih-

) \11. ... ·
1 

Ro§Cl de yalııız b.lınca Ma-
• ..,<> an .. h" 

~ ~11 lı" &ızi ıauı.yesine aldı. OnlDl 

'\ ~ nıüddet oturdunuz. Bu tııra· 
~lll ve anneniz de diicr 

iki kardeşinizi nlarak Ro.,ele gelmişti. 

Siz annenizin sefaletine i tirak ettiniz. 

Her gün Lir tas çorba dilenmek üzere 
manastır kapılnrmı çalardınız.. Nihayet 
bu fakirlik sizi bezdirdi. Ne olursa olsun 
ve yayan olarak Pnrise gitmeğe karar 

verdiniz. Ve bu kararınızı da hemen tat

bik ettiniz. Yola çıktınız. Birkaç eünlük ı 
yÜriimekten sonra bir sabah aç, susuz 

ve yorgun bir halde bir yol kenanna dü

şerek bayıldmız. l~e babam sizi bu yol 
kenrrmda görmii§. Kucnğına nlarak or

mandaki kulübesine götiirmü~. Ve siz bu 
Lulübede bnbamın hem ekmeğine hem 
de yatağına ortak oldunuz. Babam çok 
çirkin. yamnyumru, topal, benim gibi 
p~ bir adamdı. Fakat çok temiz bir kal
bi vardı. Zavallı adam .. Siı:e kal'§! gös
terdiği büyük sevgi ve ve.Atat sayesinde 
aizin de kendi.sini MCVebilcceğinize inan
mıştı. Bir akşam döndüğü zaman kulübe
sini -bomboş buldu. Siz o biçareye hiç 
acımadan hatta bir teadli mdı:tubu bile 

bırakmadan :~. c; .~ eitmiştiniz. Sizi cidden 
çok büyük bir muhabbetle seviyordu. 
Kaçmanız onu adeta deli divane etti. 
Hemen pC§İnize düştü. Her tarafı nradL 

Siz ise büyük bir kurnulıkla bütün izle
rinizi "liverdiniz. Arndan bir sene geçti. 

&bam tcaaclüfen bir gün Dijon civa
nnda bir köye.. Brcvan köyüne uğra
m~ Orada bir genç kızın bir kaç ay CT

vel doğum sancısı tutarnk Lnkuron ote

linde do~d~u qitti. Kam qklli 

akleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

1 
ıınlattıklann göre tamamen size benzi- 1Sbrap çektim. Hem babamı hem de aım 
yordu. düşiinii}·ordum. Brcvandan k.ııllap Pa

Doium pek güç olmuş ve doğuran rise geldim ve birazdan size anlatacaism 

l genç kadın yani siz.. öleceğinizi zannc- sebepler yüzünden buradan çıkmıı olan 
derele günah çıkartmak. için !hemen bir kadıı\Ja erlır.cği takip ettim. Onlamı bu 

papas istemişsiniz. Civardaki ınanastırda 1 en girdiklerini gördüm. T csa.düfen nçık 
bir rahip gelmiş. Ona hayatınızı ve çocu- ka!mııı kapıdan girdim. Karanlığa gö
ğun babnsı kim olduğunu anltnuşaıruz. müldüm. Bu odada konuşulan sözlerin 
Bunu da haber alan babam doğru ma· hepsini duydum. Madam dö Montee
oastıra koşmu;, pnpnsla konuşmuş. Artık panın hakkınızdaki sözleri size dair olan 
hiç şüphcııi kalmamı§ .. Hele sizin manas· bütün şüphelerimi izale etti ve şimdi kar
:tıra terkettiğiniz çocuğu yani beni gö· §ınıza çıkarak size canneciğim beni ku-
rünce büsbütün emin olmuş .. Çünkü ben caklayın .. ben sizin oğlunuzum> demek 

de çirkinlikte babanın benziyorum. Çok. bnkkım b.znndım. 
zaif olduğum için babam benim üzerime Cniafon böyle söyledikten sonra aya
titremiş. Aynı 'Zamanda beni hala sev'· ga kalktı ve mad m SkaTTona doğru yü

mekte olduğu sizin bir hatıranız olnra'k riidü. 
tutarm~. Siz ise yine izinizi kaybetmi~- Genç k dın, kendini korumak için 
siniz. Arndnn dört ecne geçmiş. Babam büsbütün duvara yapışarak haYltırclı: 
sizin kendisinden daha çirkin. daha men- -BITMEDl

debur bir adamla. şSir Skarronla evlen-

diğinizi duymuf. Bu haber zavallıyı büe
bütün berbat etrnit- Yavaıı yavaş ölüme 
doğru gitmeğe başlaffil§ ve nihayet bir 
gün beni kollan arasında sıkarak gözle
rini hayatll yummuş. ölmezden evvel bü· 
tün hayatını not ettirmiş ve biiyüdüğüm 
zaman sizden babamı ve beni terketmiı 
olmanızın hesabını sonnnmı vasiyet et

miş. 
Beni merhamctcn oranın en büyük 

Senyörü Dük dö Brevan yanına almış .. 
Coceleri kendi kendime okuma yazma 
öğrenmek suretiyle bumda kaldım. Co'k 

Mektep kitapları 
Bu sene Kültür Bakanlığanm 

basdırtmtf olduğu bütün mektep 
lcitaplnn Hisar önünde: 

ge kitap 
evinde 

SATILMAKTADIR 
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Alman matbuatına göre 
70-
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BIZANS SARA YJNIN iÇ YUZU 
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Burası tam bir batakhane idi 
Südetlerin ilhakı Çeklerin faydası 

ve lehine bir hareket olmuş 
Bir ta rafta haydutlar içe rlerken öbür tarafta ve gizli oda
larda Bizans yosmaları avlarını soyup soğana çevirirlerdi 

Südet mmtakasının, Münihde elde edi- yanın eline geçmesini temin ebniştir. c İtiraf etmek Jizımdır ki, 
len anla§ma mucibince Alınan askerleri 2 - Alman - Ingiliz dostluğu eskisin- Prag tarafından irtik!p edilen 

Hemen oracıkta bir meyhaneye gir- tarzda tezgahın kenarına dayamı§, mÜ§· 
eler. terileri afili bir tanda süzüyordu. 

- Patron da daha pek genç.. Mey~ 
haneyi tezgah batındaki delikanlı tutu .. 
yor değil rni) 

tarafından işgali münasebetiyle Alınan den daha kuvvetli bir şekilde tezahür et- hatalara, Südetlilere edilen bütUn 
matbuatı tarafından yapılan neşriyat, tiği gibi bundan da her iki memleket celere ve Moskova tarafından iGaıf 
pek hararetlidir. Bütün gazetekr, bu birbiriyle harp etmemeye kat'i surette nan bütün entrikalara rağmen, 

hAdise münasebetiyle yazdıklan yazılar- az.meylemişlerdir. lovakyayı iltizam ediyordu. BtmıdJ' 
da bilhassa iki noktayı tebarüz. ettir- Gazetelere göre, bu büyük muvaffa- ka normal zamanlarda demokrat • Bu meyhane .. Sebaatiyanonun hatıra- Sebaatiyano, vilayetli rolünü oyna-

tİDda eski eünlerin tekrar canlanmasına makta devam ederek kendisine rehber .. 
eebep oldu. lik etmekte olan heriflerden birine aor-

- Hayır .. O Eltimin oğludur. 
Sebaatiyano, Eltim ismini ititince ıe· 

vindi, fakat sevincini belli etmemek için 
kendini tuttu. 

'-tedirl şu kıyeti temin eden dört büyük devlet lamenter deovletlerln mak.illl.lız.ıu-me" er: 

1 ba af ld - adamı, bu gün bu neticeyi elde ettikten ratli ve kat'i müdahalelere kadir 
1 - Hit er rış tar tarı 0 

ugunu sonra her ne kadar birbirlerinden ayrıl- dir. Onların harekete gelmeleri ~ 
bir defa daha ve bu sefer her zamandan -·~tft-ft da .. da ~,_.:ı·kl . b " ük' "k buhranlar ha ... ., -L'-dah lak b. kild . t -..•~r. ~-- , vucu geuruı en uy yu , ıw vcw.un ve 

a par ır şe e ıspa ew~... barış eseri, onları birbirlerine bağlamak- tehlikeleriyle karşı ~ıya ~~ıneı~ 
Buruını koca göbek Eltim tutardı.... du : 

Ona cKoca göbek> adını bizzat Sebaa~ - Bu meyhane çok i.flek bir yer. Pat-
tiyano takmışb. Aralarında au aızmıya- ronu kim bilir ne kadar para kırar. 
uk kadar yakın bir dostluk vardı. Herif cevap verdi 

Eftim bütün kopukların, ,ehir hay- - Öyle .. 
autlannın de ba9U11 ve meyhaneai de 

•urgunlarm yatağı idi. 

- Eftim dediğiniz de kim oluyor) 
Diye aordu. 

-BlTMEDl-

Ayni zamanda Alman milJetine verdiği tadır. Südet Almanlarının kurtarılması z.ımdır. Bütün bu saydığlml% ae 
sözü tamamen tutmuş, yani 1 teşriniev- sulh yoliyle mümkün olmuş ve Alınan- belki kabul ve tasdiki güç şeylerdir• 
vel tarihinde Südet mmtakasının Alman- yanın Avnıpadaki son territorial talebi, ne Çat'eki hakikat böyledir. Ahn 

Dükkanın arka tarafında müteaddit 
odaJar vardı. Bu odalarda Bizanaın uça
n hovardaları çeşitli yosmalarla tabcsa
bah cümbüş ederlerdi. Bu yosmalar ay .. 
ni zamanda yabancılar için birer kapan 
;yazifeaini de görürlerdi. 

Zengin bir parça yakalandığı zaman 
heman buraya getirilir, isteğine, zevkine 

uygun bir 'fekilde eğlendirilir, aarhot 
rdildikten sonra çınl çıplak soyulur ve 
10nra da . . . Boğulmak veya kamalan
malr. suretiyle adamcağız: öldürülürdü. 

Meyhanenin alt kab bilha... bu • 

Dünyada garip rekorlar: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dakikada 1 O diş söken dişçi 
12 dakikada domuz yüzen kasap 

Dünya rekoru kıran berber 
tabut du. On tane dİli çekilecek adamı yanya

na kf)yuyorlardı. Ditçi dine keTpeteni 

elverişli bir bodrumdu. Hemen her ıün yeni bir rekorun kı- hangi tabutçudan daha eür' atle 
Arka kısmı da aahil olduiundan te- rddığuu görüyonız. Karada kınlan •Ür- ima) edeceğini iddia ediyordu. 

mizlenmiş z.avaJlıların ölüleri çuvaUar at reltorlannın, buaün ancak yirmi dört Filhakika iatenildiği yc:Te giderek be
İçinde buradan sandallara yükletilir ve .. at hükmü var. Havada ve denizde ay- dava tabut yapmağa hazır bulunduğunu 
Marmara açıklannda hazan da Halicin ni .uretle rekorlar birbiri ardınca lnrJı- biJdirmiıti. Fakat b u adamın teklifi red
orta yerinde denizin dibine boylanırdı. yor. Bunların haricinde öyle rekorlar d edildi. ince noktalar düoünülmii§, 

l Koca göbek Eftimin iri yarı vücudu daha var ki. hak1arında nqriyat yapıl- ölümle alakası olduğu için hoıa gitme

i1~ tam bir tezat teıkil eden ufacık boy- madıiı için haberimiz olmıyor. Meaela, mifti. 
lu, aıska mı atska bir karısı vardı. Hiç işitmediğiniz rekorlardan biri de, 

lngilterede bir mecmua yirmi muhte1if 
Bununla beraber zekası çok keskin aaç fırçaaı yapmakla iftihar eden biri ta• 

meslek adamına kendi iılerinde en çok 
olan bu kadını bütün haydutlar severler rafından kınlmııbr. Bu adam saatte 650 

muvaffak olanlan bildirmelerini ilan 
•e aayarlardı. delikli bir aaç fırçuı yapıyordu. 

etmi§ti. 
Bizansta aailzadelerin bile evlerinin Rekor ban bir diğer adam da domuz 

Böylelikle bir müaabaka açılıyordu.. ı_ b ·d· B L d" • b. d JC>iu birer batakhane ve kumarhane va- "asa ı 1 1• u "aaap, ırı ır omuzu 
Bu müsabakaya tam dört bin kiti gir.. alıyor ve keııiyor vı;,.erek, temu.a:_erek lriyetinde olması ayak takımlarına daha " - ıı&a"7 
d i. Girenler arasında tenekeciler. teni- kaaaba teı1lim ediyordu. V e bUtthi bu ~-~ede cesaret veriyordu. 

lote Sebaatiyanoyu ilci herif buraya • .• 

Böyle bir yere getirmişlerdi. 

ler, askerler, kimyagerler, katipler, ha- leri, on iki dakika içinde yapıyordu. 
lıkçılar, kasaplar ilah .. vardı. Eğer biraz daha kendisini aıkacak 

Eski kurd kendi kendine : Şurası şayanı dikkattir ki, doktorlar olursa, domuzu kestiğinden yirm d akika 

_ Dur bakalım .. Dedi, bizim ilk oca- bu müsabakaya girerek, aralannda han- sonra, mükemmel yemeğini pifimıekle 

iımızın ateti h&lil 
mu) 

eııkisi gibi tütüyor gisinin en iyi haata tedavi ede~ olduğu- meşgul oluyordu. 

Bir maaanm baıına geçmi:ler ve birer 
maşraha ,.rap ısmarlamıılardı. 

nu göstennek iatememiflerdir. O m~ıhur müsabaka eanaaında, ma-
Müaabakaya iotirak edenlerden biri dalya kazananlardan biri de, bir dişçi 

de tabutçu idi. Bu adam, lngilterede her idi. Bu adam, dakikada on diş çekiyor-

alıyor ve hiç birine yanlıJ bir muamele 
yaproakawn güzelce diflerini çekiyor, 
kanlarını durduruyordu. Ve bütün bu 

m uamele bir dakikanın içinde yapJmJf 
oluyordu. 

Bu vaziyete göre, kendisine biraz da 
müsaade edilecek olursa, tam dört daki-

lc.a içinde bir adamın bütün çene maki
neai ağzından yokec}iJebiJecekti. 

Fakat rekorların arasında en ,ayanı 
dikkati, aanınz ki bir saç berberi tarafın-
dan kmlmıt olanıdır. 

Bu aaç berb erinin kırdıiı rekor, hal& 
geçilememiştir. Zira, bir saat içinde, tam 

yirmi yedi aaçı usulünce traı ediyordu. 

Bu rekortmenlerin hepsi altın madal
yalarla taltif edilmiıtir. Bazıları bu re
korlar sayesinde mesleklerinde fevkala
de methur olarak çok para kazandıktan 
gibi, bazıları da sür' atin noksana delalet 
edeceği vehrnile onlann dükkanlarından 

Meyhanenin içi pia bir nefes ve ispir
to kokusu ile dolu idi. 

Burada en aşağı elli kiıi vardı. Hepıi 
de lı.ılık ve kıyafetlerinden ayni kıratta 
adamlardı. 

Macaristanda yahudiler 
Sehastiyanonun meyhaneye girişi on

lenn da dikkatlarını çekmiı ve araların
a •. eııki kurdun gözünden kaçmıyan ip-
~der teati edilmitti. 

Sebastiyano : 

- Allah vere de eğleneyim derken 
potıtekiyi burada deldirmiyelim .. 

Diye içinden soy lendi, bir taraf tan da 
etrafa bakınıyor, acaba e11ki göz eğrıla
nndan kimse var mı. . Diye bakıyordu. 

Mcyhnenin dip tarafında bulunan 
tahta tezgah yirmi seneden beri değiş
memiş eski ve kirli tezgahtı. 

Tezgah baıında, otuzunda ya var ya 
yok iri yan yapılı bir genç, kollanm dir
aeğine kadar sıvamış, elJerini fıyakalı bir 

Budapeştede çıkan yirmi bir büyük 
siyasi gazetenin ondördü yahudidir 
Budapeşte - Hükümet tarafından banka ve kredi müeaseaelerinden 223 i 

yapılan bir nizamname ile yahudilerin yahudiJerin elindedir. Ayni zamanda, 
umumi iş)f!re iştiraki niabeti yirminin banka memuru yüzde 38,6 yahudidir .. 

eekaene nisbeti dereceaini bulacaktır. Macaristanın 20 zinüfuz yahudi finans 
Macaristanda yahudilerin mikdan yüz- adamlan 2-49 kadar para endüstrilerde 
de bqtir. Kanunun tatbikiyle yahudile- idare ve müşavere gruplarında eli var
ıin iktışat işlerinde ne gibi bir değitiklik dır. Budapeıtede bütün tahrir müdürle
olacağını hali hazırdaki rakkamlar iyi rin yüzde 67 ai ve 21 tane çıkan Buda~ 
bir misal te§kil eder. Macariatanın 324 pqte gazetelerinden 1-4 Ü yahudidir. 6 

büyük kitap basıcılardan dördü yine ya
hudinin elindedir. Magyar Zaido Len. 
kon enıyklopedinin verdiği bir listeye 
göre Macaristanın 25 yahudi Baron fa
milyası olduğu gibi 290 ı da buna yakın 
yahudi asil aiJeleri vardır. Macariatanm 
126 rnilyonerinden 105 ten apğı olmı
yan kısmına yine yahudiler iıtirak et
mektedir. Macariatanın merkez Buda-

Halk masalları 
kadar bir çok papaalarla görüştüm, bir 
çok putlara hürmet ettim. Hiç bir zaman 
bir putun ıöz: söylediğini işitmedim. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Demelle MazlUnıe: 

Şah Mazlumenin hikayesi 

görünce derhal kaptanlanna haber ver
diler. Kaptan b u rahibi gönnek arzuaiyle 
:Janına geldi. MazlUınenin evsafına ve 
cemaline bakıp nezaket ve k emaline hay-

ran o ldu. Yanına aolrularak hal ve h abr 
aordu. Ve nuihat ve te•eccüb taleb inde 
bulundu. MazlGnııe kendi l iaanlariyle bir 
çok .naaihatlerde bulundu ve kitapların· 
dan bazı yerler okudu. Kaptan bunlardan 
pek ziyade memnun olarak aordu: 

- Sen doğru hizmet etmiyoraun. 
Onun için sana aöz aöylemezler. Haydi 
git puta benim tarafımdan ıöy)e bak aa-

- 3 -
men ayak üzerine kalkıp el ve ayaklarını 
öptü ve rüyada gördüğü o gence aıık 
olduğunu aöyledi ve ilave etti: 

- Şimdi ben bu genci arıyorum. Ba
na bir yol ve tedbir gösteriniz, belki ai
zin himmetinizle naili meram olurum. 

Diye niyaz eyledi. Pir : 

- Ey muhterem kızım senin oraya 
gitmek istediğini biliyorum. Böyle gider 
isen aeni esir ederler. Sabredin Bize Se
ned lisanını öğreteyim. Y olJarını göstere
yim, icap eden ted abiri talim eyliyeyim. 

Sonra Belametle gid er ve Allahın inaye

ıiyle naili meram olursun. Bunun için bu
rada altı ay kalmanız lazımdır. Bu müd
det zıufında öğreneceğiniz lisanları ve 

zarfında Sened lisanını ve kitap ve ayin
lerini mükemmelen öğrendikleri gı"bi ih
tiyar alim bir tılaımlı halka yapıp cHu~ 
§iot e verdi ve : 

- iktiza ettikçe b unu boynuna asar
sın ve şöyle böyle hareket edersin. 

Dedikten sonra Mazlumeyi mükem• 
mel bir papas kıyafetine koydu. 

Ondan sonra Mazlume ile refiki Pir .. 
den izin alarak yola çıktılar. Bahrimuhit 
sahiline gelip bir gemiye bindiler. Sefine 
birkaç gün sonra bir adaya geldi. Orada 
yüksek bir dağ ve büyük bir nehir vardı. 
O radan, baııkn bir gemiye binmek üzere 
~fineden çıktılar. Bir gün dolaıır iken 
sabile su almak üzere bir edinenin ya-

usul, mezhep 'Ye ayinler sayesinde papas nnştığını gördüklerinden bunu ziyarete 
kıyafetine girersiniz ve arkadaşın c:Hu

ıin> it;in d e b ir muska yapayım ki bu Ba
vede göze görünmez. S ize b ir çok yerde 
1 ·11.ım olur. 

Demekle Mazluıne buna razı oldu. 
0 rada altı ay kaldılar. Bu m üddet 

gi ttiler. 
Me~kur gemi Sened tüccarlarına ait 

bir sefine olup oraya gidiyordu. Sefineye 
Rİrmezden evvel Mazlume halkayı cHu
şin> in boynuna aaıp gözden kaybetti. 
Gemiciler MnzlUıneyi papaa kıyafetinde 

- Böyle nereden gelip nereye gidi
yonunuz) 

- Seyahate çılı:tun. Kader bizi bu 
tarafa attı. 

- Eğer arzu ederseniz aiii Senede 
götüreyim. Hem Senedi görürsünüz. hem 
de ahali sizin naaihat ve duanızdan isti
fade eder. 

na ruuıl cevap verecektir. 

Dedi ve o sırada bir işareti üzerine 
cHatin> de putun arkasına .aklandı. 
Bunun arkasından kaptan hürmetle ge-

lerek putun önünde d urdu. Ayini mah
suslan veçhile birkaç defa ibadet tarzın
da başını eğdikten sonra: 

- Ey muhterem mabut. cMazlCtme> 
namında bir has kulun gelmi!J. Onu aefi
neye alıp Senede götürmek teklif ettim. 
Bu hususta ne murat edersiniz. 

Demekle MazlUnıe istiğna göstererek: Deyince putun arkasında olan cHuıin> 

- Onların lai olduklan bize keofo- cevap verdi: 

lunmuttur. Ben öyle fasikler memleketi- - Ey günahkar hemen git o has ku-
ne naaıl giderim~ lun elini ve ayağını öp. Ona son derece 

Dedi. Kaptan tekrar ıararda ve ricada ihtiram ederek benim yanıma getir. Ben 
bulundu. sana söylemezdim. Lakin o benim sev .. 

Mazliime - Sizin tabii burada bir ma- gi]i kulum ve has bendemdir. Onun ha
budunuz var değil mi) lıte o mabuda tm için söyledim. Çoktanberi onu gör
gidip bir papaa gelrniı diyarı Senede gi- meği arzu ediyordum. 
deyim mi diye soruyor, de ve vereceği Kaptan putun söz söylediğini gümüce 
cevabı bana getir. aklı baıından giderek ko~up MazlUınenin 

Dedikte kaptan: yanına geldi ve hemen ayağına kapana-

- EY rahip eJli yaıındayım . Şimdiye rak : 

Adolf Hitlerin azmi sayesinde 1ahaklruk bir ve şiddet istimal etmemiş 
edebilmiştir. Bu suretle Avrupa politi- daha uzun müddet gayesine e • 
ka.cıı için yep yeni bir devir açılmış1ır. DUnya böyle şeyleri işitmeyi pd 
Bu gtinler içinde sade Südet Almanları etmez. Fakat, ne yapalmı ?> 
kurtulmamış, fakat bütün Avrupa, müş- Ayni gazeteler Ahnanya _ 
terek bir iş birliği .siyasetini gütmek için dostluğunun bu ~n tezahürUne 
kendisini bağlıyan bağlardan halls ol- bunun hai% olduğu ehemmiyeti 
muştur. Zira son buhran her kes için ettirmektedirler. 
büyük bir imtihan olmuş, her kea bir . . 

··ğ ...... ;at>,. ,.,,...... Münih .. .. Deutsche Allgememe Zeıtung, 
şey o re._.uy...... ~r . go~e- mmtalrasınm Almanyaya ilhalwıd" 
leri muvaffakıyet.sizlikle neticelemruş ol- la ,.._,_oslo ı.... k --~'-

: ___ , v yı 'ııı"""A! vaA,_anm e o.uuuı.ur. 

saydı o zaman bu, Avrupa J..U3NIU.lıgmın dan v - biJAkil 
:na_ ~v· • .._. _ _,,--2: O aman A zarara ugramıyacagını, 
llülZi 'C' .. ugını go,,.ccuuı. 2. vru- · · · daha fa da ·· ~; 

ed . ll--=- .:ı_ nonı:ı.sının Y gorece&,_., 
pa, m emyet ~ oynamıya mec- bu havalinin işsizlikten bilhassa ıo 
bur olduğu rolden vazgeçmek wrunda . u ğun 'ddi ed b . 
kalacaktı. np owu . u ı a en. . ır 

2 tarihli Franldurter Zeitung, Bitlerin de fU ~kilde sebeplendiriyor: 

vaad ettiği gibi teşrinievvel tarihinde 1 - Südet mıntakuı, bütün Çe 
Alman askerlerinin Südet mıntaksını iş- vakyanın en u verimli olan sana 
gal ettiklerini hatırlatarak diyor ki: yani lüks sanayiiyle m~dUr. 

c Tahliye ·müddetinin ı teşrinievvel ve silAh endüstrisiyle, yani ağır '/~ 
olarak tespit edilmesinden dolayı az kal- rimli sanayile rne§gul olan mm 
sın bir harp kopacaktı. Yahut hiç olmaz- tamamiyle Çekoslovakyanın elinde 

sa hakikaten harp kopacak imiş gibi, her maktadır. 
tarafdan ]Azım gelen askeri tedbirler 2 - Filvaki SUdet mıntakasuııJI 
alındı. Bu tarih ve mühlet ni?den bu ka- manlan Çekoslovakyanın kereste "' 
dar ciddi telAkki olundu? Çünkü evvelA: dun ihtiyacını ehemmiyetli bir 
Alman ·milletinin önderi, 1 teşrinievvel karşılamakta idi. Ancak Çekoslo'l 
tarihini diğer devletlere sormadan ken- ya, en büyük kısmı Slovakyada 
d.isine tayin ebniştir. Saniyen bazı kim- üz.ere, büyük onnan sahaları ka 
seler, Südet t.opraklannda yaşıyan na. tadır. 
yonal sosyaliim aleyhdarlarının hicret 3 - Diğer z.irat mıntakalarda dl 
edemiyeceklerind en korkuyorlardı. Bun- ziyet ayni şekildedir. Dünyanın eıı 
dan başka Prag hükümeti, kendisine ve- him şeker imal ve ihraç eden meınJe 

rilen mühleti, yeni hAdiseler hazırlamak }erinden biri olan Çekoslovakya, b 
ve tahkimatını artırmak için kMi göre- sonra da ayni mevkii işgalde devaıı> 
miyordu. Saydığımız ilk iki mülAhaza cektir. Çekoslovakyanın son ~ 
bilhassa Ingiltere efldrı umumiyesine içinde cenubu şarki A vrupasından 
tarafdar kazanmıştı. Bu esnada Alınan- him miktarlarda hububat ithal 

lar tarafından ileri .sürülen bir cdiktat>a doğrudur. Ancak bu, ya siyasi 
karşı duyulan nefret, bütün diğer hislere den yahut da Çek endüstri maınul 
hAkimdi. Ve lngiltere, prestijinin kaybol- ihraç edebilmek kaygısından mUte 
masından korkarken asıl soğuk kanhlı- tir. 

ğmı kaybediyordu. Hakikat halde in- Bütün bunlara mukabil AlmanY'' 
giltere, Çekoslovakya denilen sun'i dev- haktan sonra şayanı dikkat eko~ 
Jetin lkıbeti ile fazla alakadar değildi, tifadeler temin edemiyecektir. 
Fransaya gelince o da, bir hayli zaman- biraz önce de izah olunduğu gibi, 
danberi Çekoslovakya kartının değersiz- tri bakımından Ahnanyanın kazane" 
liğini tevekkülle kabule başlamıştı. Hal- hemmiyetli değildir. 

bultl Almanya bu es nada sadece bir tek Südet mıntakasındaki maden Jt'. 
şey dUşünüyoı:du: 21 Mayıs tarihinden lerine gelince, bu, Almanyanın f 
beri Südet mmtakasında süratle inkişaf işine yaramıyacaktır. Zira bizzat .ı 
eden hadisata, kan ağhyan insaniyet na- manyadaki ocaklar, memleketin i1ı 
mına bir nihayet vermek. cını karşılamıya kAfidir. 

peote11inde müskirat dükklnlannın yüz
de doksanı yahudidir. Kuyumcular yüz
de 75 i ve otel ve lokanta sahipleri yüz
de 47, yahudiler tqkiJ etmektedir. Müs
takil tüccarlardan 83,671 in yansı 
38,072 yahudi1erdir. 

Ayni şekilde ilhak edilen mm 
daki ormanların vüs'ati de .AlmanY 
ormanlarla mukayese edildiği ~ 
lemle ifade edilerniyecek derecede 
miyetsizdir. Bu suretle Almanya, 
dan sonra da kereste ithaline 
kalacalrlır. 

Velhasıl Südet mıntakasmın Ç 
- Buyurun efendim mabut sizi isti- vakyadan ayrılması, Çekoslov 

yor. hayatiyetini hiç bir surette 
Diyerek onu putun yanına götürdü. sokamaz. 

cHuıin> dedi. 

- Ey benim hu kulum ho, getdin. 

Geldiğinden pek memnun oldum. Benim 

b u iailerle halim fenadır. Sana timdi Se

Londrada 
• 

nede gitme der idim. Lakin kaptan bana lstas yon hamallar•"' 
ço'k hürmet eder. Bunun habn için sana 

müsaade ediyorum. Gel de beraber gi
delim. 

Kaptan mabudun bu iltifabndan son 

derecede mearur olarak keyfiyeti umuma 

haber verdi. Bütün yolcular hayrete dü

ıüp MazlUnıenin etrahna toplandılar. 

grevi .,._ 
Londra, 11 (AA) - Sen P,J 

istasyonunda çıkan ve bu iatasyoooSI / 
ğer aervislerine ve Kustri iıtasyoout" 
rayet eden hamallar grevi Londr•°j,f 
w müntehaaının mar!Jandiz iıtaeY0~.ıt' 
na da sirayet etmek istidadını r1'" 

-Bn'MEDI- mektedir. 

.-....--.-.;m-.; ......... ~--------------;;o;;;;;;o;o------------------~~ l'ıtiiJ:)i7Ji ?'.~ ~~b.'. &ar'.JCI' z >' ~ 

Satılık banka binası ve depoları 

Akşehir Bankasından: . 
ikinci Kordonda kiin Banka binuiyle Kuap bızır mahallesı 

hanı ve Otücüler sokağında 19, 25, 27 numaralı ev ve iki dü . 
mülkiyeti satılığa çıkanlımt olduğundan binayı görmek ve te 
ni dermeyan etmek için lzmirde Gazi bulvarında 16 numarada • 
bir Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat etmelerı 
olunur. • 1 - 25 (2858) 

m=S?e • IH 
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iNTiKAM 
1_ t.f~Yllın on beşi idi. Bu tarihi Leskuil- oldum, değil mi> •. diyordu. 
.._ aılesi bir daha unutmıyacaklardı. Re- - Tabii eyi ettin. Bir bme düdük 
~ otuz beı yaşında, •porcu bir gençti. öttü mü İçeri artık kimse giremez, de
' -ı:tiyle sanayi mektebinden mühendis mektir. 
~a.lc çıkmı:Jtı ama evleneceği zaman Yolcuların hepsi de Renenin bu hare
~. .radyo makinesi şirketinin mümessilli- letini çok yerinde buluyorlardı. Antua-
._ •lnuşb .. Muvaffak ta oluyoTdu. net kocasına dönerek, yavaş sesle: 

ı...~a~ Antuanet çok neşeli. urışın bir - Ama bana bir tuhaf geldi, dedi .. 
~ Rene ile T ruvil de eonu eyiye Adamda :ıanki seni tanıyormuş gibi bir 
-,tanan bir flirt esnuında tanJfDlışb. hal van:lı. 
~ halli bir aüenin kmydı. Elinden h.er Rene, bilmiyorum gibilerden omuzunu 
~lelir. Hasılı, bir erkek için bulunmaz kaldırdı. Antuanet elini, hadiseyi biraz 

kadındı. endişeyle seyreden küçük Rininin omu-

Bir de küçült oğlan çocultlan vardı. zuna koymuş, çocuğu okşıyordu. 
O Pazu, mahallelerinden tünele bin- Rene Reskuillon, hadiseyi, bir netice çı

--.ıer, Antuanetin ağabeyiaine öğle ye- kararak lı:apatmak İstedi: 
"eiine gidiyorlaTdı. Bulunduldan birinci Paris buraac, dedi, az mı deli var 1. 

~iti kompartirnan tıklım tıklmı dolu * 
idi Ayakta kalmışlardı. Şose Danton is-
-.,onunda durduktan zaman giren çı- Antuanetin ağabcyis~ halde çiçekçiydi. 
ltaaıtar arasında eziliyorlar, fakat hiç kız- Eyi bir adamdı. Antuanetle kocası yazın 
""1orlar, Vagonun tavanındaki tutuna- bir yere onunla gidip kalmak niyetindey

~ Yerlere yaplflyorlardı. Antuanet her diler. 
~~en Ririyi muhafazaya çalışıyordu. O gün sofrada, yolda başlaıına gelen 
''1'1 beı yqında, mavi gözlü, kıvırcık hadiseyi anlattılar ve yemeğin hü)·ük biT 
'-çl, güzd bir çocuktu. kısmı onunla geçti. Antuanet hoyuna: 

Durduldarı istasyondan kalkarlarken- - Tuhafı ne biliyor musun? diyordu. 
dGdük ötmüş, kapı kapanıyordu .• Antu- Adam sade içeri girmek İstese neyse .. 

~et arkasına d,.öndü, baktı, ne görsün. Bilhassa Reneye kızgınmış gibi bakıyor-
ene kapıyı lcapamıya çalışıyor, kapının du: 

Ölıi.ir tarafında i.tHyonun kenannda da, -Adamın hali. vaziyeti tuhafıma gİt
\tr adam.. Bu çehreyi Antuanet, ondan ti. Onun için içeri girmesine daha fazla 
lonra. bir çok lco;lculu rüyalarıiıda ka~- mini oldum. Evet, bunu itiraf ederim. 
~da görmüştüT. Boğa boynu üzerinde - Ama sana ne diye bağırıyordu. 
""'11t hunınhı. geniı çeneli( fırça gibi - Kimbilir. belki beni birine benzet-

~ılclı bir çehre 1 Hele adamın. yumruk- miştir. 
~'1nı sıkarak, camlı kapının o iki kana- Bu srrada Riri: 
'tını tutup açmağa çallJl1laaıl - Korkuyorum ben .. 'dedi. 

b· Kapının iki kanadı arasında, insanın - Al Koca çocultl Ne varmr, kor-
ıraz kendini toplıyarak geçebileceği, bu kacakf. 

~lılc vardı. A~tuıınet kendini tutamadL Babası da, çocuğu oyalamak için o ln-
1\.ocaaına: gilizlerin hikayesini anlatmağa başlaJı: 
, - Bırak gi.rııin, canım 1 diye seslen- Bir baba, bir ana, yedi de çocukl,ın .. 
Cli. · Maillot istasyonunda trene bine<:.ck, v~
, F'akat kadını hayrete düşüren şey, yer- kıt kalmıyor, çocuklardan birini orada 
:ıe'lci adamın. pÜThiddet, ağzındaki altın bırakıyorlar. 
Cliolerini göstererek ( kelimeleri anlaşıl- - Obligadoya gelince hepsi oraya 
~ bir hale koyan bir şiveyle söylediği inmCk ve arkııda kalan çocuğu beklcntek 
11.ı -<izler oldu: istiyorlar. Fakat hemen düdük çalıyor : 

- Sen, sen ihal Ben sana gösteririm!. Anneleri vagonda luıiıy~r. ,Şimdi, altı, 

Vagon bala hareket etmemişti. Sani- kişi kalmışlardır. Fakat onClan sonra ge· 
>elet' saat gibi geliyord~. len tren de beş ki~den fazla rumıyor. 

- Ne o, Rene) Rene bunları anlatıyor, bütün 5ofrıı 

- Ne olacak, delinin biril halkı gülmekten katılıyordu. 
Öteki de, hiddetle, tekrar kapının iki öğleden sonra hayvanat bahçesine git· 

ltanadını açmağa tqebbüı etti. O kadaT tiler, akşama kadar vakitlerini orada ge

Iİddetle çekmişti ki, on he§ santim ka- çirdiler. Bilhassa, ayıların çukuru başın
'.1ar bir yer açıldı. Adam bu aralıktan da çok kaldılar. Ama, merak etmeyin, 
~ bir omuzunu soktu. Fakat Rene, içlerinden kimse kolunu ayılara kaptır

~ bir azimle karar vermİf bir halde, madı. 
•d.ını tuttu, geriye doğru itti. Kapıyı Sonra gene Filipin evine geliyorlaT, ak

lt.Paınak iatiyen biletçi de Reneye yu- şam yemeğine •. Güzel bir domuz kızart
dlltl etti. Tren kalkb. A.pğıda kalan ması yapmışlardı ve bahçede oturup 
•daın, Reneye doğru yumruğunu sallı· yemek İstiyorlardı. Fakat yağmur yağ· 

~: mağa baıladı. 

- Ben una gösteririm! diye bağın- Saat on bire doğru Rene Bastilde gi-
>'otdu. şeden bilet alırken karısı, muktesit ev 

e.. manzara Antuanetin bir daha eö- kadınlığını hemen gösterdi. kulağına 

~ önünden gİbncmİJtİr. doğru eğilerek: 
Y olcalar da bu meraklı sahneyi yan - Pek kalabalık yok, dedi. Jkinci 

.ı.,.ı._ yan beyecanla M:yTetmİflerdi. mevki alalım, istersen .. 
~di biletçi: Rene de ikinci mevki aldı .. Karısının 

- itte. bütün ltazalar böyle oluyor, hakkı vannl§.. Kompartiman o kadar 
~orda.. · bomboştu ki Antuanet uykusu gelen ço-
~ne: cuğu sıranın üzerine uzattı, ba~ını dizle· 

- Eyi ettim de içeri girmesine mini rine koydu, uyuttu. 

......................................... 

r z~. ~n~~ ~ ~ ] i j:·~~~~~z-.. 2 ... ..ı ~hZ§~-~ ., ~-~ .!~.-~ .. 
1972 F. Solari 1 50 14 25 12 1 TCfl'in 1938 Çaqamha prc;ıgramı Amerikan fıkraaı Gönül bu ya! 
1461 A. R. Üzümcü 1 SO 12 SO (öğle neşriyatı tecrübe mahiyetinde ye- Şikagolu Mr. Conson bir İl içtimaı be- Cenç kız, her sokağa çıkışında peşine 
1373 Ş. Riza Ha. 10 SO 17 2) ni •tüdyoda olacaktır.) hanesi bularak o akşam eve geç gelece- takılan ensesi Tarzanvari tTaıı edilmif de-
1043 Üzüm Tarım 9 17 25 Öğle nepiyab: ğini karısına söylemişti. Geceleyin bir likanlıyı gene karvısında görünce: 
85 7 Esnaf bank 8 2 5 l 7 Saat 12, 30_ 1 3.00 te Alaturka. plak aralık saate bakıp üçe geldiğini görünce _ Rica ederim beni rahat bmJumz. 
832 Y. l. Talat 9 50 13 sarhoşluğu ayılır gibi oldu. dedi. 
641 Ş. Remz.i 9 17 50 neşriyatı. 13.00-13.1 S te haberler, 13. - Eyvah! -:imdi evde karıma ben ne l '-
6 33 inhisar ida. 7 7 75 15-1 '4.00 te kanıı.k pllk netriyab. söyliyeceğim? •uıu:la:.::at ben eizinle ev enmeıL arzu· 

9 1 3 Ak,am neşriyatı: 
5 73 A. Fesçi Arkadaşları tavsiye ettiler: - Olabilir, Hem bunu geçen gün de 
544 K. Taner 6 50 13 50 Saat 18· 30• t 9 · 15 te dana plak ne:Jr~· - Bir viski daha iç de aklına elbet aöylemiftiniz. O zaman cannemi ıöri;. 
SOS Akseki Bank. 8 2S 13 50 yatı, 19. I S-20.00 de Türk musikisi ve bir fikir gelir. nün dememi§ miydim~ 
SOS P. Paci 7 75 9 SO halk şarkıları (Makbule Çakar), 20: 00• Bir viski ısmarladı ve ilk yudumda - Annenizi gÖTdüm efendim, faltat 

4 74 D. Arditi 8 25 14 40. 1 O da saat ayan ve arapça neşrıyat, filh.kika dahiyane bir fikir bularak he- beğenmedim.. Ben gene sizi istiyonmı. 
4 39 P. Klark 9 25 13 ıs 20.10-20.15 te haberler, 20. 15-21.00 men telefona ltQ§tu: * 
457 H. Alberti ıo 50 16 de ince saz faslı (Tahsin Karakuş), 21 · -Karıcığım sen misin? Haydutlar sa- Zavallı kaynanalar 
4 35 Pterson 1 O 14 75 15-22.00 de stüdyo salon oTkeatTa.sı, 22. na gelip beni serbest bırakmaJs üzere 
417 ÖztüTk Şirketi 9 25 1 z SO 00-22.15 te haberler ve hava raporu, c.fidyei necab isterlene vereyim deme. - Doktorun söyledikleri pek canıau 
"17 ,·. Kohen 7 6 75 1 3 5 O 1Sif AN BUL RADYOSU: Ben · eli U · d. ,__ aff k sıktı. , şım e enn en -çmaya muv a 

8 11 Akpm nqriyatı: oldum. - Nedir~ 408 Rarmainon 
365 M. Befiltçi 
331 S. Erkin 

10 50 12 75 Saat 16.30 ôa daı:ıa musikisi (plak), -:--- Kaynanam için cüınitaiz> diyor. 

250 M. j. Taranto 
219 M. H. Nazlı 

7 3 P. Mihalef 
55 Vitel 
36 Mustafa Gür 
9 Alyoıl bi. 

17634 Yekun 
361283 Dünkü yekun 
3 789 1 7 Umumi yekun 

iNCiR 

9 75 
8 

10 50 
8 

12 50 
8 

10 

17 50 
11 50 
16 
ı ı ıs 

12 50 
11 75 
10 

3696 Şerif Remzi 6 SO 16 
648 Esnaf bnk. 7 1 5 

19.00 da konferans, Fatih Halkevi na

mına doktor Halil llyas Ak.hen (Çıkan· 
lacak diıler), 19.30 da orta Anadolu 
saati: AJi Koç Gürsea 'Ve Hayri Kara
mete tarafından, 19.55 te hona haber
leri, 20.00 de saat ayarı, Nezihe ve ar· 
l(adaıları tarafından • türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20.40 ta ajans haberleri, 
20.47 de Ömer Riza Doğrul tarafından 
arapça söylev, 2 1.00 de saat ayan: Or
kestra, 2 1. 30 da Rifat ve arkadaşları ta
rafından türlC musikisi ve halk şarkıları, 
22. 1 O da hava raporu. 22.13 te DarÜt· 

Taze yumurta 
Lokantada gördüğüm ycmekleria 

biç biriaini sözüm tutmayınca yağda iki 
yumurta istedim. On beş dU.ika kadar 
sonra garson yağda -pişirilmit bir tek 

yumurta getirerek özür diledi: 

- Affcdeniniz. Bir tane 
kalmı§tı. 

Yumurtayı yemek üze.reydim ki yu· 
murtanırı ~yazı üzerinde gördüğüm aan 
lekeler dikkatimi çekti: 

- Garson, bunlaT ne~ 
Garson izahat verdi: 

411 Şerif Riza 9 20 
354 F. Solari 7 50 17 

talim .musiki heyeti: Fahri Kopuz ve ar-
kadaşları tarafından, 22.SO de son ha· - Evvela iki yumurta kırmıştık.. Fa· 
herler ve ertesi günün programı, 23.00 kat baktık ki biri bozuk, onu çıkardık. 
ıte .aat ayan: İstiklal marşı. Bağırdım, yumurtayı yemiyecegımı 
--------·--------- söyledim. Garson alıp sötürdü ve biraz 

208 B. Franlco 1 O 50 16 
176 M. H. Na2:lı 11 50 12 75 
2 O . T rant o 9 5 O 1 3 

S713 Yekun tZMlR OCONCP tCRA VE tF-
?5012, D4nkü Yek~ LAS MEMURLUGUNDAN: 

1 00 72 5 Umumi yekun \ . lzmirin cumaovası nahiyesine 
11/10/938 üzüm piyasa fiatleri: ~h ve Bulgurca çiftliği namiyle 
No. 7 1 O maı'Uf mahalde vaki müflis Avun-
No. 8 1 O 75 dMk zade biraderler ve ortakları 
No. 9 11 50 Mehmet, Uzeyir, Hamdi, Remzi, 
No. 1 O 1 ~ Sevket ve Hakkı masasına ait ara-
No. 1 1 l 7 50 nf parça parça kiraya verileceğin-

ZAHtRE ~n isteklilerin 12,13 - 10-938 çar-
1236 çuval Buğday 3 50 5 75 Mmba ve PerJembe günleri Bul-

25 ton Balda 3 95 gurca köyünde saat 10 dan 16 'ya 
320 kental Palamut 340 460 ~art hazır bulunacak olan mez-
285 kilo T. B. lçi 106 ..k{ır , masa mümessili İstanbul avu-
4 71 balya Pamuk ' 3S 41 ~dan Ekrem Kulene müra-

leri lüzumu ilan olunur. 

NeTeden aklına geldi de - Kirnbilir, belki öyle .. 
Şose Dan ton istasyonunda tren kalkar- .-- Fena değil.. Demek ki dünyada 
ken, dqarı baktı) Ne gürdü biliyor mu- böyle boş vakit geçirecek insan var. 

sun uz) Rene, karısının ne kadar sinirli oldu-
Sanki onu göreceğini biliyormuş gibi ğurıu bilirdi. Onun için işi alaya vurmağa 

bakmıştı. O, sabahki adam oTada değil 91Llışıyordu, 

mi gene1 Durmuş. dalgın dalgın, bakı· ' ;ı. 

yordu. Nereye) Arkalarındaki birinci * mevki vagona.. "' Ertesi sabah Rene havlusunu koltuiu-
Antuanet, titriyen bir aesle: nun altına alıp odadan çıkarken Antu· 
- O adam 1 dedi. anet onun yanına geldi. 

- Hangi adam} - Rene, dedi, bir şey i<ıtersem ya-
Sanki bizi arıyormuı gibi bakıyordu. par ınısın) 

Bana, tehdit eden bir vaziyette butı. .,,._ Tabii yapanm, söyle .. 
- Rüya görüyorsun ~en}.. Tesir a). - Bugün sen tünelle gitme. 

tında kaldın. - Haydi! Otomobille mi gideyim 

- Değil, değili. Cel bak istersen!, bir <le timdi} 

Rene pençcreye yaklaıtı ama, nhbm - Hayır, otomobille değil ama, oto-
çok arkada kal~tı.. büse bin .. 

--Seni bekliyordu; demek .. Seni bek· - Bilirsin, ben de otobüae binmeyi 
!emele içi.n gelmiı olacak oraya .. Peki tercih ederim .. Fakat daima bulunnııyor. 
ama neden~ Sonra bugün Ven.sen ptoıunda birini 

- Yok sabahtan akşama kadar ora- göreceğim. Sonra .•. 
da oturdu da beni bekledi!.. Antuanet: 

soma ahçıyla geTi döndü. Ahçı müthi~ 
hiddetliydi: Yüzüme bağırdı: 

- Size bir tane yumurta kırmıştım. 
içinden bu sağlam çıktı ve siz buna rağ

men memnun görünmiyonunuz. 

* Tehlike 
Dün sabah başımdan bir kaza geçti. 

ölüm tehlikesi atlattım. 
- Ne oldu} 
- Sıva yaparken otuz metrelik bir 

merdivenden düştüm. 

- Maşaallah bir §ey olmamışsın. 
Nasıl oldu bu mucize} 

- Otut metrelik. merdivenin birinci 

- Peki anill, dedi, ve bunlan söyler
ken sesi kısılıyordu: Öyle bir yeTden git 

ki yolun Şose Dantenden geçmesin. 

Rene gülmiye baoladı: 
- Ay 1 O adam için mH ip yok ta 

a'dam artık bütün hayatım tünel istaa

yonlannda beni beklemekle geçirecek 1 
- Sen kendin söyledin: 
Deli o adam! .. 
- Aman deliliğin de bir haddi va!'. 
- Rica ediyorum, Rene.. Çocuğumu-

zun ba§ı için .. 

Rene yumuşak başlı bir adamdı. 
- Peki. peki, dedi.. Söz veriyorum. 

Esasen bugün.. Evet. bugün hiç tünele 
binmeden eidip eelebilirim. Fakat başka 
bir gün .. Sen beni hiç tünele bindirmiye
cek değilsin ya artık) 

Rene eyi. bir adamdı. aozunu tuttu. 
Hatta erte.i. gün de, kansının sozunu 
dinliyerek, hiç tünele binmedi .. Fakat 
sonra gideceii yerler otobüsle uzak olun
ca, araınra srene tünele binmiye ba§ladı. 

-BiTMEDi-

- DoktoTlara bakma 9en canım. 

Söyledikleri hep doiru mu çıkar sanıyor• 
sun) 

- Ben de onu bildiğim için üzülmi· 
yorum yaf 

---*---; 
Sağır işitmez 

uydurur. 
ihtiyar kadıncağız kulaktan epey •a· 

ğır, İıJitmez. Ceçen gÜn tanıdıklarından 
bir genç kadınla konuıurken sôrdu: 

- Dün akıam sinemaya gidecektiniz, 
gittiniz mi) 

- Hayır., Biraz yorııundu~. eTken• 
den yataga girdim. 

ihtiyar kadın cevabı anlıyarrİamıştı 
Sordu: 

- Çok kalabalık mıydı) • 

. 
İkram kime? 

Bazılarınca timdiki idaTe şekli hiç be
ğenilmiycn bir memleketin bilhWa bu 
idare şekline hayrandır. Bu şekle muha

lif olan bir arkadaşına orasını uzun uza
diye methetti: 

- Orada işlerin yolunda i:'i~tiği mu
hakkak. Sen iddialara bakma. Ecnebi
sin değil mi, seni görür görmez hemen 
tiyatroya, gczrneie davet ediyoTlar. He· 
it- ao}t ve eğlence hususunda insanı gık 
dedirtinceye kadar mC§gul ediyorlar. 

- Fakat benim bildiğim 'Ben' oraya 
hiç gitmedin. 

- Ben gitmedim ama kanm oraClan 
daha yeni gddi. Gördüğü ikra~ı • anl~ 
ta anlata bitiremiyor. • 

-=-
Karıkoca cilveleri 

Karı koca cilveleri . " 
- Bana istediğim şapkayı almak 

için paTa vermezsen karı~mam. Sana da
nlırım, barışabilmek için üstelik. bir de 
iskarpin almağa mecbur kalırsın 1 

- Eğer bana ütediiim mantoyu aJ. 
mazsan bil' daha yüzümü görmezain. 

- Ne o, kaçacak mısın~ 

- Hayır. Gözlerini oyacağıml 

Mum lekeleri 
Mum lekelerini ispirto ile ıslatmalı. 

Lekeler toz haline gelir. Sonra fiske ile 
kaldırmalı ve fırçalamalı. Yalnız ispirto 
tamamile uçuncaya kadar beklemeli 
Yoksa fırça toz haline gelen mumu ku

ma§a yerleştirir. 

'~------------·-------~~~---Ellma-----------------------------------------~ ... 
E"zaeı Kemal KB:mtl ~ktaş diyor ki 

Gözünüzü kapayınız bir elinize 

( Bah· r~l~el"i) Do 

• • 

H·iLAL ECZANESi·NDEN aldığınız benim 

dereeell ( Ltmon~l~egt ) 
herhangi .bir 

Eczanesinin lıokucuiuk aleminde daima 
öbür Kolon yalarımı elinize de 

Hilal 
kokuyu alıp hemen ka şılaştırıoız : 

llalmasının sebeblerini, lzmirin üstün 
inciri gibi Kemal Aktaş Üzümü, 

kafilesine 
Ko~onyasile şöhret almasının hikmetlerini bilenler 

girecek 

Kolonya Hilil Ecz&nesi Kemal Kimil Ak taşın 
Bir kanaatiniz bütünlenecek tir. 

1 

riy'" zi düstur olduğuna ... ------~---------·----------------------------------------------------------------------' 
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90 DERECELİ L i M ON ~i~EKL"ER 
1 

KOLONYASI 1 
Itriyat ve miistahzaratile lzmiri, bütün Türkiyayı kendisine hayran bırakan, ıtriyat 

aleminde en yüksek mevkii 
altın madalyalarla birinciliği 

kazanan, 
muhafaza 

beynelmilel ser2ilerde 
eden, zafer nişan1arile 

daima diplomdönör ve 
teferrüt eden 

Eezaeı Hasan Kemeraıtı caddes;nde 

YENi 

Göz hekimi 

;vıita t Orel 
Yerlimalı 

Hastalarını her gün aaat 1 O dan 
J 2 ye ve 1S ten 20 ye kadar kabul 
r ' .. -

·.DRES : ikinci Beyler Numan 
ıade sokak 23 .• TELEFON : 3434 

BODRUM ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Bodrumun Çıkaran köyü halkın
dan iken harbı umumide askere sevk 
ve 332 senesinde askerlikte ölen 
Ömer oğullanndan lbrahim oğlu tb
r~himin veraseti ölünceye kadar ni

ÇAT AL, BlCAK, KAŞIK 

l 'hlı kansı bulunan Mustafa kızı Büyü. ıt-. , :l vücuda ge
Ane MahnlD'la anası Fatmaya ve tirilen fabrikamızda yerli malı ola
Fatmanmda mart 334 senesinde öl- rak her model çatal, bıçak, kaşık 
mesile lbrahim kan.at Ane Mahnur- imal olunmaktadır. Avrupa mamulil
dan bqka varis ve terekesine müata- b ayanna faik olan bu emaalaiz yerli 
hak bir kimsesi bulmımadığından bir mah fabrikBsmın marnulabm he1' 
kıta veraset senedinin itası talep ve yerde aravınız. 
davuı üzerine icra kılınmakta olan LOKANTA ve Gazinocuların 
mahkemede müteveffanın ba,.kaca nazarı dikkatine : 
mirasçısı vana tarihi ili.odan itibaren ' Fabrikamız BAŞKURT marka
b;,. P.v içinde müracaat etmeleri ka- lı YERLi mamulatımızı görme-

.. t id ilA 1 den, ÇAT AL, KAŞIK ve BICAK 
rara mu• en en an o unur. k 1 1 s·· ·· 
------------- ta ım arınızı a mayınız. ulun 

SAUHLt iCRA OAtRESIN- mallarımız hem kalite itibariyle 
DEN . A vrupanınkinden daha yüksek ve 

_:.38-l130 hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
Aliye 715 lira ve ayrıca masraf- ucuzdur. 

lardan borçlu Ali oğlu tbrahimin Umumi Sa~ı' Yeri: latanbul Tah-
mahcuz bulunan ve yeminli ehli vu- tala:1e caddesı No. 51 
kuflar marifetiyle kıymet takdir edi- (Jak Dekalo ve Şsı.) 
len tapunun 15 numarasında kayıtlı Yahut lzmirde umumi acentesi 
koca Çeşme mahallesinde acı su so- S. Abuaf ~e M. Peço 
kağındaM iki göz yer odadan ibaret Maref&l Fevzı Bulvarı No. 6 
b. b h 200 ı· Telefon : 2273 ır ap aneye ıra ve tapunun DOKTOR OPERATÖR 
134 numarasında kayıtlı olup Çavlu 
köyünün ormanlık mevkiinde 2 hek- -------------
tar 2075 metre murabba tarlanın DOKTOR OPERA TÖR 

be..lıer dekarı 4 lira ve yine tapunun M J\ A k 
14 numarruımda kayıtlı Çavlu köyü- • ı•Url T an 
nün kır mevkiinde bir hektar 1031 MEMLEKET HAST ANESt BAŞ 
metre murabba tarlanın 32 hissede OPERATöRO 
8 hissesi on iki buçuk lira ve Çavlu Haılalannı her gün öğleden son-
köyünün ormanlık mevkiinde 1apu- ra 3.7 ye kadar ikinci Beyler soka
nun 13 numarnsıncla kayıtlı 8271 ğmda fınn kar§ısındaki 25 numaralı 
metre murabba t ..... •anın 32 hissede muayenehanesinde kabul ve tedavi 
8 hissesi 15 lirn ve taylan karapınar eder. 
mevkiinde tapunun 16 numarasın- Telefon: Muayenehane, 3125 
da kayıtlı 5 dekardan ibaret bir kıta Ev 2980 
baa be er dekan 15 lira ve içerisin-------------
de bir damı 50 lira ve Kırveli köyü- lZMIR SULH HUKUH MAH
nün Gümüş çayı mevkiinde tapu- KEMESINDEN: 
nun 46 numarasında kayıtla 6433 Ayıe Zehra ile Mehmet Haaibin 
metre murabba tarla halen dört yaş- · · hd · t fl nd l 
f, harap yenice bai?ı beher dönümü şayı~nd uM eı faaarrl u an a koA ~n 
50 r 1 t k dd . 1 11 / lzmır e uta ar çartııında aın 
11 /~r3a0 <tıyı;nh~ mu .. 8 d~fresıy e .. 1 O ve 8 ve 6 numaratajlı ve 1,800 

"' .., arı )ne muıa ı cuma gu-
nü uat 14 - 16 da ihale olunmak lira kıymeti muhammeneli ve Ali 
üzere açık 8rttırrnıo il~ !l\blıi!a ç ka- reis mahallesinin Ali r~is ıokağın
rılm•stır. da kain se numaralı ve 450 lira 

""/· 
juvantin saç bova arı 

INGtLIZ KANZUK eczaneıi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen &ri 
olup saçlara tabii renklerini bah~eder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalanndn arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

Mühim ilin 
Bağcıların dikkat 

nazarına 

. 1 

Güvercin marka ile üzüm bandırmağa mahsus POT AS sahldığmı 
istiyoruz. Bu potaslann Güvercin markalı İngiliz kimyevi gübreleri 
markaaiyle yakından ve uzaktan hiç bir alakası olmadığını ve İmpe
rial Kemikal Ltd. Şirketinin güvercin marka ile yalnız kimyevi gübre 
aatmakta bulunduğunu sayın bağcılann nazarı dikkatine arzederiz. 

12--14-- 3752 (2973) 

Talin olanlar muayyen günde kıymeti muhammeneli ve yine mu .. ------------- ------------
kıymetlerin yüzde yedi buçuğu nis- taflar çarşısında 4 numaralı ve lehinde bulunanlar ellerindeki ve ferağ harçları alıcılara ait olup 
betin ele pey akçcgiyle birlikte dnire- 235 lira kıymeti muhammeneli resmi veaaiklerile 20 gün içinde ihale bedeli def aten ve pefinen 
mi:ı: ... müracnnt etmeleri lazımdır. dükkanlarla evin mahkemece ve- dairemize müracaatları lazımdır. verilecektir. 

Şıırtnnmeler 1938 - 1130 numa. rilen izalei fUyu kararına istina- Aksi takdirde haklarında tapu ihaleyi müteakip müfteri ihale 
ı'a!ı dosyıunızla her kes her zaman den 13/11/938 tarihine müsadif sicilleri malum olmadıkça paylaf- bedelini vermediği veya vereme· 
g.öreb'lir.Tayin edilen uımanda gay- &alı günü saat onbeşte lzmir sulh madan hariç kalaca~l~rdır .. Ş!1rt·ı diği ıurette gayri menkuller tek
rı me kul üç defe bağırıldıktan son- hukuk mahkemesi salonunda sa- name 22/10/938 tarıhınden ıtıba- rar lS gün müddetle arttırmaya 
rn en cok arttırnnn ihale edilir. tı~ları yapılacaktır. Bu arttırma- ren herkesin görebilmeıi için açık- konulup talibine ihalesi yapılacak 

Yii7de 75 ni bulmazsa ihale 15 da tahmin olunan bedellerin %75 ta ve gayri menkullerin evsafıda arada tahakkuk edecek ihale far
ci günü yamlacak arttırmada en çah fİ nisbetinde bedel verildiği ıuret- fartnamede yazılıdır. kı hiç bir hükme hacet kalmamak
arllırana ihale edilir. te taliplerine ihaleleri yapılacak Müzayedeye İftirak etmek isti- sızın vecibesini ifa etmiyen mÜf· 

Verilen mühlet içinde bedeli yatı- aksitnkdirde aatıf onbet gün daha yenler kıymeti muhammenenin terilerden tahail olunacalcbr. Da-
rıLnazaa ihale fesholunarak yeniden uzatılarak ikinci arttırmaları 28- %7 buçuğu nispetinde pey akçası ha fazla malamat almak istİyen
artbrmaya çıkanlır. 11/938 tarihine müaadif pazarte- veya milli bir banka teminatı irae ler dairemizin 938/1850 sayılı 

Uri ihale arasındaki fark ve faiz si günü saat 15 de dairemizde ya· etmeleri li.zımdır gayri menkulun doayaıına mifracaat etmeleri li-
•e aair masraflar birinci müıteriden pılacaktır. ver•i 'Ye sair lcanuni .miilıellefijet· U.illr. 
•~hail olunur. Gayri menkul meriade laak ta- leri eabeılara %2 buçuk clelliJbıe . (2989) 

AÇ D 1 

..,. .......... a ............................. ._ 

Bundan sonra kadınlar icin 
9 

Ayın her günü birbirinden farksızdır 

FEMiL 
FEMiL 
FEMiL 
FEMiE 

FEMiL 

Icad edildikten sonra bir çok üzücü meşakkatler 
ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara ( Aylık temizliklerinde ) kullandıkları 
bez ve pamuk tamponların felaket yuvası oldu
ğunu öğretmiştir. 

V c bağı kullanan her kadın lftstik tQp gibi çevik 
ve serbest bir harekete kavuşmuştur. 

Bilgili bayonları rahim ve tenasül hastalıkla
rından kurtarmıştır. 

En ince clbi~elcr altında ve dnr mayolar içinde 
bile sezilmiycn gayet ufak, sıhhi, yumuşak, mik
ropsuz, el çantalarında taşınması kolay, sıhhi 
adet bezleridir. 

~veBACJ 
Her eczanede ve büyük mağazalarda bulunur, 

kendini daha 
üşütür! 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

DiJ(kat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmuına 
~ mini olmakla beraber bütün ııbrapları da dindirir. 

icabında günde 3 kQfe alınabilir 

okullar lzmir Lise ve Orta 
alım satım komisyonu baş-
kan lığından: 

Cinai Azı Çoğu 
ton Ton 

Sömi kok 330 420 

Beher ton 
için tahmin 

edilen fiat 
L. K. 
24.25 

420 ton için Muvakkat lhaJenİll 
tahmin edilen teminat naaıl ya-

fiat pılacaiı 
Lira L K. 

10185 673.88 Ka~ 
zarf 

hmir lise ve orta okullariyle erlik okullan için satın alınacak olaJ'I 
yukarıda cinı ve mikdarı yazılı 420 ton aömi kok kömürü kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 25/10/938 tarihine tesadüf eden salı günü ıaat 16 d• 
Kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyonumuzda yapıla
caktır. istekliler ilk teminat makbuzları, ticaret odası vesikaları ile .,,e 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde teklif mektuplannı yukarıdıt 
.özü geçen günde belli saatten bir saat evveline kadar komisyon bat .. 
kanhğına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmiyecektir. Bu ite ait ıarl'" 
nameyi göniıek iatiyenler tatil günlerinden bafb her gün Kültür ~ 
~ komisyon sekreterliğinden J;;ebilirler. 

8-12-18-23 (2939) 



Herkes bilmeli 
Et ve seb l · · · · · d al ·· l ıka ~ ze crın ıyıce pı§memesın en, meyv arın guze ce y n-

IO} aıından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan 
İıı ucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır .. Bunlar, 
~bara.im İç zanna yaplfBl'ak ve kan emerek yetİ§İr ve ürerler .• 
~ Y:tle çocuklarda bulunur. Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, 
<>bu.- aınlan, Kann §İ§meleri, Burun, Makat kqmması, lshal, 
Cec. luk, Baı dönmesi, Salya akmuı, Sar'aya benzer sinir halleri, 
~~lan, Görmede, lfitmede, Bozukluk hep bu kurtların 

ismet Saotonin Bisküiti 
~kurtların en birinci devasıdır. Her çocuk seve seve yer .• Ço
'-e ıza senede bir bç defa ihtiyaten veriniz. Büyük ve küçük

q.::' büyük emniyet ve itimatla verilir. 
hıı~t Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali lru
-....._ İçinde yazılıdır •• F"ıati her eczanede yirmi kunıttur. 

( 1 S M E T ) ismine dikkat. .. 

Tiirkkuşu Genel Direktörlüğün
den: 
-~u te,kilitmda motörlü ve motönüz tayyareler üzerinde 

:::::-. olarak çahpmk mekudiyle yetiftirilecek 15 gence ihtiyaç 

1 • Aranan belli bqh prtlar ıunlardır : 
-Türk (Soyundan) olmak. 

~ - İri hal ve töhret sahibi bulmımak. ! - Saihk durumu tayyareci olmaja elveritli olmak 
- Boyu 1.58 den qajı olmamak. s _il'_ 1 ! ___ !.._ _ _L__ L:.!-:.0 -'--L 

6 ıt.11 az a..ucnm onuncu auunıu uauırua-, om-. 

7 - En az 18, en çok 22 yqmda olmak. 
:- iki Yeaib fotoinfı İllraz etmek. 
~ namndi olmak üzere elmacak gençlerden Türkkutu 
~~ uçucaluia öirenmit balumn plin&dil8k B. veya C. 
~ ite lae,W.ld.n tarihten, hiç UÇl'M'""f hahmanlara da pli
ce.,...._. B. Brimlli alddduı tarihten itanın nbanuMıme muci>in
' ~ yemek n ıiJim muraflan Türldmpma ait olmak üzere 
~ :..::;: IÖl'm~ 25, liseyi bitirmit olanlara 30 lira-

te Celec.- eeneler ~ uçuculuk kadletlminin arbf derecelerine gö
dtt~ e\leri zamlar humat \tir talimatla tetbit ~ bulunmakta-

~ilrtda.tuna bu suretle aeçilecıelderin öğretmen muavini oluncaya 
~!normal olarak bet sene evlenmemeyi ve hususi bir taalılıütna
t~ ederek Türkkuıunun vereceği vazifeleri on sene müddetle 

ftu kabul ve taahhüt etmesi ~-
JİQı hususlar hakkında fazla tafailit almak iatiyenler Türldnqu ta
b.~ ... Terbiye Bürosu direkteirlüğüne doğrudan doğruya §8hMn veya 
• "Cl ile müracaat edebilirler. 
" itan nıuameleaine Cümhuriyet bayramma kadar devam olunaca
~ müracaatlerin bu tarihe kadar yanılması §arttır. 
6-.ıt-1~21-2~1-6-12-18-24 (~SU) 

'--------~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

ŞARK HALI T. A. Ş 
IZMi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
. Anonim Şirketi 

~ıtketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadır. 
il, •Pli Pamuıundan Al, Tayyare, Köpekbaf, 
~ .. ~•men, Oeylk ve Leylak markalannı havi hers:evi 
ııa~ "Ot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 

lllQeabna faiktir. 

'telefon No. 2211 ve 3097 
Tt'lgrat adresi : Bayrak lzmri 

~ 
Doyçe Oriyentbank 

DRESDNER BANK 
IZllliB 

M.KUK.KZI : B.KHJ~LN 

Almangada 17a Şubf!al Mevcuıiar 
He• maye ve ılıtiyat akçeıu 

171.500,000 H.RyhsmRrk 
'l'tirkıye<le .:;-utıelerı: ISTA..NBUI~ ve IZ~tfH 

-Mı ... ırJa ŞabeJerı: KAIJIHE ve JSKENDEHIYE 
fler tiirlii tnrnkl\ ınıııuofl!Htııı ıfH vf'I kaimi 

~mir vilc1yeti defterdarlığından: 
~ bor "eretiainin 928 yılı veraset vergisinden olan 173 lira 36 ku
~·çlannm temini tahsili için tahsili emval kanununa tevfikan hac
~ ) ~ olan Karııyakada Y emi§çi paJ8 sokağında kiin 64 numaralı 
"eaıiden takdir ettirilmit olan 600 lira üzerinden 21 gün müddetle 
4.!_~ye çıkanlmqbr. 

"'-~ müzayede pıt)annı öğrenmek iatiyeıılerin 14/ 10/938 cu-
2 rıu aaat üçte vilayet idare heyetine müracaatleri. 
4 - 30 - 6 - 12 3500 (2921) 

1 tnıir Tramvay ve Elektrik. Türk 
~ni~ şirketinden: 

l~ de. 13 anaelİyab clolayıaiyle bu aynı 13 üncü Perıembe günü, saat 
~ e kadaı- V Te Xll nci mmtablarda (Mezarbk batı, Eski Bit-
"~ 'I:. ~e ,_;_._) '---:1--:.: hallcun b'I! ___ ._ •• 
·~ o~-_" cereyanm --~· aaym ızca ıuıunea uze-

YENl ASIR 

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

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NERNALDAIS 
KUMPANYASI 

ATLAS LEVANTE LINE BREMEN SOKRATFS vapuru 15/10 da bek-
A THE.N vnpuru t O birinci teşrinde len kt l R tt d A d me e o up o er am, mater am 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve ve Haınburc Iimanlan için yük alacak-
Bremen için yülı: alacaktır. lır. 

VESTSEE vapuru 23 birinci teşrin-
de bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

HELDER vapuru 3 1 / 1 O da beltlen
mekte olup Rotterdam, Hamburg ve 
Amsterdam limanları için yük alacaktır. 

AMER1CAN EXPORT UNES SVENSKA ORIENT LtNINE 

EXPRF.SS vapuru 14 birinci tetrinde l V ASLAND motörii 1 S-1 O da belr.-
L _._,1 • N _._ • • "'- ala kbr enrnekte olup Rotterdam, Hamburg 
ueK en~or. evyo,. ıçın yua ca • D · ,_ Bal le ı· I · · ......:ıL 

EXHJBITOR vapuru 24 birinci teş- l aruınar.&; ve h ıman an IÇtD T-

. d b ki . N '- . . "'k 1 a acaktu. 
nnk e e enıyor. evyor.&; ıçın yu a a- BIRKALAND motörü 30/ 1 O c:la bek-
ca tır. l 

enrnekte olup Rotterdam Hamborc 

EXERMONT 24 b . . . •- CDYNIA DANZIC Danimarka ve Bal-vapuru ınncı ıu::~-

rinde bekleniyor. Nevyorlc için yük ala- bk limanlan için yük alacaktır. 30/1 O a 

caktır. kadar Norveç için yülc kabul eder1• 

FINSKA A/A 
PiRE AKTARMASI SER1 SEFERLER POHJANAA vapuru 15/10 daAn-

F.XCALlBUR vapuru 21 birinci teş- vers Finlandiya limanları için yük ala
rinde Pireden Boaton ve Nevyork için cakhr. 
hareket edecektir. SERVtCE MARmME ROUMAIN 

ALBA JULIA vapuru 2J/1 O da li
E,'<.ETER vapuru 4 ikinci teşrinde Pi- manırnıza gelip Malta, Marsilya ve Ce

reden Boston ve Nevyork için hareket nova limanları için yük ve yolcu alır. 
edecektir. ADRIA TICA SOC1ET A AN di 

EXCAMBION vapuru 16 ikinci teş- NA VtGAZtONE 
rinde Pireden Boston ve Nevyorlc için BARI..EIT A motörü 12/ 1 O da gelip 
hareket edecektir. ayni gün saat 1 7 de Pire, Korfu. Saran

da, Brindisi, Valona, Draç, Gravua. 
DEN NORSKE. MtDDELHAVSUNJE Spalato, Zara, Fiume, Trie.te ve Vene-

0 5 L O dik limanlanna yük ve yolcu alarak ha-
BA Y ARD vapuru 24 birinci teşrinde rckct edecektir. 

belcleniyor. Le Havre, Dieppe Dünkerk LF..RO vapuru 13/ 1 O da aelip ayni 
'f'C Norveç umum limanları için yük ala- gün saat 19 da Patmo, Lero, Kalimno, 
caktır. !atanköy. Rocloa. Bari, Venedilt ve Tri-

este limanlan için yük ve yolcu alır. 

SAYi'A: » 

I 

5fE ROY ALE HONGROISE DANUBE lli.ndakt hareket tarihleriyle navlun-
MARtnME BUDAPEŞT lardaki deiifiklık1erc:len acenta mewli-

DUNA vapuru 1 1 birinci teşrinde yet lc.abul etmez. Daha fazla ta&illt için 
bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala- 2 ci kordonda FrateJli Sperco vapur 

caktır. acenteliğine müracaat edilmesi rica olo
SZECED vapuru ikinci tCfl'İn iptida- nur,. 

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

lannda bekleniyor. Tuna limanlan için TELEFON: 2004 - 2005 
yük alacaktır. 

BUDAPf.5T vapuru 20 birinci teş

rinde bekleniyor. lskenderiye için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARtTlME ROUMAlN 
BUCAREST 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

'! apur acentası 
BtRJNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Ellerman Unes Ltd. 

LONDRA HATTI 

ScıbaA, 06!• " akfam lı.n vemekten 
..,.. gancı. 3 det-

Kullanmak 

Şartile 

DUROSTOR vapuru 1 O birinciteş
rinde Köstence( Galatz ve Gnlatz ak
tarmnm Tuna ~imanlan için yük: alacak
tır. 

POLO vapuru 19 eylule kadar Lond- RAD YQ' IJ'N 
ra ve Hull için yük alacaktır. L 

JOHNSTON V ARREN UNES 
UVERPOOL 

ALSA lROS vapuru 18 eylGlde 1re- DJtlerlnlzl tertemiz, bembeyaz 
lecek ve 28 eylGle kadar c:loğn. Loadıra Ye sapsağlam yapar. Ona yirrnin
için yiik alacaktır. cl asır kimyasının hhikalarından 

DROMORE vapuru 30 birinciteşrin
de bekleniyor. Llverpool ve Anvers li
manlarından yük çıkaracak ve Burgas, 
Köstence Suıinn Calatz Jimanlan için 
yük alncnktır. 

biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
•?.NI~ ;apuru 28 ?'lulde gelecek lezzcü hoş, mikroplara kaışı te-

8 bırıncı teşrıne kadar dogru Londra için · · ..ıı-.l .. dil 
"'k 1 k 81r-t .Y'"oUe yuz r ..... yu a aca tır. 

ARMEMENT DEPPE S. A. 
ANVERS 

MAROC vapuru 8 birinci teşrinden 
12 birinci teşrine kac:lar Anvers (Doğ
ru) limanı için yük alncaktır. 

TIAndald hareket tarihleriyle nav· 
lunlardaki dcğişlkliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

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

Tel. No. 2007 n 2008. 

D~t Forenede 
Danıpskıbs - Selskab 

COPENHAOEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDINAVIA 
S/S. SVANHOLM 
Eylulün birinci on be§ günlükte yük 

alacaktır. 

5/S. ALGARVE 
Eylülün ikinci on beo günlükte 

alacakbr. 
M/V. ALGIER 

yük 

TREITTINO vapuru 1 4 birinci teı
rinde gelecek 1 6 birinci tCfl'ine kadar 
doğru Londra için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HA 1TI 
BELGRA VJAN vapuru 1 t\ cyltllde 

l.ondradan gelecek yük çıkarıp ayni za
manda Liverpool ve Claalcov için yük 
alacakbr. 

CITY OF LANCASTER vapuru 26 ey
lulde gelecek 5 birinci tetrine kadar Li
verpool ve Claııkov için yük alacakbr. 

BRISTOL HATI1 
SELMA vapuru 20 eylU1de gelecek 

22 eylUJe .kadar doğru Bristol için yük 
alacaktn'. 

DEUTSCH LEVANTE - UNtE 
DELOS vapuru 16 ey)UJde gelecek 

yük çıkaracalchr. 

Tarih ve navlunlardak! deA'fşildikler
den acenta mesuliyet kabul etme~ 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd." 
HELLE.NIC LINES L TD. 

Eylul sonunda ve birinci tetrin baı- AHINAI vapuru halen limanımızda 
lanmcında yük al"'caktı ı 6 b' · · · " d > .. r. o up ırıncı teşrın dogru Rotter am 

M/S. BROHOLM Hamburg ve Anvers limanları için hare-
Birinci tt-~rin ilk haftasında yük ala- ket edecektir. 

cakt..r. CRlCORIOS C. JI vapuru 6-9 birincitet-
S/S. EGHOLM rin anısında beklenilmekte olup Rotter-
Birinci teşrinin ilk on bet günlükte dam, Hamburg ve Anvers limanları için 

yük alacaktır. yük alacaktu. 

sıs. EBRO HEILAS Vapuru 16-20 birinci teırin 

... -. - - - . ~-

r RADYOLlN. 
"- . . ... . , . 
~-

K.ullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam h~r yemekten sonra güode 3 defa 

dişlerinizi hrçalayınız. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karştsında 

Birinci teırinin ikinci oa bet günlük- arasında beklenilmekte olup Rotterc:lam 

te yük alacaktn'. Harnburc ve Anvera limanlan için yük arumda beklenilmekte olup Nevyork ı •eyyah, yolcu ve yük için teaia ettiği 
M/V. MAROCCO alacakbr. için yük alacaktır. hatta men.up Yugoelav bandıralı LOV-
Son teşrin ilk haftasında yük alacak- ANGHYRA vapuru 2S/28 ilk tetrin CEN lük. vapuru 6 ikinci tefrinde saat 

br. arumcla beklenilmekte olup Rotterdam BALKANLAR ARASI HATii ZETS- 16 da Comtant.za ve Varna limanlan 
M/V. TIJNIS Hamburg ve Anverae limanlan için yük KA PLOVIDBA AD. KOTOR .• h L t ed '-ti' 
So L L-- aia-·LtJr, LOVCEN ıçın are&e ece11. r. n teşrin iııı:inci on uq günlükte yük ~ 

GeTek vapurlann muvaaalit tarihleri 
alacakbr. Lüb vapuru pazartea 1 7 birincitet- elı: • . 

1 
. h-L 

HER ON BEŞ GON MUNTAZAM UNlTED ST ATES AND LEVANT ger vapur ısım en ve navlunlan --
rinde Mat 12 de lzmirdea hareket ede- k d b' • SERViS OLACAKTIR LINE L TD ın a acenta ır teahhüt albna gırmez.. 

Navlun ve bilumum ranaenyöman için HElMCAR vapuru ; iıcfuci te,rind~· cek, Pire Korfu Adriyatik limanlan Ve- Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Acenteliğe müracaat ed"dme.t beklenilmekte olup Nevyork için yük nedilc Trieste ve Şupk limanları için Kordonda 152 numarada (UMDAL 

ADRES : Fevzi pqa bulvan No. 7 .. alacaltbr. ,, yolcu ve yük alacakbr. umumi deniz acenteliği LTD. miiracaat 
TELEFON : 3304 UNEA SUD AMERiKAN LOVCEN edilme.i rica olunur. 

(Oananlı Bankue iw.alinde) M.C. Hol. ~uru 20-22 birinci tqria IWkaa ittifakı ilı:mat konferansan.ıa TELEFON : 3171 - 4072 
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ispanya işi de ilevlenmek •• uz ere 
• Geri gönderilecek 10,000 gönüllü hep ışe yaramaz takımdanmış 

16 Nisan paktının tatbiki· için. · bunu 

Londra kiifi görmüyor 
Franko beyanatında tavassut fikrini reddetti ''harp 
mağlupların şartsız teslim olmaları ile bitecek,, diyor 

"Mağlôplar,, Şimdilik "galip,, lerY 
daimi hezimete uğratıyorlaı 

Paris, 11 (ö.R) - Kanşmazlık ko
mitesi genel eekreteri B. Hening Burgo
• yasıl olmU§tur ve gönüllülerin geri 

alınması hakkındaki lngiliz planının tat

biki etrafında müzakerelerine devam 

edecektir. 
Bu müzakerelerin arefesinde dün ge

neral Franko mühim bir mülakat ver
miştir. Bu beyanatında nasyonalist rei
si, 1 O bin ltalyan gönüllüsünün geri alın
ması üzerine nuyonaliıtlerin öteden be
ri ısrarla istedikleri muhariplik hak ve 
mahnı artık kazanmalan )8.zım geldiğini 
bilclirmi§, diğer taraftan cümhuriyetiler 
tarafından gönüllülerin iadesini bir 

cKomedya> diye tavsif etmiştir. 
General Franko ,unlan da ilave et

miştir : 
cDahili harbin tavauutla nihayet bul

ması mümkün değildir. lspanyolların 

tekrar birle§meai ancak mağlupların 

prtsız olarak teslim olmalannın neticesi 

olacaktır.> 
Bugün bu beyanatı ele alan bütün 

Frankist gazeteler tavassut fikrini redde
diyor ve bu proje aleyhinde yüksek ph
aiyetlerlc mülakatlar netrediyorlar. 

ispanyanın Fas yüksek komİ3cri ge
neral Bdveder demiştir ki : T avnssut 
manasız ve imllnsızdır. 

Salamanka peskoposu da tavassutu 
imkansız telakki ettiğini söylemiştir. 

San Sebastiyan şehrinde çıkan cDia
riv> gazetesi şöyle yazıyor : cBiz iblisin 
telakkilerine uymak değil, bir fütuhat 

sulhu elde etmek isteriz.> 
cVoz de Espana> bunu tekit ediyor 

•Düşmanlar arasında tavaasuta imkan 
tasavvur edilemez.> 

Ziraat nazırı demiştir ki : cTava!lsut 
maddi ve meta fizik bir imkansızlıktır .. 
lspanyollar arasında bu kadar arzu edi
len birlik ancak kat'i zaferle temin edi
lecektir. 

Diğer taraftan general Frankonun bir 
komedi diye tavsif ettiği cümhuriyetçile
rin saflanndaki gönüllülerin iadesi hak
kında Cenevreden şu haber verilmekte-

Is1xmyada Italyan gönüllüleri 

Bir Italyan lejyoneri cephede yaralanıyor 

nin Londra muhabiri telcfonln bildiri- 1 kabeledc bulunamamıştır. Bir lcaç saat 
yor : iyi haber alan lngiliz mahfelleri içinde cümhuriyctçiler iki kilometre ka
Romn İngiliz - ltalynn müzakerelerinin 1 dnr ilerlemişler ve Ebre muharebesinin 
nihayet bulmadığını ve temasın devnm 

1 
iki ay evvel hafladığı Santa Mnzarina 

1 
edeceğini ümit ediyorlar. Bununla hera- hendeklerini geçmişlerdir. 

ber bu müzakerelerden derhal mühim Barselon, 1 1 ( 0 .H) - Hükümetin 
bir netice çıkmasının b eklenmemesi tav- resmi bir teblii;ine göre hükümetçiler 

siye edilmektedir. Neticelerin parlamen- Kol Venkoso mmtakasında mühim mev-
tonun gelecek içtimn devresinden, yani 
bir !!On teşrinden evvel bildirilmesi muh
temrl değildir. 

Bu da gösteriyor ki lngiltere, harbe 
en az snlih ve en yorgun unsurlar ara
sından !!eçilmiş on bin ltalyan gönüllü
sünün geri alınmasını geçen 16 ni, anda 
akdedilen lngiliz - ltalynn paktının mer
iyet mevkiine girmesine müsaade edecek 

derecede esaslı bir tahliye telakki etme-

kiler zııptetmişler ve Gandesanın cenu
bu şarkisinde Sijera de Gondoldi ehem
miyetli mevkilerini ele geçirmişlerdir. 

Nasyonalistler de. bazı muvaffakıyet
ler lcazandıklannı iddia ediyorlar. 

' 
lskupçina 

dir: rnektcdir. Ingiliz hükümeti, Faşist hükü- Meclisi feshedildi 
clspanyol cümhuri.> et hüküm'!tinin metinin karışmazlık teahhütleri hilafına 

mümessili, cümhuriyctçi ispanyanın Js- 1spanyaya gönderdiği malzemenin ve Belgrad, l l (A.A) - Naip tarafı~
pıınyol olmıyan gönüllüleri ordudan çı- teknik personellerin de geri alınması hu- dan nf' redilen bir kararnamede mebu
kardığını göstermek üzere konsey tara- susunda 1:mır etmektedir. san meclisi fesh ve l 1 ilkkanun intihabat 
fından teşkiline karar verilen beynelmi- Pariıı, 11 ( ö.R) - İspanyada askeri tarihi olarak tesbit edilmektedir. Bu ka
le! komisyonu kabule hazır olduğunu faaliyetin merkezi halinde kalan Ebre rarname ile ayan meclisinin de ıçtıma 
genel sekretere bildirmiştir. Genel sekre- cephesinde asiler bazı muvaffakıyetler devr~i nihayet bulmaktadır. Yeni me
ter, Amerikn ve Şili delegeleriyle birlik- bildiriyorlar. Buna mukabil hükümctçi- busan meclisi ile ayan meclisi 16 sonka
ıc komisyonun toplanacağı Perpinyan ler de 705 rakımlı tepede mühim bir nunda fevkalade içtimaa davet edile
~ehrine gidecektir. l leyetin reisi Finlan- muzafferiyet kazandıklarını ve iki hafta cektir. 
diyalı bir generaldır. Azalan arasında süren muknvemetleriyle hasmı yıprattık- Belgrad, 1 1 (A.A) - Başvekil ve 
da birer Fransız ve lngiliz albayı ile di- tan sonra ansızın hücuma geçerek Can- hariciye nazın B. Stoyadinoviç bu ea
ğcr milletlere mensup znbitler vardır.. desa etrnfındaki dü man mevkilerini bah hariciye nezaretindeki odasında 
Komisyon hııfıa sonundıı fspanyayn gi- tehdit altına aldıklarını bildiriyorlar. üç 

1 Fransanın Belgrad sefiri B. Burje ile 
decektir. 1 yüz elli rakımlı tepeyi cümhuriyetçiler 1 Split belediye reisi B. Macici kabul et-

Paris, 11 (ö.R) - •Tan> gazetesi- zaotetmişlerdir. Gafil avlanan hasım mu- miııtir. 

Almanya -Çekoslovakya 
Gümrük ittihadı etrafında çıkarılan şayialar 

Prag bu haberleri tekzip ediyor 
Paris 11 (Ö.R) - Pragdan bildirili

yor: Leh kuvvetlcri Polonyaya bırakılan 

Oykosarle nahiyesini ziyaret etmişlerdir. 
General Habing heyeti tarafından bu sa-

bah resmen bildirildiğine göre Lehlerin 

1 

beşinci işgal mıntakası olan Orlove -

Tardunya mmtakaları dün Leh kuvvet
lerince işgal <'dilmiştir. 

Bu gün saat 8 den itibaren Friştnt vi-
1.ayet:inin mütebaki kısımları işgal edil

nti§ ve Leh notası mucibince Lehistana 
·'Ullkıhıu§ olan arazinin Polonya asker-

Mi tarafından işgali tamamlanmıştır. 

Paro 11 (ö.R) - Almanyanın Çeko!
lovakyaya bir giimrü..lc ittihadı teklif et
mek tızere oldu~ dair 24 saaltcnberi 

, .i.sıwla ba?...ı rivayetler dol~a idi. 
Prag resmi mahfelleri ecnebi gazeteler 

tarafından çıkarılan bu Alınan - Çekos-
1ovak gümrük ittihadı ibaberinin tama
mile uydurma olduğunu ve bilhassa Al
man bü1rilmetinin Berlin beynelmilel ko

mis)'anund.aki Çek.OGlovak delegasyonu
na böyle bir ıtetklifte bulunduğuna dair 

bfr Iııt;ı1i.% gazotesindek.i neşriyatın hiç 
bir esasi. ohnadığını bildirmektedir. 

DiğeT tarafdan Ber.lin beynelmilel ko
misyonundaki müzakerelerin Münih 
Jı::onieransmca tayin edikn umumi kad
rodan inhiraf etmediği ilave edilmekte
dir. Maltlmdur 1ti geçen gün Alınan res
ml daireleri de bu gümrük ittihadı ha
berlıtl tekzip etm.işlerdir. 

Belçika kralı Leopold 
Babası namına yapılan abidenin 

Parise gidiyor açılışı 
Paris 11 ,ö.R) - Kral Albert Abide

sinin açılması dolayısiyle Belçıka kral 
ailesi yarınki çarşamba günü Pariste 
toplanmış olacaktır. 

Kraliçe Eli.zabct bu akşam ~lecektir. 
ltalya veliahdının ikansı olan prenses 
Mari-Joze yarm sabah saat 8,30 da Liyon 
garına muvasalat edecektir. Italyan ~ 
rayına mensup üç yüksek şahsiyet de 
kendisine refakat edecektir. 

Kral Lcopold öğleyin istasyonda hu
susi treninden inecektir. Maiyyeti erkn
nmdan ba~ka kıırdeşi Kont de Flandr hü
kümdarın refakatinde bulunacaktır. Sa
at 12 yi beş geçe, yani kralın muvasala
tından az evvel Belçika ordusunu mera
simde temsil edecek şeref bölüğü gelmiş 
bulunacak ve garda Fransız ordusu na
mına bir müfreze tarafından kabul edi
lecektir. 

Kral ve Flandr Kontu yarın öğle ye
meğini Elize sarayında yiyecekler ve 
buradan Belçika elçiliğine giderek valide 
kraliçe ve Piemonte prensesi ile buluşa
caklardır. Saat 15 e doj;rru bütün kral ai
lesi erkanı merasim mahalline gelecektir. 
Reisicüm.hur ve madam Lebrön orada 

Hava 

• • 
ıçın 

Bel~ka Kralı askeri te~iş ederken 

kendilerini karşılayacaklardır. Reisicüm- silleri de tak zaferden hareketle mer~ 
hur ve kral birer nutuk söyliyecekler- mahalline gideceklerdir. Başlarında »"' 

d.ir. Pariste bulunan ve Belçikadan ge- çika Grenadye alayının muziknsı bıı11" 
len eski Belçika. muhariplerinin mümes- nacaktır. 

müdafaası • 
ıçın 

lngilterenin aldığı tedbirler hakkındB 
bir rapor neşredildi 

Londra, 1 1 ( ö.R) - Hava müdafa- bin kutu zehirli gaz maskesi temini için 

ası komitesi aon buhranlı günlerde alı- üç fabrika ile mukavele yapılmıştır. Be
nan tedbirler hakkında raporunu neş- lediye otoriteleri umumi bahçelerde yer 
miştir. 

Buna göre Vest End mahalleleri be
lediye te~kilatı 2 3 eylwle bir ilk teşrin 

arasında 99658 kişiye zehirli gaz mas
keleri dağıtmı§tır. Diğer taraftan 120 

altı sığınakları kazdırmak için planlarını 

hazırlamışlardır. Bu sığınaklarda 2 5 bin 

kişi yer bulacaktı. 

Vestminister belediye dairesi de 600 

binanın mahzenlerinde tetkikat y:P.:; 
mıştır. Bunlardan 146 sı derhal sıgı ,

1
, 

olarak kullanılabilecek, 96 eı az tad~'ıı· 
la sığınak halini alacaktır. Bu J 46 f1111lı' 
zene 5 364 kişi "iltica edebilecekti. 0ıJ O' 
ran günlerinde 5 00 bin torba kurn tJJ ,ı 
sadere edilmiş, 170 bin torbası derfı 
dağıtılmıştı. 


