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YENJ ASIR Matbaaımda buıbnlfh' 

Leh orduları başkumandanı Cezinde 
-. Uf~k.ta ·yine bulutlar belirdi 

1Rütenler Çek idaresini, Ma
carlara tercih ediyorlar 

Macar - Çek 
pürüzlü 

hudutlarını tahdide 
meseleler Üzerinde 

menıur komisyon 
çalışmaktadır 

Elde edilen prensip anlaşmasına rağ-, 

men henüz netice alınmış değildir 
- YAZISI 10 UNCU SAHtFEDE -

Yol vergisi Kral Alber abidesinde Başvekil An karada karşı landı 

Daha adilane esaslara 
İstinat ettirelemez mi? 

Geçen gün bir fabrikada çalıŞlln 
,.e günde ancak altmı§ kuruş eline 
~tçirebilcn bir kaç çocuk sahibi bir 

Belçika kralı ve Fransa 
sulh lehinde • 

sının 
• 

C
.. h . Ziraat vekileti köylüye 
um urreı- k. t . d k .. I . ma ıne evzı e ece 

soz erı 
!içidcn bir mektup aldım. 
... Geçinme darlığı içinde bulundu
ll\lna şüphe olmıyan bu vatanda~, 
)ol vergisinden ıikayet ediyor. 

Garbi Avrupa yollarının 
Belçikanın rolü 

telaki noktasında 
mühimdir 

ihtiva eden beş 
hazırlanmaktadır 

Hastalık nümünelerini 
Tenkli bir de kitap 

Ankara, 12 (T e)sraf) - &,vekil 
B. Celal Bayar tehrimize gddi. ·Garda 
Meclis reisi, vekiller, mebuslar ve veka

Ayda üç yüz, beş yüz lira kaza· Paris, 12 (ö.R) - Konkurd meyda-

ha~ bir vatandaş}~ ~endisinin .. mü- I ~ı~~a kral. ~~.ber namına açılan ibi~e 
~~ı ~yıla~a~ sekız lıra yol m~kel- 1 o~unde reısıcumhur .. B. Alber. ~ebrun 
dıyetıne tabı tutulmasından aglaşı- şövalye kralının yuksek şahsıyetınden, 

l'or. Pek haklı olarak ta cBu vergi- Fransanın ona minnettarlığından ve Bel
ilin adalet neresinde» sualini soru- çika milletine ebedi dostluğundan bah-
l'or. setmiştir. 

Bu mevzu yep yeni ortaya çık- Kral Leopold cevabında Fransaya 
hıf bir iş değildir. On seneden beri teıekkür ettikten sonra demiştir ki : 

lJ rneae]e etrafında uzun boylu ya- cBabamın Fransız mütefekkirlerine 
b~1~r vazdığımızı biliyoruz. Hatt? karşı daima beslediği hayrnlığı hatırlat-
ır zamanlar iş görmek aşkiyle ha- mak.Ja bahtiyanm. Onların dehası asır· 

~-v.ilayetlerde itidalın elden bırakı- larca Fransaya pn verdiği gibi insanlı
"ClJ'llk yol vergisinin on, on beş lira- ğm medeniyet sahasını da ~eniıletmiştir. 
)" kadar çıkarıldığını hatırlıyoruz. Ben de babamın mektebinde yetiştim ve 
ha Fakir halk üzerinde ağır tesirler Fransaya kar§ı asla silinmiyecek bislt"r-

rakan bu verginin ağırlığı etrafın- le büyüdüm.> 
Belçika kralı Leopold dad Vaktiyle hayli gürültüler koparıl- Kral Belçikanm siyaeetini ,öylece ta-

ı"' ogı da unutulmamış vakıalardandır. - - ------------·---- ----------

_kadar ki, nihayet hükümet. u .mu- Futbol Federasyonunun kararı 
~!- vilayet meclislerinin takdirine bı-
·""ltılrnış olan bu salahiyeti tahdit 
~eğe mecbur kaldı. Yeni bir ka
~n!a yol vergisini dört lira olarak 
~t eyledi. Ancak buna iki liraya 
ı·ı ~ zam yapmak hakkını muhte· 
1 
•• vılayetlerin hususi vaziyetlerine 

tore .. ·ı ~ l" l . \o umumı vı nyet mec ıs erme 
erdi. 

~ :~ir vilayeti tabii salahiyetini 
Çı u landı. Yol vergisini altı liraya 
h kardı . Şimdi de turistik yollar için 
rU•usi kanunla bahsedilen hakka is
i •rı~en iki lira daha zam yapıldı. 
l~l'llır vilaye tinde, yo] verg isi sekiz 

aya çıktı. 
~Vilayetimizin iktısadi vaziyetinin 
~,?1rniyeti malumdur. Yollar iktı
ih/ hayatın can damarlarıdır •. Yol 
~.?~~rnız çok geniştir. 

de utun b u hakikatler karşısında, 
ili llıagoji yaparak y ol müke lle fiyeti
haks Yalnız ağırlığından bahsetmek 
v~~lık v e insafsızlık olur. 

ClJt ılayet bütçesindeki gelir, mev
ia b~ollarımızı iyi bir h a lde tutma-

y 1 c.kafi ge lmiyor. 

Milli küme maçları 
ihdas olundu yeniden 

~~nı Yol is terken elbe tte mali iro
tdc rı da viltıyete vermek icap 
11' h. Yol parasız yapılmaz. Yol, pa
hir .e~ d e çok büy ük pa ra istiyen 

ıştır . S· . Büyük bir memnunayetle haber aldı- küıne 

kcu~:.c göre y ol v ergis i ağır bir mü- jımıza göre futbol federasyonu lağvetti
ltfiyc~fet ~eğildir. Yalnız bu mükel- ği Milli kümeyi tekrar ihdasa karar ver- hakkında bir toplanb yapılacaktır. Mil
~il agır!aştıran tahakkuk ve miı ve keyfiyeti lstanbul ve lzmir mın- li küme maçlanna daha büyük bir ha• 
l>rerıa· u1au~ler1nin müsavat ve adalet takalanna bildirmi§tir. Milli kümenin il- raret vermek üzere bazı tedbirler alınaı-

ıp crıne d" "d' _ SO uygun uşmemesı ır. gası üzerine baılıca kulüpler arasında cakbr. 
Nu iKiNCi SAHiFEDE - n iAiyen temu beve9İ bu ıRJretle Lik Milli kümeye ~ •• lik maç-

ffAKKI OCAKOOLU maçlanna da yeni lHt hız Yerecektir. - SONU 2 INC1 SAHiFEDE -

rif etmiştir : 
Jetler erkanı tarafından hararetle karşı· 

cGarbi Avrupa yollarının telafi nok- landı. 
tasında olan Bclçikanın kaderi bir sulh 
ve t_!lva:ısut unsuru olmaktır. Bu ağır, fa. Ankara, 12 (Tdgraf) - Büyük zi. 
k t · ı b raat kongresi hazırlıkları artık son aaf-

8 ası ve se ata değer bir vazifedir .. 
B · B hadadır. Kongreye iıtirak edecek mu-unun ıçin elçika tam istiklalini mu· 
h f b rahhasların adları tesbit olunmu•tur. a azya mcc urdur. insanlık sert bir 7 

mücadele ve ihtiras devrine girdi. Eko- Kongrede alınacak kararlar hükümetin 
nomik k '-1 k . . d lk B tuvibine arzolunduktan aonra tatbik 

arl§ı" ı ıçın e ça anıyor. u ed .1 k , 
da milletleri birbirinden ayırmakta, hod-

1 
C:Ce tır. A • • A 

binlig~·1 • l t k d' M'll ti Ziraat vekaletı, zııaı kalkınma prog-
genı§ e me te ır. ı e er ara-

sında em · t tmak I . .. bul ramına uygun olarak önce getirilenlere 
nıye yara çare enru -

mak gerekt" K 1 Alb . d d'V• 'b. ilaveten aynca bir çok orak, çayır ve 
ır. ra erın e ıgı gı ı: bal akllıal . . . . .. 

clstikbalin maziye cevap venneai için .. ya ~ an GPanf etm)ftir. Koy• B. Faik Kurdoğlu 
luye dagıtılmak üzere haata1ık nümune-ı tadır. Bu kitaptaki reaimler bq renkli 

- SONU 2 iNCi SAHtFEDE - lerini ihtiva eden bir kitap hazırlamak- olacaktır. 

PAN - ARAP KONGRESİNİN KARAR SURET/ı 

Filistin parçalanamaz ! 
Eğer a_ksine hareket olunursa bütün 

Araplar husumette birleşecek 

lsmail Müştat 
Pariste tedavi 

esnasında 

etti 
vefat 

lstanbul 12 (Telgraf) - Pariste 
Wavide bulunmakta olan maruf 
muharrir Siirt mebusu B. lsmail 
Muştak Mayakon'un vefat ettiği 

büyük bir teessürle haber alınmış
tır. Merhum son günlerinde tarih1 
bir eser hazırlamakta idi. 

YEN1 ASIR - B. lmıail Müştak 
Mayakon 50 y~mda idi llillkiye
den mezundu. ö.litmii, memleket 
için bir dyldır. 

Filistinli geTl.{iLer, son htidiselerde ölen bir c ,Şehidi > elleri üzerinde tafıJIOPlar 

Londra, 12 ( ö.R) - Kahirede Fi- alınsın. 

listin mesele.ini müzakere için toplanan 3 - Yahudi ve Arapların nüfua nie
pan Arap kongreai dünkü umumi içti- betleri dahilinde yapacaklan intihapla 
maında Filiatin hakkmda bir karar 1Ure- bir hükümet tqekkül etain. 
ti kabul etmiftir. Bunda ileri aürülen ta- 4 - Sürgün edilmiı olan Araplar yv-

lepler tunlardır : valanna iade olumun. 
1 - rJiatiae ,..budi muhaceretine Konsre Filiatinin her ne aureele olUl'o 

derhal nihayet verilsin. aa olsun taksimi fikrini reddebnektedU. 
2 - rdiatini yahudilere milli yurd Onun fikrince Filiatin meaeleainin baDi 

tayin eden Balfur deklaruyonu sai - SONU OÇONCO SAHiFEDE -



SAYFA: 2 

Kazanç • 
vergısı 

• 
ıçın 

• • 

zarar kar ve 
hesaplarının • • 

tanzıroı 

Bu hususta yeni hükümler konuluyor 

YENi ASIR 

ŞEHiR HABERlERi 
Paraşütçiılar 

Ankara ya gidecek 
Cümhuriyet bayramında Ankarada ya

pılacak şenliklere Izmir Türkkuşu üye
lerinden seçkin paraşütçüler ve erkek li
sesi izcileri iştirak edecektir. i zciler daha 
şimdiden hazırlık yapmaktad ı r. 

Şehrimizde, 29 ilkteşrin günü yapıla
cak geçit resmi de çok muhteşem olacak 
ve gençlik tezahürleri üç gün devam 
edecektir. 

Ceset bulundu 
lsmaili, kain 
hemşiresi mi 

biraderile 
öldürdü? 
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Yol vergisi 
Daha adilane esaslara 
istinat ettirelemez mi? 
~ 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
Her hangi bir müessesenin ınüdii· 

rü ile o müessesenin temizliğini ya· 
pan hizmetçisi arasında kazanç ba· 
kımından mukayese kabul edemiye
cek büyük farklar vardır. Birisi be! 
yüz alır, diğeri on bet yirmi lira aJ_ır: 

Ankara (Hususi) - Hükümet, ticari 
ve BlD.&i kazanç vergisin.in tayininde, en 

-.fı mil<yaa olan Ur ve zarar heııapl•
rınm naaJ tanzim edileceği bakltın<laki 
hükümleri gösteren bir proje hazırlamış

tır. Bu projenin maddelerine göre, kAr 
ve zarar heaaplannın tanziminde ıu esas

lar göz önünde bulundurulacaktır. 

sisat ile yenileme paralarının imtiyaz 
müddetinin sonunda bedelsiz olarak dev~ 

lete veya devletçe tensip olunan biT tc

ıekküle veya bdcdiycye intikali imtiyaz~ 

namesi icabından bulunduğu, imtiyaz ve
ya esas mukavelenamesinde sermayenin 
itfası için muayyen bir miktar aynlma.sı 
ııösterilrniJ olduğu takdirde bu dahi ka
bul olunmıyacaktır.) 

Teftiş 

Amma yol mükellefiyetinde bu ıki 
vatandaş ayni parayı ödemekle mü· 
kelleftirler. Mukayeseyi köyle~ 

C t 
0 d t hk"k t J götürecek olursak dağdaki keÇ1 

ese yerın e a 1 a yapı ıyor çobaru ile çiftlik sahibi arasında yol 

1 " (' b 0 
( t mükellefiyeti bakımından müsavat ı,letmeden mütevellit gayri aafl kar· 

!arla. bilançda ııösterilen gayri menkul 7 - Umumi menfaatlere hadim cemi4 

Evkaf müdürü B. Esat Serezli Bayın· 
dır ve Tirede Evkaf işlerini teftiş ederek SID81 10 eynı parça anmış lf vardır. Daha doğru tabirle ortada 

mallar iradı, eenedat cüzdanında mevcut yetlere makbuz mukabilinde yapılan iane 
ticari aenct1erin, eaham ve tahvili.bu ve teberru1ar: 

avdet etmiştir. Kemalpaşaııın Parsa köyüne bağlı yeti örten esrar perdesinin kaMırılmasm- açık bir müsavatsızlık ve sarih bir 

---"'---
Kızılay haftası 

Durmuşlar mevkünde bir cesed görül- da m~külita rastlanmıştır. Şahit sıfa- adaletsizlik ~e".cuttur. . •. 
düğü, o cival'Cl.an geçen köylüler tarafın- tile dinlenen Ismailin arkadaşları, ma.k- Dene<:ektır ki kanun fakırler ıçı~ 
dan zabıtaya haber verilmiştir. Cesed, tulün köyünde sevilen Te hürmet göftn bedeni mükellefiyeti de kabul eyle-

(Türkiye Cü. l,uriyeti hazine bono ve 8 - Müstahdemler gibi vergiye ıiıbi 

tahvilleri ve faizler hariç) ve cari hesap- tutulmalı: ıp.rtiyle mücaseoenin eski me
lann getirdiği faiz ve temettüler. müea- murlanna verilen tekaüt maaş ve Ücret~ 

ııeaeııin iftigal ettiği itler haricinde İşti· !eri; 

Dün vali ve parti başkanı B. Fazli Gü
leç'in başkanlığında yapılan bir toplan
tıda Kızılay haftası programı hazırlan

mıştır. Kızılay haftasının canlı bir şekil
de geçmesi üzerinde görüşmeler olmuş
tur. Kızılay haftası 20 ilkteşrin cuma gü
nü başlıyacaktır. 

orta yaşlı bir adama aittir. ölümün bari- bir genç olduğunu söylemişle:dir. miştir. . 
el bir tazyikle yapıldığı kanaati vardır. Fakat ölümü hazırlayan sert cismin Amma yol ameleliği başka bir ış· 

rlk edilen diğer ticari i§lerden alınan 9 - Bir ıirlı:etin, müstahdemler gibi 
lı:azımçlar ve diğer mali kazançlar kir veraiYe tibi tutulmak prtiyle. müstah· 

Kemalpaşa jandarma komutan vekili ve şahsı meçhul tarafından kullanıldığı da tir. Fabrikada çalışmak, çiftçilik yap
hükümet tabibi vaka mahalline giderek muhakkaktı. mak başka bir İştir. Nihayet öyle iş· 

heaabına ııeçirileccktir. demler için verdiği sigorta bedelleri; cesedi muayene ve tahkikata baslamış- Uzun süren tetkiklerden sonra maktu- çiler vardır ki üç gün vazifelerine 
!ardır. • lün hadise günü kain biraderi Halil oğ- gitmemiş olsalar derhal yerlerine 

1lk netice şudur: lu Eyyüp ve Eyyiibün kansı (maktulün başkaları alınırlar. Yol mükellefiye-
B İhsan Çetin Maktulün Parsa köyünün Durmuşlar hemşiresi) Fatma ile kavga ettiği, kavga tini yerine getirmek mecburi?'eti?'le 

Şu mura.Aar, zarar aütununa geç.iri· 1 O - Ticaret ıirketlerinin gcçmiı se-
lebilecektir: nelere ait zararlanndan kapatılmıyan kıs-

1- ltlebne masrafları. mlUl§lar, üe- mı; • mahallesinde oturan 35 yaşlarında Mch- sonıında başına indirilen cismin tesirile esaslı ışını kaybetmek tehlıkesıne 
retler, kiralık bina, mükellefin malı ise MasraAann tevsiki faturalar. mubabe- ..• Hakimi.yeti Milliye ilk okulu _sab~;b~; met oğlu Ismail olduğu anlaşılmıştır. kafa tasının parçalanarak öldüğli anı. maruz kalabilirler. . 
verg;oi ile amortismanı (muhabere, ilan, re ve aııH evralc ile olacakbr. Tevaiki mu· ogretmenı B. llısan Çetin Ga':'. T . y Kafasına indirilen sert ve ağır bir cisim- şılmıştır. Doğrusu her hangi bir mükellefı· 
tamir, ıigorta, borç faizi,) {Sermaye için tat olmıyan müteferrik masraAar için ve• Enstitüsü Edebiyat k':".mını ~'.ti~·e le " hayatı sönm~tür. Tahkikata adliyece devam olunmakta- yetin adilane olabilmesi, servet 
faiz kabul edilıniyeceği gibi kollelı:tif tir- lika aranmıyacakbr. Karataş orta okulu Türkçe _ogredetm. ı- Tahkikatın inki~afı sırasında bu cina- dır. ve kazançla mütenasip bulunmasına 
ketlerde azanın; komandit firketlerde Banka ve firketlerde aynlan ihtiyat ğine tayin olunmuştur. Tebnk erız. bağlıdır. 

komandite azalann ifbu firketlere. eair ti- alcçelerinden, zarara ınah.up edilenler JU fı " • l • ( F d k Binaenaleyh yol mükellefiyetinin 
cari Ye lllllal tqebbüolerde, ıe,ebbüı ... hariç, her ne ıuretle oluna olsun. müee- JYÜ us ış erı F utbo e erasyonu nun a rarı vatandaşlar üzerinde, ağırlığını kal-
hibinin vqa uau1 ve füruu ile kan veya aeae sahiplerine veya hiaedarlara dağıtı- Nüfus dairesinde, direktör B. Ramaza- dırmak, bunu adilane prensiplere is· 
kocanın ifbu tetehbüslere ikraz edecek- lır veya oermayeye ilan edilir veya tas· nın aldığı tedbirler sayesinde nüfus işle- tinat ettirmek için tetkiklere ihtiyaç 
leri para aermaye aayılacaltbr.) Müe.e- fiyeye tabi tutuluna bu paralardan vergi ri yoluna girmiştir. Halkın müracaatle- Mı• ıı~

1 
k •• ı vardır. 

oenin çalııması için yapılan umumi ve alınacaktır. rine derhal cevap verilmekte ve kayıt- Um e maç arı Yeni yol vergiainin servet ve ka· 
mütcferrilc muraflan; Bir mahalde muhtelif vergi nisbctleri· !ar intizamla yeniden tutulmaktadır. zanç esasları göz önünde tutularak 

Ana merkezleri yabancı merrıleket- ne tabi iı ve teşebbüsle~ yapıldığı tak· Eski kayıtlar yenilerile tebdil edilmek- • d 
1
• hdas olundu yeni bir matraha istinat ettirilmesi 

Jerde bulunan Jirl<et Ye mÜeoeeseJeriıı yal• dirde her iııe lahaia olunan mahaller, böl• tedir. --lfl-- yen 1 en geliri de arttırmağı temin eyliyecek· 
nızca Tür1ciyede çalıtan ıube ve te~ek- me. camekan ve saire gibi §eylerle ayrıl- k b • 'l • tir. Gelirin artması yollarımızın da .. 
külleri için bu tube ve teşelclı:üllerin tescil mış ise, her iştigal nevi kendi nisbetleri Be aya ına vergı er.ı BAST A..~AFI 1 iNCi SAHiFEDE gibi iki sene müddetle futbol temasla- ha sür'atle tamamlanması için bir 
edilmit (bankalarda Türkiyeye tahsis üzerinden; değilae en yüksek ruabet üze· Muhasebei hususiyenin bakaya vcrgı- rından menedilecek ve bu kulüplere zaruret halindedir. Fakat bugün 
edilmiş) aennayelerinin ilı:i misline lı:adar rinden vergiye tabi tutulacaklardır. Bu !er tahsilatına yeniden hız verilmiştir. lan sonunda bu hakkı kazanacak kulüp- mensup oyuncular da ayni müddet zar- yoksullar ile varlıklı olanlar müsa· 
istikraz ve nakden Türkiyeye ithal ede· suretle ayrılmamış olan yerlerde yapılan Karataş muhasebei hususiye şubesi ba- !erden maçların hissesine iştirak edecek· fında diğer kulüpler tarafından ka~ul vi muameleye tabi tutulduğundan 
cekleri paranın faiz ve komisyonu (eğer işler müteaddit §&hıslar tarafından ortak kaya vergilerin tahsi!Atında en iyi dere- !erine dair teahhütname alınacaktır. edilmiyecektir. vergiyi tezyide imkan bulunama· 

_istikraz ana merkez tarafından Türk.iyeye olmak.sızın yapıldığı talı:dirde işgal edi- ceyi almıştır. Bu sene içinde bakayanın Milli küme maçlarına her hangi bir Milli kümeye ayrılacak kulüpler, lik maktadır. 
veya Türkiye dışında bulunan bütün şu- len mahaldeki her ıahsın hisse• İ>ıe isabet tamamen tahsil edileceği zannedilmekte- vesile ile iıtirak etmiyen veya en kuv· maçları neticesinde anlaşılacaktır.. Bu Kazanç vergisine munzam bir ke· 
be te~ekküller için yapılmıt ise, bu jstik· eden kısmın resen takdir komisyonu ma· dir. Halk, eski vergiler borçlannı ceste vetli takımınt iştirak cttİTmiyen kulüp sene Lik maçlannda da gol aveyaj usu~ sir, zirai istihsalcit üzerine konula-
raza ait faizden ancak nakden TüTkiyeye rifetiylc tayin olunarak, her şahsın vergi- ceste ödemektedir. tazminat ödemeğe mahkWn edileceği lü hilkim olacaktır. cak küçük bir resim ile daha iyi ne-
ithal olunan kuıma isabet edecek m;ktar sö, itııal edilen =ahallin gayri oafi iradın· ,. 'cuz köm.r..r ticeler elde edilebileceği tahmin edi· 
kabul olunacakbr. Bu suretle kabul edi- dan, kendi hissesine aynlan miktar üze- V 1 u F K :••••c•••••••••••••••••rı•••b••••••1•••••:•••: lir 
lecek faiz miktarı yüzde beti, komisyon rinden ayn ayrı tarholunacaktır. Komis· Kısın halkın ucuz fiaUe kömür temi- an ti azım E Ünün na er erı E 0

Vergi i•leriyle ug"raşan mütahas· 
• ddl edb" •••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••• '$ 

mil<tan yüzde ikiy; tecavüz etmiyecelı:- yonun bu hususta vereceği karar kat"i ni için belediyenin alacağı ci t ır- Istanbulltı operatör B. Fahrinin kalp sıslar faaliyete getirilirse bugünün 

tir.> olacaktır. ıere intizar olunmaktadır. Altı yıl hapse mah- üzerinde yaptığı m~küı operasyon tıp düşüncelerine uygun yurdun yol 
Ana merkezleri yabancı memlelı:etler· Gündelilt ııayri safi kazanç üzerinden Hnb..- aldığımıza göre şehir meclisinin kum edil Ji aleminde münakaşa mevzuu olmuştur. ihtiyacına cevap vermeğe müsail 

de bulunan firlr.et ve müeaeoelerin Tür· vergiye tabi mükelleAerden: yeni azalarından bazı zevat,m~terck bir Bilhassa on <aniye ölü kalan bir kasaba yeni matrahlar ele geçirmek husu· 
kiycde çallf&D tube veya teıelı:ltüllerinin - Denizde, şehirde, ırmalı: ve göl- takrir vererek şehrin kömür ihtiyacının Pazar günü Ismetpaşa bedesteninde yeniden hayat vermesi ve bu müşkül sunda zorluk çekilmiyeceğine kani· 

kezi · • n · · bel - -'ı"ye vasıtasifo teminini istiyecekler- Kürd Ahmedi öldürmekle suçlu ve mev- 1i b" b uk dakik d b · ana mer en wnumı maara arına ıtti· !erde ve karada mal sahibi veya müstecir ~.., ame yatı ll" uç a a aşarması ız. 
•'- · · '-•-ı dan ---L• -''- dir. Esasen riyaset makamı da bu i ş üze- kuf sabıkalı Fanti Kazım meşlıud suçlar dikk b. h.d. · ı ak k b ru.K ıçın ~ arm •.ru........,an m.u<tar sıfatiyle her nevi nakil ve cer vasıtası şayanı c+ ır tıp a 1'esı o ar ar- Yeter ki bugünkü sistemin 0-

(Türkiyedelı:i ıube veya teıellüJe isabet işletenler. seyyar sanat erbabı, •imsarlar. rindedir. kanununa göre ağırcezada muhakeme şılanıyor. zukluğu kabul edilmiş bulunulsun. 
d '°·· · · L_ • ·d fın ı il k b b ı ___ ...... ___ edilerek kararı tefhim olunm .. .m... * 

e en rumenm, fUoerun ı are maara m del .. ar, a zımallar matra az ar, at Mu" stahsillere fidan -.·- Biz bu tadilatı çoktan beri lüzum· 
yüzde onunu geçmemesi ve ana merke- canbazlan, celepler ve balık mültezim· Evvelki gün başlıyan muhakemeye Maden kömürü ihracatımız her sene lu saymaktayız. Çünkü bugünkü va· 
zin tediye edilrniJ sermayeli yekanu ile !eri; gündelilt gayri safi kazançlarının 7 verilecek dün öğleden sonra devam olunmuş ve biraz daha artmaktadır. Geçen sene yal- ziyet vatandasların büyük bir ekse 
Türlı:iye JUbe veya teıelı:külünün teM:il misli üzerinden vergi vereceklerdir. Bu yıl vilayetçe müstahsillere meyveli gelmiyen iki şahit dinlenmiştir. Dinlenen nız Italyaya 600,000 ton kömür ihraç riyetine ağır· gelmekte ve hususi 
edilmiş oermayesi anwnda mütenuiben B - inşaat ve imalatta çalışan usta- ve meyvesiz fidan ve asma çubuğu tevzi şahit polis memuru B. Abdullah, hAdi- edilmişti. Türk krom madenlerimiz de idareleri de tatmin eylemekten uzak 
ayrılmıı olpduğunun tetkik edilmesi ıp.r- !ar, seyyar halinde çalışan her nevi sa- olunacaktır. Geçen sene tevzi olunan fi- seye el koyduğu dakikada katil ve mak- her yeme m1~teri bulmaktadır. bulunmaktadır. 
tiyle} kabul olunacalctır. natki.rlar, pazarcılar, ve •air bütün işçi· danlardan azamt surette istifade edil- tulün vaziyetlerini etraflı5'1 izah etmiş- * HAKKI OCAKOOLU 

Türlr.iycde çalııp.n ecnebi §Ube veya !erden gündelik gayri oafi kazançlanrun miştir. tir. Istanbul üniversitesi fen fakültesi fi-
teJelclı:üllerin ana merkezleri, zararını ka· altı misli üzerinden vergi alınacaktır. ---"''-=--- Dün, celse on sekize kadar devam et- zile doçenti B. Nusret, Aynştaynin meş-
patmak üzere karlanndan hiasc ayırma- Yollarını kesmişler J ~tir. Ağırceza heyeti tekrar salona hur nazariyesini tenkit eden bir tez ha-
lan ve bunlarla wnumi murafı arasında "'ont Grabe Muh gelince, Fanti Kazımın Türk ceza kanu- zırlamıştır. Profesör Avrupaya giderek Aı Karşıyakanın Alurca köyünde • 0

öatermcleri kabul olunmı~caktır. k nunun 448 inci maddesi mucibince 18 se- Paristc profesör Conton, Londrada ilim • ' - tar intihabından çıkan anlaşmazlı üze-
2 - Ticaret ve mesleğe ait işler için Belgrad 12 ( ö.R) - Mülteci Rus ge- hm ne ağır hapse ınahkfun edildiğini, ancak akademisindeki filinıl.erle münakaşalar 

neralı Kont Grabe Pan.sten Belgrada rine Ibrahim, Yusuf, Me et çavuş ve . . . h +m«ti 
yapılacak seyahat masraAarı; kara Musa Mehmet Erim ve Yususfun hadisede ağır tahrik görülerek 51 inci yapmış ve tezını ıza e-• ...., r. 

3 - Metkuk alacaklar; geldi. Kont Grabc, Don kazaklann.ın pa- yollarını kesmişler ve sopa ile yaralamış- madde mucibince mahkOnıiyet müdde- Bir sir ket kuruldu 
zar günü yapılacak milli şenliklerinde · · d ,._,_. dir"-'- 6 • • b _ ilim veya borç ödenmeaindeıı la!'dır. Mehmet Erim oğlu Mehmet Emin tinin i.ıç e uu..i in · ~ ve sene agır Atinada (Tü.rk _ Elen) namı altında 
bulunacaktır. nahk 

aciz vesikıuıına müstenit olarak tahsili ağırca yaralandığından hastaneye kaldı- hapse 1 ılın edilmiştir. bir şirket kurulmuştur. Bu şirket ticaret 
kabil olmıyan alacaklar; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;1rılmış ve tahkikata başlamıştır. ---* ve komisyonculukla meşgul olarak iki 

5 - Sicorta şirketlerince ayrılmakta _J K l k vga memleket ticari mübadelltmın artması-
olan riyazi ihtiyatıarıa ödenmesi yakın Arasıra ;_····c"'e"l"e"n"l"e"r","'c····,:d"e"n"'ı·;;··E. an ı a nı ıemın edecektir. 

Uak h 1 h · k Işıklar köyünde ~cuklar arasında bi-mua asar ara ma sus tazmınat ar- iıı•••;mmıı.ıııa:zı;;ı:z:ı::cıBm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ... 
ıJığı (hepsi, erıe.i sene karına aynen R 1 :Mardin saylavı B. Ali Riza Levend çaklı bir kavga olmuştur. Işıklar köyün- Bıcak sucludur 
nakledilmek ve alakalı ticari yıl zarfında Üş Vet a. ma Ve Manisadan gelmiştir. Şehrimi.r.de bulun- den Bekir oğlu Mehmet isminde on Yllf- , • . 
bu kısımdan alınan primler yekılnunun makta olan Hatay fevkalade murahhası- larında bir çocuk, arkadaşı ayni köyden Urlanın Hacı 1sa mahallesınde oturan 
azami yüzde 30 unu ve diğer aiırortalar Vermeg" e dair mız B. Cevad Açı!ı:alm Ankaraya git- 13 yaşlarmda Ali Gürses'le gece vakti Hasan Remzi oğlu Aydın Alp, evindeki 
da yüzde 37.3 ünü ııeçmemek ıp.rtiyle). miştir. Ziraat vekaleti müşaviri B. Ihsan mahalle arasında kavga etmiştir. Kavga .lı:anapenin_üzerine uz:n"~ğı .sırada, b-

6 - lıcari ve ıımai vasıtalarla mali· Okan Ankaraya gitmiştir. Izmir Ameri· bir aralık boğuşma haline dökülmüş, iki nape üzenne bıraktığı bıçak baldınna 
y AZAN: Eczaeı Kemal K. Akta§ kan y:. Ko-~·--· B. Yong Istanbula çocuk biçalrlarmı ç"--·-, alt alta üst batmak sureti.le yaralanmış ve tedavini-yet laymetin.den; binalarda yüzde 2, fııh- ~ ~=u ~~ 

ri.lı:a binalarında yüzde 6, malcincler, alat gitmiştir. üste birbirlerini yaralamışlardır. tma alınmıştır. 

Kral Alber 
abidesinde 
~ 

- BAŞT ARAF1 1 iNCi SAHiFEDE -

dünyanın mukadderatını takip edeb~· 
meei için in.sanların sulha çhşmaları ve 

aralarında vifak ve do•tluk hiasebnele
ri lazımdır. Çünkü sulh olmadıkça te
ralcki imkanı yoktur ve hiç bir millet 
için yoktur.> 

Bu sözler daiıxıa Belçikanın ve iddia• 
ya cesaret edebilirim ki Fransanın d• 
ıiandır ve ayni ideal etrahnda iki men>' 
leket bütün gayretlerini birleıtirnıitlcr• 

dir.> 
Kral çok alkışlanmış ve heyecanlı l&

zahürlere muhatap olmuştur. 
ve edevat, nalcil tesisatı.. vagon, vago

net. lokomotif ve demiryollarmda de
kovillerde, deoizalb ve havai kablolarda 
yüzde 8, deniz nal<.liye vaaıtalanndan üç 
yüz tondan yuka.n olanlarda yüzde 5 ve 
bundan qağı tonda olanlardan yüzde 
1 O, deınirbq CIYa ve mobilyalarda yüz. 
de 15, ticaret kanununun 328 inci mad· 
deoi mucibince anonim Jirl<etlerin umumi 
heyet karariyle lı:abul olunan munzam 
mutaflanndan yüzde 20; otomobil, oto
büı, kamyon, kamyonet, araba ve hay· 
vanlarda yüzde yinni beı niabetinde1 si
nema filmlerinde birinci sene mübayaa 
veya icar bedelinin yüzde S O llİ, ikinci 
a<me i<;in yüzde 25 ~. üçiincü sene için 
yüzde on beşi ve müteakip seneler için 
yüzde 1 O nu niabctinde amortisman 
(dört seneden evvel bayiine iadesi met

rut filmlerin iade edileceği seneye ait 
amortiaman miktarı baliği ile balii veya 
icar bedeli araoında kalan farlı: ihbar edi-

Arasıra ~eteleı:de okuduğum ~vet 
alma ve verme iddialarından bahsedece
ğim. Evet arasıra böyle şeyler okuyonız. 
Bunlar ekseriya bir iddiadan ibaret olu
yor. Mahkemeler, doğruyu, eğriyi mey
dana çıkararak katı hilkmünü veriyor. 
R~et alma ve verme işlerinde k!ğıt 
paraların numaraları mühim rol oyna
maktadır. Kilı.t para yok iken nal gıôi 
gümll§ mecidiye ile < sandır safran gıbl 
okunur kur'an gı.1>b diye bilmecesi. bile 
canlı olan altın lira iş görürdü. O zaman 
~et meselesi nasıl tesbit edilirdi, diye 
dilşilnüyordum. Hazır cevap dostlarım
dan biri çıka geldi, 90rdum, mAdent para 

varken ~et alma ve verme meselesi 
nasıl tesbit edilirdi, dedim, güldü: o 
zaman ~et alma ve verme iddiası dü
şünülmezdi, dedi. 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması olacaktır. 

- Neden, dedim. ., 
- Alan ile verenin acemiliği mevzuu 

bahis olmazdı da ondan. .. 
lecektir. lmtiyazfı Anonim §lrketlerde te· Deyin~ bir ha~·1i gU1düm. 
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DiKKAT: 
Sinemamızın 
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Resmi 

hedefi· 

: Ailevi ve içtimai fi/imler gösterecektir· 
: Programlarının mükemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: latirahat için aranılan 

olacaktır. 
tekmil evaafı haiz 

: Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı 
olacaktır. 

: Güzellik ve zarafet abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

filim fiyattır. 



Seçimin verdiği netice 
Parti ve rejim milletin, millette 

rejim ve partinin olmllştur 

pifcingoda 
kazanan nurnara

ların listesi 
-o--

Şehrimizde de bazı 
isabetler vardır 

lıtanbul, 12 (Telgraf) - Bugün 
Tayyare piyangosunun keşidesine de
vam edilmiştir. Kazanan numaralan ay
nen veriyorum : 

20000 LiRA 32390. 

Ulus, belediye seçimi,,den alınan dersin Tiirk mlu5:~ :~g0i1~ra nat:~~~a~~:.n nu-

s.\YFA: 8 

SON HAB·ER 
. ;..· ..... ~. 

Halk sandığı kuruluyor 

Türk pavyonu Selinik 
sergisinde birinci oldu 
Sipariş edilecek vapurlar için 

milli bir tip tesbit edilmiştir 

a· 

·lı' · ' b b , . .,. ' .. d . .,. • IOOOOLIRA19339 
mı ıetının era er lgtnı goster lgtnı yaZl)'Or 3000 LiRA 28532 28345 ANKARA, 12 (Telgraf) _ Deniz- nik 9ergİ8İndeki Türk pavyonu büyük Wr 

,._lt.rahra 12 (A.A) - Ulus gazetesi bu liyakatte olanlardır. bepler inzimam eder. ö~le y~rl~rde rey- 1500 URA KAZANANLAR bankın aipari, edeceği 28 vapur için in- muvaffakıyet kazanmııtır. Jüri heyed 
L... ilk layfumcfa ~rçeve içinde c Be- Bu vasıftaki vatan çocukları yurdu- 1er dağılır. Belediye seçımlermın yukar- J.4345 2155 6892 4625 ııiliz, Alman, ltalyan ve Hollanda vapur pavyonlar aruında açtığı müaal>abda 
......,. leÇirnlerinde reylerdeki ittifakın muzda nadir değildir. Onun içindir ki da kaydettiğimiz zorluklan ve neticenin 1000 URA KAZANANLAR teZgi}ılamadan hikümetimize yapalan birincaiii (Türkiye) pavyonuna vermit-
~ başlığı akında §U makaleyi neş- bütün rey sahiplerinin reylerini mütte- aldığı ehemmiyetli mana da bundan ileri 27101 35728 11185 34389 15224 teklifler tetkik olunmaktadır. Vapurla- fü. 

-._Jnedu.: fikan halk partisi namzetlerine verdik- gelir. 1200 36756 4251 23391 11835 mnız için bir milli tip kabul edilmiştir. ANKARA, 12 (Telcraf) - Halk 
~un her tar~ gelen telgraf- )erini öğ~ndiğimiz zaman hal~ i~:.~~ti Türkiyede ~~atürk r.~j~inin v~.cüm- 2917 8653 19536 Milli tipte azami sür'at IS mildir. aandıiı lstanbul tubeai cümh'uriyet bay· 
.,. ~ lilnden ben devam eden be~": ara~~n~~ ~u kaynaşmayı bu b~~ıgı goz- huriyet idar~sınm ve b~tun bu reJım .v.e 200 URA KAZANANLAR ra~ında a~~cakt~. Bunu müteakip ı.. 
~ .. ~kadın ve erkek rey sahibı le gorur gıbı oluyoruz. Rey sahıbı vat.an- idarenin bagh bulundugu C. H. Partıa- 27700 1528 9271 14937 30757 ANKARA. 12 (Telgraf) - iktısat mırde n dager vilayetlerde de halk aan-
.;..~ yüzde seksen doksan ve daşlar evvela kendi aralarında ve C. H. nin programı millet ve ~eml.~k.etin mu: 8677 21277 18662 26499 20870 veki1etine gelen malumata göre, Seli.- dığının pbeleri açılacaktır. 
~. )eı-Jerde de daha fazlas~ .seçm~k Partisi örgütleri içinde kimleri seçecek- kadderatına hakim. ~ldu~ .. gu~d~n ben 145 5 7 681 O 105 13 34681 5JO1 
~ kullandı~ı ve h~ de ı~ lerini uzun müzakerelerden sonra tesbit daima bu büyük bırhk gorulmuştur .. Bu 10299 4940 20117 22562 31946 
~L• C: ~· Partisi namzetlerıne rey etmişler en çok intihap edilmek kabili- rejim ve bu program h_er gün daha zi- 1844 3 2383 21 136 16413 39164 

..... ~ ötrenlyoruz. yeti olanları eeçmişln ve onu hemşeh- yade artan ıemereli faaliyetleriyle ve hu 13969 29143 620 31789 36686 
~ dDiin ~rek lçdeı gerek dışta bU- rilerinin tasvibine arzetm.işler, onlar da faaliyetlerin yurdun her tarafında yarat- ; 12"4 1907; 34272 23783 9971 
~18ı vardır. O da vatandaşlann bunları beğenmişler ve reylerini ver- tığı eserlerle milletin kalbinde o kadar 24064 25188 27708 39543 139 
~ itlerini kavramak ve yürü~ mişler. Böyle olmasaydı hatta ananenin büyük bir itimat ve muhabbet uyandır- 6"499 34942 37864 10971 

Türk - Italyan ticaret 
safhada •• 

goruşmesJ son •• • 
.......__, ~mdan ne kadar kuvvetli ve baba hak ve se'Wıiyetine rey veren ve mıştır ki artık rejim ile parti tamamiyle 50000 URAUK BOYOK 
~ bir birlik tefkil ettikleridir. Be- bir vakitler dilimizde pederşahi denilen milletin ve millet rejim ve partnin ol- MOKAF AT İstanbul, 12 (Hususi) - Türk - İtalyan ticaret görüşmeleri 80D 

-..ıJe ......ı-t-..ı...:... h rde . . . . ti · 30S98 35246 19565 30632 27299 aafhaya girmiştir .. Görü,melerin yarın ikmali ihtimali kuvvetlidir • 
..._,_, ~u~nu.1.u n~ . er y.e patriyarkal sıstem hancinde bır evde ve muttur. En aerbeat tar ~~ ve en genıı l l22l l8684 18029 18692 37381 
~ efkAn uınumiyesının ve sıyasl bir aile içerisinde o ev veya ailenin ida- kanuni salahiyetle~ dahil~~.~ .. yapılan 10

458 1904
2 3

5
350 33035 

2
3639 

~n bir makesi addolunur. resini kimlerin tanzim ebnesi lazım .gele- seçimde memleketın en kuçugunden en 
~ olan hakikatte zaten budur. Çiln- cegi aile fertlt"ri arasında serbest reyle büyüğjine kadar miiteaanit ve fUurlu 6000 30421 16704 16312 13794 
ile belM:..-- .-ı-1 · d"ğ ·11· b" edil k 1 ·1 · · b' hd t ·· t rm sinin kıymetini bu 6471 23299 32932 27276 18027 
~ ""~7~ ~ .......... erı ı er mı ı me~ ~s ıt .ec~ o ~.o ev ve aı e ıçerı- ar va e .. gos e a~ildir Biz bunu ta 38768 1 221 5 19849 24066 13465 
._ seçimlerinden farklı olarak şehrın sınde dahı bır çok munakaşalar ve hatti noktada gormek k. · .. . : 

55 
c.
3 

3
221 765 21179 

38772 
·ç,ya bir L---barun sakin] • da "t akı f"k" 1 d k V b"• ·· ·· ·· ç·· kü bugun rey aahıbı ~ ı.c_, IUl:ıa en arasın mu en s ı ır er mey ana çı ar. e n goruruz. un . • . . 24388 23471 35028 40 6 25379 
--nıerin iş başına getirileceğini tesbit bunlar birbirleriyle çarpışırdı. Hele şe- Türkleri Atatürk rejimi ile mallı astıklal 

337 
I 
9 3254 14384 

~ 89~0 5302 ~bir seçimdir. İş ba§ına getirilecek birler ve kasabalar. ~ahus~ bizim bir ve hürriyetleri~i k~vra~ıt. ve her ~e. hu- 33033 13239 3057 21232 14175 
-uaeler iae pek çoktur. Bunlar vatana, çok kasabalarımız gıbı az nufuslu bele- auıta oluna mılletın hurrıyet~ ve astik~.a- l 
~ ve partimize bağlılığı kadar am- diyeler çerçevesi genişlemiş efradı art- lini cümhuriyet esaslarına baglılıkla gor- 2693 28854 5822 327 40 31821 
lbe hizınetıerine ve şehir işlerine vakıf nu.ş fakat birbirlerile yakın münasebet müı yüksek ıuur ve vatansever bir ne- 17114 9217 37151 26252 8787 
~temsil edeceği muhitin ve halkın ve alakaları devam eden ailelerden mü- sildir. Biz bu birliği her zaman her yer- 28603 10835 2~890 37686 35371 
~ .kazanan bir kelime ile vazife rekkep olunca seçime gösterilen alaka de ve her şeyde olduğu ve olacağı gibi 6658 17152 l 4'608 35407 30284 
~eri meclis ve encümenlerde ken- o nisbette derin olurdu. Nüfusu çok şe- bir kerre şimdi de belediye seçiminde 25350 7805 35675 35133 19797 
~ aeçenlerin reylerini ve hakiki birlerde ise intihabatta lmil olan aktör- gösteriyoruz. Ne mutlu Türküm diyene.. 5128 17962 8453 7729 130 
~tlerini temsil edecek k d t ]ere phai mahalli ve siyasi bir çok se- Ve Türk olana.. 2500 24564 30225 23118 15;50 

u re ve 37418 37243 5957 7757 17378 

PAN - ARAP KONGRESİNİN KARAR SURETİ 

Filistin parçalanamaz ! 

4632 7149 31790 12167 2083 
23559 35892 8199 15412 

Biletlerine ikramiye isabet ~
yen biWler -- lira alacaldardır. 

== 
Mühim kanunlar 

1ıtanbul, 12 ( T elefonl) - Maliye 
vekileti mühim kanun layihalan hazır-

...._ B.\şTARAF1 1 lNC1 SAHiFEDE - LONDRADA ENDiŞELER sonra, Filistinin taksimi prensibi terke- 1 t ı•-· . · d h""k"" . 
8 

.. . arruı ır. ~ancı te,nn e u umetın u-
Londra. 12 (ö.R) - Resmi mahfe)- dilerek yeni bir tesviye planı dütünüle- .. ı_ M"ll M 1. • _1_d, ed ... b 

L.. yu~ ı et ec aaıne t- un eceaı u 
;:- l>irieik çare brliğine riayet etmektir. ler Fıliatin vaziyeti dolayasiyle enditede- cektir. Bu yeni planın Kanton veya fe- layihalar araamda, bazı maddelerden 
Gll .... reddedilirse bütün Araplar dirler. Mandater hükümetin otoritesi deral birlik şekline dayanması muhte- alınmakta I . tihJ"L • , L __ 
lıb.- ~ o an as - vergası 1UU1unun-
-..aater devlete P.rıı husumette birle• ıimdi Kudüs, Hayfa, T elaviY ıehirlerinin meldir.> • . da yapılması teklif olunan deiitikliklere 

'-elderdir. ykınından öteye geçmemektedir. Müa- Fakat bu sırada FiJiatinde hadıael~r dair layiha da vardır. 
'-~r tarahan İngiltere ve Fransa Fi· temle~e]er. ~~m .~· Malk~lm. ~akdo- devam ediyor. Dün akpm kuvvetli hır -=-

tin, Suriye ve Maverayı Şeriayı ihtiva nald ile Fıhstın yuksek komıserı sır Ha- çete bir lngiliz müfrezesine hücum et- /f J l • l • 
~federal bir devlet teşkili için it rold M~~ Mikel arasındaki müzakereler mittir. Yafada meçhul tahıalar cFiliatin> Q yan e}yOner erı 

liiine davet edilmektedir. Çünkü kü- buna aıttır. gazetesi idarehanesini yakmışlardır.Nah- döniJyor 
~ Arap devletlerinin ferdi olarak cTaymie> gazetesi bllfmakaleıinde lısta lngiliz genel karargahına yapılan Ro edil 
,.__ ma 12 (A.A) - Neşr ·en resmi 
~-........ beklenemez. Böyle bir -kil diyor ki : «Hükümetin §imdiki halde en hücum neticesinde araştırmalar yapılmış b" tebli d 
L._, · ...... • . • . . ır · ğ e bildirildiğine göre memle-
-rite Araplarının birlik taleplerini de acil niyeti, icabında kuvvet kullanarak ve tedhışçılerın toplandıkları hır ev yı- ketlerine dönmek üure bulunan lspan-
'-trnin edecekmi'". Filistinde nizamı iade etmektir. Bundan kılmıştır. Bu şehirde ak~mdan itibaren adaki Ital ıe· ı .. k. '-afil 

y Y yan Jyonerıerı ı ı a eye 
sokaklara çıkmak umumi olarak mene- a rılacaklard 

Fransa Nazırlar Meclisinde 

Müdafaa ve donannla 
tahsisatı artırıldı 

Fransanın Ankara büyük elçiliğine 
B. Masigli tayin edilmiştir 

Paris, 12 ( ö. R) - Nazırlar konseyi saat 1 O ela B. Lebrünün riya
~e toplanmıt ve müzakereleri saat 11.30 a kadar sürmüştür. Bay 
~lllie Konseye harici vaziyet hakkında izahat vermiştir. 1938 sene
'11ıde milli müdafaa için bütçeda mevcut tahsisata ilave olarak bir 
...a!Yar 420 milyon Franklık tahsisat kabul edilmiştir. Donanma için 
4le 1938 bütçe tahsisatından fazla olarak 887 buçuk milyon franklık 
tehıiaat aynhnıftır. 
. B. Bonne tarafından aşağıdaki diplomatik tayinler reiıicümhurun ...... __ ec1·1 . . 
·--.cqına arz ı mıstır : 

Berlin büyük elÇisi B. Fransuva Ponse Roma büyük elçiliğine, 
~Oekova sefiri B. Kulombr Berlin büyük elçiliğine, hariciye nezareti 
81

!&ai ve ticari işler direktörü B. Masigli Ankara büyük elçiliğine ta
)'ın edilmişlerdir. B. Kulombr Berline nakliyle münhal kalan Mosko
"a büyük elçiliğine tayin edilecek zat henüz tayin edilmemiftir. -..______:: _____________________________________________ _ 

~-'~MfiViffi>iiWP WP!JSUDLZ S WSP i* 
LALENiN lKtNCt BOYOK PROGRAMI 

1 - Herkeste büyük bir heyecan.. Her gönülde unutulmu ' 
hahra .. Her dudakta aonıuz bir takdir yaptan 

YERALTI HAKiMiNiN 

2 En heyecanh son 15 kısmı 
- Dünyanın en küçük, fakat en parlak yıldızı Şirleyin atq 

ölüm aleminde çevirdiği en güzel fihni •• 

3 
ŞIRLEY ÇINÇIN 

-4:: ~~JURNAL 
8UGON HEPSi L A L E D E 

dilmiştir. Hayfada altı otomobil taar- y Tebligde le~onerlerin 20 ilk 1eşrinde 
ruza uğramışbr. Otomobillerden birinin sevkedilecek olan lejyonerlerin avdeti 
altında bir mayn patlamıştır. Kurban ınilnasebetile kralın da hazır bulunacağı 
yoktur. vatani"bir nümayiş tertib edilecektir. 

Tibriye - Nezaret yolu dinamitle tah· 
rip edilmiştir. lngiliz nazırı Duf 

Lavrens'in hayatı Kuper partiden çekildi 
. .. Londra 12 (A.A) - Duf Kuper dün 

Belgrad 12 (A.A) - &ki Kudüs ve . tiha d . . 1 V stmi "sterd t.l!.:-. . . ın P aıresı o an e nı e ACUU 
Kıbrıs valısı Sır Ronald Stores bu hafta Se J "da uhaf --'-*- artinin" • n 011 m a:ı;c&A.Kr p ıcra 
sonunda Yugoslavyaya gelecektir. k ·ı . d . tif '-- le · · 

S. s halk tahtı da onu esın en ıs asının seuep nm an-
a tores an payı arın meş- latrn t . . . ış ır. 

hur Albay Lavrensm hayat ve faaJıyeti Ko ·ıe :~:.ı ~ .. - hür' 
mı naz.ırm ~ıuasına ...... :Jı -

hakkında konferanslar verecektir. metklr bulunduğunu kaydetmekle bera-

-=- ber hilkiimetin siyasetini tamamile tas-

Grandük Siril vip ettiğini bildirmiştir. 
Duf Kuperin mebusluktan istifa etmesi 

vefat etti mevzuu bahis değildir. 
Paria, 12 (ö.R) - 192.f senesi aiu•· Katil 6lclü 

toıunda Romanof hanedanının tek mü• Sofya 12 (A.A) - Beynine kan hü
messili sıfatiyle kendini Ruaya çan ilan cum ettiği için bu sabah şırınga ile kanı 
etınit olan Grandük Siril bugÜn eaat 1 3. alman Bulgar ordusu erklnı harbiye re-
1 S te vefat etmiştir. Bir kaç gÜn evvel iainin katili akşam kendisine gelmeden 
Amerikan hastanesine kaldanlnufb. ölmil§tür. 

An~erikalı gazeteler 
Almanya nazırının lstanbuldaki 

bevanatını tefsir ediyorlar 
Vaşington, 12 (Ö.R) - Alman ekonomi nazırı doktor Funk Tür

kiye ile akdettiği anlatma prenaibi dahilinde bir Alman - Amerika an
lapa•ma da taraftar olduiu hakkındaki beyanabnı kaydeden Ame
rikan pzeteleri cBenim maim>• al. ben de aenin malam alayım> pren
eibine .8irJetik dnletJerin mütemayil olmadaki.mm yazıyorlar. 

Fransız hariciye nazırı 8. Bonne 
Cümhuriyet Bayramında 

Ankarada bulunacak 
lstanbul, 12 (Telefonla) - Orta Avrupa buhranı dolayısiyle se

yahatini tehir eden Fransız hariciye nazırı bay Bonne cümhuriyet 
bayramımızda memleketimizi ziyaret etmesi kuvvetle muhtemeldir .. 
Bu ziyaret esnasında Pariste esasları hazırlanan Türk - Fransız an
laşması ve munzam protolı.::ollar imza edilecektir. 

B. Ali Çetinkaya Doğu vilayet
leı inde bir tetkik seyahati yapacak 

lstanbul, 12 (Telefonla) - Nafıa vekili bay Ali Çetinkaya ikinci 
tqrin içinde açılacak olan Erzincan hattı merasiminde bulunduktan 
eonra doğu vilayetlerinde bir tetkik seyahati yapacaktır. 

Yurdumuzda sun'i benzin imali 
ıçın tetkikler yapılıyor 

lstanbul, 12 (Telefonla) - Yurdumuzda ıun'i benzin imali iÇm 
ahnacak tedbirler hakkında iktısat vekaletinde te§kil edilen bir k<>4 
misyon tetkikler yapmaktadır. 

Miinih peskoposunun telgrafı 

Sulhu kurtardığı için 
Hitleri tebrik etmiş .. 

Yoksa, bundan maksat Südetlerin 
kurtarılmış olması değil, diyor 
Berlin, 12 (ö.R) - Papa mümessilinin hariciye nezaretini ziya

reti cumartesi ve pazar günleri Viyanacla katolik peskoposu initzer 
aleyhindeki şiddetli hadiseleri protesto maksadiyle değil, Avusturya
da Almanya yüksek komiseri B. Bürke) tarafından açılan tahkikatın 
neticesini öğrenmek içindir. Yarın bu hususta bir tebliğ neşredilece
ği zannediliyor. 

Bu sırada gazetelerin katolik kilisesi aleyhinde neşriyatı devam edi
yor. Münih pcskoposu kardinal Bertrand tarafından 8. Hitlere gön
derilen tebrik telgrafından memnun olmağa sebep olmachğını kayde
den gazete Alman peskoposunun bu tebriki «Sulh muhafaza edildiği 
için> yaptığı ve Südetlerin kurtarılmasını tebrik etmediğini, guya Al
manya sulhu tehdit etmit te ıulh kurtulmuş gibi hareket ettiğini ya
zıyor ve diyor ki : Eğer Südetlerin kurtarılmasından peskopoılar 
memnun olsalardı dindarları bu hadiseden dolayı Allaha şükretmeğe 
çoktan heri davet ederlerdi. Böyle bir şey olmadı. Eğer memnun olsa
lardı kiliselerin çanları çalacak ve papaslar kiliselerde hadiseyi takdis 
edeceklerdi. Bu ela olmamıştır. . 

Ecnebiler ispanyadan çekilmedikçe 

BarseJon hükümeti 
tavassut kabul etnıiyor 

Barselon, 12 (Ö.R) - Hariciye nazırı bay Del Vayo bir nutuk 
aöyliyerek harbin bitmesi için tavassut fikrini esas itibariyle reddet
memekle beraber ispanyada ecnebi müdahalesi devam ettikçe buna 
imkan olamıyacağım kaydetmiş ve şunları ilave etmiştir : 

«İspanya ecnebi müdahalesinden tamamiyle kurtulmadıkça bir ta· 
vassutu katul etmek ihanet <.'lur. Memleketimizde bir tek istila aeke
rinin kalması bile uzlaşmaya imkan bırakmaz. 8Wm bu husustaki 
karammz sarulmıyacak kadar aajlamıL• 



Tür~ a ~i~eleri 
Medeniyetin 

............ Milli yeti yoktur! 
_ ..... ,..Fakat Romen ve Elen ese, .. -

leri kadar tanınmıya mu ı
taç Türk san'at 

eserleri vardır 

A.yJın oğullarının mefhuru alem 
olan Mehmet bey ve lsa bey ca-

Bergamacüı Selçuk minare$i mi/eriyle 111Üffemilatt tarif Ve 

.. 

Izrııirde Çorakkapı c:amii 

tavsif in üstünde birer san' at harikasıdır. Vatanın bu parçasında incir, üzüm ağaçlarından 
başka, tarihlerde yaşıyacak ve kendini saydıracak Türk san' at harikaları vardır 

Selçuk eserleri de unutulmamalı! 

Bizi Nasıl gorüyorlar? 

Milletler Cemiyeti b · r • 
ı.-

toplanhsında 
..., . 
gının 

• 

Bir hatip, 'memleketimiz hakkında 
güzel sözler söyledi 

Stroud Nen gazete.inden : 1 dut ihtüAftna 11 ayet veren İngiliz - Türk 
İngilterede milletler cemiyeti Ülıyonu- muahedesi yapddı. 1929 da lngilterenİll 

nun Stonehoase şubesinin geçen hafta Alı:deni:zde filosundan bir kısmının lr 
akdettiği bir içtimada B. Don.ald F ovler 1 tanbulu ziyareti l~iltere ile Türkiye aıs• 
son zamanlarda Türl:iyede yaptığı bir sındal:i doırtane .fı.~mn bir ipTeti olJıJ. 
seyahat hakkında bir konferans ver~- Daha sonra 1932 de Türkiyenin millet• 
tir. la Q!mİyetine girmetıini lngiJrere ile bir• 

cTürkiye eskiden ne idi. bugün necfu} li~e claha bir ço~ uMeder memu_. 
Size kısaca hün1an aıı1atmak İstiyorum. yede aaqabdılar. Muaheddcıe riayet -; 
f.ier Tiirkiyqi b-k veya dli evvd mek esasen Türlôyenin ~ vaaflr 
Ztyaret etmq ob.ydmız bir devletin ge-- rıoO..ni biıida. Tüık.iyey tut~ dew~ 

rek dini. cesek idari rei · ~ bir imp:l-- hattı hareketleriyle milletler cemiy~ 
ratonm idaresinıôc c;ok ecri bir rrbn ylY eı;ı •dlk aıuLmodan biri olmuıtuz. •934 
~ıiı her bak.ımdan ~bir memkket de Tirki7e Y~atan, Rom .
göriirdünüz. Yuııoelavya ik birlikte Balkan nıta ... 

UmuınJ harpten •nra bu mcmlelı::etk fkmdu. 
pe.k büyülr. cleiişildi~r oldu.. UmmıU ~ T~~ · Anupa :mem)ek; 

l\arp Türklexi m-alec! .mubddc:raüan:ı» 1enyk ~ile • • dür.dtti. ~ 
Almaaya. ile birlqtirmeyc. sevkcui ve cemiycörae bir: ~ Anupa clevfetiledr 
Türkler hi~ tc l:ıaıır olm.adıldan halde den daha çok Uıı1W' 
lıaıbe sürüklendiler, Harp ıonıası Tür- gist.an oeleri çı 
kiye İçm pek fena şekilde tecdli etti. 1ıı- riayet etmeye ır: 

Eski eserler bakımından lzmiri tetkiki Yazan: Vakıf /ar mu .. du .. rü Esat Serdzli Çok şükür J:i Cümhuriyrt harap biır ~~-b-~ka~allıkıbahAey~ çıkan hiı:f~f L m lpeclk :~~ bild:ndr.. ~1 • B talıılsiııı' 
ediyorum. Bu bapta yazılmış kitapları, - ~ .halde tevarüs ettiY• bo şodı~ dört uyu ış er aıarmıya muva a~ o "- uaa ~ t:r6' 

rehberleri, broşürleri haftalık, aylık Ye 1:Jütün: k!ımı sanJm maarif 19 23 te Kemal Atnili~k Cüm~uriyeti m.iyeti ~ioıaden ·- aade fukmck _. 
e ve ve e 1§ ilA · O 1 d T"' k" h 

mecmuaları gözden geçınyorum. Bun- eepilat" vakıflar t~lcilati1ıc ve bütün an cttı... sıra ar a ur ıye er t~ra- r:etiyle nilmune.. obıc::ak bir bard<ette 1-' 
ların hepsinde !zmirdeki bir çok tariht, ua!nu idarenin kendine d.. ruklmt fından duşmnnTarJa fcuşatıTmıııtı. da.. 
mcd-~ mimari eserlerden. bahc; edildigy i ~ .1, __ n_ "'-- ..ı_ T,._ı_ ta;:; . ~:. Bir çok memlc:htfefin Türkiyede men- l.,b-rıd•-:-ı.m meselesiııııdıelci. · · • ~ 

'"&U.t Te ı .u:a;:ıwe ve l!JilŞua "'*-A> c:e:nry~ _ .• _ . 
bol bol tafsilat verildig';i halde yalnız 1--...L •• +-.....ı..ı....ı ı ı..•~- faatlcn vardı, çunTrn ciın sabasındat<:ı f rnllSIZ - Türk an.la§ması ile dostane lıiı 

e>nnaıs. uzere ~ .......... ec en sayısız .u..una-
cben> elen, benim Türk lzmirimin Tür:.: . he· ...... ı-"- bü" ·.:ı. fed 1nünasebetferi Türftiyeyi seroest rekalle- §ekild'e l:ı.alletti. Tütkler 1.skcndemn sarr ye ve ıınar ,,.~~ve yu.. a- • • _ 
eserlerinden bahseden yazılara hemen i:ariık.laı-la her birini e?e almış Ve30n te gır~mektcn menedıyordu. Lozao mu- cağır.dnki. nüfu~ içinde en büyük eleınır 
hemen hiç tesadüf edemiyorum. Bir kaç bir kaç sene zarUrıdaı bu tığurda yalnı:z. aned'esinden i~i'Oaren memleltette büyük rıı teıkil edi.yOl'laı:dı. Yapılan aıdaşµıa 
tanesine nihayet bir iki satır ve en çok Takıfiar ~ei ı.nmımi.ye · · bir mi}yı;m Cerakki!cr görülmeye haşlandı. MemTe- amcibince Türklere Hatayda kısmi idare 
bir kaç söz. Hangi sahifeleri açsan17.. Bc.r- lira .k.aQ.ar pata. sarfile blr çoklzrmı lelin kuvveti arttık-ça Jtomqulara karşı lınkkı verirdi, buna mukal>if Türkfet g<Y 
gama Asklepiyon, Agora. Atalos sarayı Qlörnıch>n kurtardığım görmek. hac na- beslenen l:or.K:ular da azaldı. &:ıni tesis ctmeK: niyetincfe olmadJ<lannı 
~vs mabedi, Atena mabedi, Trayanos sip ve müyesser o!mtl§tur. Türkiyede Kemalist rejimi baıııladıiın- temin ettiler. Bu fıiidlscfer TürUeti'ıı 
ve k:ı.rakala, diyonizos harabeleri, Bazi- Bunun kadar bizi sevlııdiren. bi:r cihet. dnnberi bir çok muahcdder yapıfd'ı. sulTı le!'incfe ne hdar iferi dü;ıunccfere 
lika, Efos, Artcmis, Serapiyon, selsus claha vaı: kio da Tüı:lıteencinin C'Ski: eser- 1926 da Türkiye ile Irak arasındaki hu- sanip ofd'u!Harını i .. pat etmiştir-
kütüphanesi, Kılodiyos mabedi, Arkad- Jıerin mana. ve mclhumlannı,. tarihi ve 
yana caddesi, gibi sayılması daha "°k - 1 • kı ~ h. "1--· • 1 l LJ •k · ,.- m...""uenı YlnC• Te ma ıyeu=ını :ın a- [- l C,JQVQ DQZ,lftJn f f wü.., 
uzun süren ve hnkikatcn bu bölgede çok mnğ. a_ başladığı ıre h:ıtta ;mlad~ ke~ B O R · S A o_ _ J-
mcbzul olan bizans, roma ve daha eski t d zunc d 
devirlere ve eski milletlere, makadonya- Sclçukta. Aydın oğlu .be bey c• » ye 

1 ır. U Y 1 
di varlr"mz ifade ve tasvir eden altm hk.tan. mahnım oibi. idi ve bu seL.-Je- T_ürk .. g .. eAci art.ık. anlamal.ıdır ki eski OZOM 1138 ele lnajltcı:ede.. ViDJı'i.. ~ c:i.vıv lılara 1idynlı1ara İyoniaJılara ait tarih'i 0 ~ ~ 

sınat, medeni büyük eserlerle dopdolu kalemlerden akma yazılarla süsleyen, dir ki bu çok ~lcrimrz.. bakımsızlık yenı hütii?ı. bu cscslu kendi sanatkhla.- l 79Sı Y. L Tat.3c 8 2~ J) 25' unda b~ kö ür denindenı ia:ti~aı- cÔd 

fakat tekrar ederim eben> den benim güz.el lzmirin sinci Htibarında yükselt- yüzünden harap bir hnle düşmüıt\ü.r. Her rı.nm esc:1dir, babasmın ınahd:rr. ~~- Jl209 lııthi.;.w o 8 ga:a. tulunal.aırda opiıı.:ık'. bw talmnia~ 
. . · tiği abidelcrile Egenin mai sula.nnda göl- köşesi. biıı bir kıymelli par"alaria ··sr· nın varlıgıclır ve muhnfozası kcndıne hır ı ıı> K. Taae11 1 sa LS 2S u.cw:ıa. b4.ı:u ~ takmak ve borunun 

Tilı-k eserlerımden bahseden, yazan çı- -s u u tan bo d T" · k · ·.,,. b 
zen pek az adeta ı.;_ yok. Ayak bastığı geler yaratan bu büyük diyarda Türkün kadar altı da ecdadın bin bir yadikarla- va r:U ur:. ur ~~ncı t~·~ se~ u- 821 ·· o ve şü. 8 75 13 75 ucunu .,.,.,

1 1, 1k 
Alll,Y • • d • · tim" • ah ] d k" il d-' ı b ·· ı d ı~.Jı nu anladrgm günden ıtıbarcndır ki bu ıı.·"- 0

-her kö~e ve bucağı b.ir mamure haline mımarı, me enı ve ıç aı s a ar a ı r e U&U o an u gu:ıe yur ev lıK1 aruun • 6'5'2 ..._.naf bank 9 iS Ll 50 v c: . - en biri· 
getiren Türkler acaba Iz.mirde bu yolda kabiliyetini, aziz Türk milletinin san'at büyük ku.dN ve Iaibiliyetle yaratbJda... memleket~ eski e.!Jerler arlık: lCm:tuI- S9'J Bamıa7mun. 315 1 • e t..~-L r.i 

Ul · de .,ib. ahikalııra • .::\. cld•w• 1 üıkl b 1 mu.~tur. 580 T L 8 75 1 -ı ır.o;aa.;ı=• çalışmamış, hiç bir eser brrnkmamışlar _em_ı_n ne - . ı ş . :t ...... s ıgı- rı ve asır arca yaşa arı u eser ere . .. y • arım şinı;eti .# 5 O ı lardı. 
mı., nı gosteren halıs ve muh!ıs eserler ne bilahare lfı.yık oldUkları ehemmiyeti ver- lzmır Türk çocugu tekrar sana hı tap S 38. A. R. ~ a L2 SU 

Yurdun her tarafında san'at. ve mcde· kadar re ne kad<ır çoktur. Ve neden ih- miyen ve onları aı. bir zaman için olsun ediyorum. <fM JıJbayrak Hl 75 1 7 25 Yine o aene hu adamla konu1an Co~ 
niyet har:ikaiarı yaratan Türk, vatanının Ba. memleketin.. yalıuz R'om.alı.laı-.dan; 444 Ratenoıı. ll I 1 S KTayton ismincfelH l!ıir d'olhot, PıiidiseY1 
bu aziz parçasında üzüm. incir, palamut Bi.zan.sloı.r.clan,, v~ da.ha 1:Wmem hangi. 6e-- 39'2 M. H.. Na:ılt ı ı. t], 2s ehemmiyetle tetkik ctmiı ve maden kö• 
ağaçlanndan başka tarihlerde yaşayacak vir ve ınllJetlcrden. kalanı eserlerle dcğilı ~ j. 1'~ıı "} a;.sı 1 ı :7S.ı mürünü l!:npafı bir hpm ralttlr ermeyi 

ve kendini hürmetle yaşatacak hiç bir onlardan daha ~k ve daha kıymetli 35 'J D. Ard.iti. il 1ı 125 ) t 50 cfu~nmüştür. Bu suretle siyah bir katrl\O 
san'at abidesi dikmemişler mi'? Yine Türk eserle.ıile,, Tü:rk varlıklarile veba- 3-41 A.. Fesçi 1 U 25 12 topfamış. ve :kömürcfen bir gazın.çılltJiuıı 
Bergamada ve Selçukta kıymet ve ehem- halarmız.ın bu ~ medeniyete,. sa- 3ı3 M.. j. Tuanto ı l5 1 L g<iunü~tür~ Bu gazı. bil'. tüpten geçiııDİf 
miyetleri anlatı1amıyacak kadar çok olan nata, tarihe terk ettikleri ve bu g,iinün 3 Ul M. Bqikçiı 7 ~ t 2 25 ve tübün ucuodiı yakmııtır. 
büyük Türk eserleri ve yine ontlanla gençJiğine erna.rıt?t ettikleri bin biz ya.dl- 300 Ş; R.iza. l 1 l.5 Bu gilze}. neticeye rağmen ko~ köınir 
ve buralaroa Selçuk devrinden ka1mn ga.rlaıla dolu ve başdan başı süslü oldu- 243 H. Alberti 1 O 25. ı1 SO rüııiin. k~ 3G sene beklemek. icar ev 

hadsiz, hesapsız abideleri, Aydın oğul- ğulUl bil! 9'J Ş.. Remızi 10 50. t "} 50 · tir~ Aıac:ak ~168ı ~ Vataoo iııroiıul# 
larının meşhur alimi olan Mehmet bey Bunları aı:a bul, ve asıla ve bi!miyen.- 89 P~ Paci. & 75 8 7Sı bir lngiliz ıahihi k.ok kömilJU .,.kas_, 
Ve ısa bey camilcrile müştemilfıtı tarif lerc bütün. ahvalinle, effı.linle ve her ha- 79 öztürk.. 8 H buı ~ ~:.-
ve tavsüin her türlü üstündedir. Tireci:P.Jd linTe anlat! 7 ~ Vitdlc t 3 "'5 _.,. 

G• } I L3 )S, tir. 
ıüze Izmir bunu senden•bekler men:ı- 50 A. Mayda 1 ı 11 50 Hava Lütfu paşa manzumesi, yalın ayak ma

bedi ve yine orada üz.erinde pek çok te
vakkuf oluıunağa layık ve başdan başa 
müze olan Yahşi caınii, Urla Çeşme. 
Pınarbaşındaki tarihi eserleri ve niha
yet Türk tzmirdeki hisar. şadırvanlı. 

leketin bu çok hakli isteğini bir an evvel 45 N. Ozümcü 1 3 S()ı 13 50 sa-zınr ~ık- va:sıta:sr hatme- getird 
yerine gctinncğe. çalış! 33 Ş.nl.lc ~ltaft. fli 16 15ı Filip. Lö B'on isminde l:ı-n- Fransız ınü• 

!zmir Vakıflar Müdürü 33 P. Klaı:k. l.J. ~S. hendisidir. Bu zat havngaziyle ilk tecrÜ• 
Esat S'erezli 36 M. Gür 12 14 75 beterine 1 799 da başlamı§, 1 802 de ha• 

Başdurak, Kemeraltı, Kestancpaz.arı Hiraicle, Tiir1: i~çiliğinin bir şaJ.cseri 
rnabOOleri ve bunlardan başka da Hisar mal olunuyor. ihmül ccl'en günalı.karlanmrr pek çoktur. 

:nv,...v.:;:nr/7n77.uua 2 AA 
Dadı aranıyor 

Eyi bir çecuk dadısı aranıywr. 
GÖrlepc 833 ııfo. yır veya Yeni Asır 
ınatlxiasma ınfrrac.ııat. 

s. 4 

camü ile belediyenin bulunduğu sahayı Bu ifadelerden eski devirlerden kal-~ oğuHann:m. f~ Ee eltiıltı
dolduran Kızlarağası sarayı ve hanı nıa 'Iürk ve Türk.ün olmıyan ~rfere bu orta diavi.rlc.rde, scrvelü samana pa
vc Veı.i.rh;ıru. Karaosman ve Servili han- kıymet vermediğimiz anlaşılmasuı.. yan olmıyan. bilgiye edebiyata. san'ata 
}arı, Çakaloğlu hanı, Mirikelam, Ş:ı.lvarlı San'at ve medeniyet eserlerinin dini, çok kıymet ve ehemmiyet verilen şereffi 
hanları sehrin her tarafına birer inci da- ımanı, milleti yoktar. c'Eski eser> çcrçl"- zrunanlarda, lıer biri san'at dalı.isi olan u.T/..;czırz:~m::zz•ın=ıarr.ııml';Jl•ml~I 

"' nesi gibi serpilen Tilrk sebilleri, çeşmele- vesine ginnek vasıflannı haiz ofan, o I mimar Demir taşları, Aiaaddinleri. Hay-
t ı d ' d ~.A'77ZlZltliiDW • ri ve daha nice, nice köprü, hamam, çaqı no u a an, 0 amgayr aının a faşıynn ve reddine.leti., koca Siaanları. Davudlıuı, 

ve emsali eserler bu güzel Türk şehrini 0 sıfatla kabulü ammeye m<rZhar obnı~ Meiımetlcri ve daha bu ~k kiralık apartman 
bir çok §Chirlerin üstüne: çıkaracak ve kiiçük büyük here.ser ta.rihin ve bütün iistatlan yct.i.ştiıe.m. asıdarda. yuzdi.ı.n her CelQl Bayar Bul.amJMla Vahit Demir 
her hangi bir şehri başlı başına turistik beşeriyetin malı ve mnbihff'•ıftiharıdır. ta rafında yükseldiğiai ~di.iğümü.z bu Kan apa:ı:lmanınur 

5 
odl.l fairBi katı 

bir şehir haline koym:ığa ve binlerce sey- Onlar hangi devirlere men.ruh o?ursa hadsiz. İl.esaps.11 şalıcs~rlerin bir çoğu.Qu 

21 S. Baırezjtı rtı lS 12 lr.ilıR ha-va.aıı elde · ".,; Fa bd 
t'S K. Alyiğic 1 7S 7 75 gaz çolc.: ı.na llobı~a B\r lJUJ'QI iza• 
1 1 S. Erlıı:in 13 13 50 le etmek için müheJMlis 1804 seneain4' 

1 1460 Yelcıi.~ bdV oja~ fakat tQw.+ senesi içO" 
3 7891 7 Dünkü yeltth n.iıtc:lc 110ialttıl .ıliepeir 6ir suilcıute uğ• 
3903 77 Umumi yelWa. tı.ya.rak bıçak. altuıda can verdiği içio 

1 5 29 İzzi 'YC Ali 
349 Şeri Raazi 
3Q5 Hakkı ~bq 
J 81 Şerif. RW. 
43 B.. ~tan,.o 
40 B. Suhamiı 

& 
6 S<J 
& 75 
7 >Ot 
7 

10 

15 
16' 
8 75 

11 
& 

tecrübelerini bitirememi§tİr. 

&IGdlOlıf ismimi.e blr liılgiliıi:: mıiiliıe~ 
FiJipin yarım kalanı tarübcJ'crini tamanı• 
r..ış w 1116 cfa· rngİltesıe'? İİ;erisinde ha• 
ııa.g~Lt a~fnla İıatİfılzını aılıaıştır· 
&ı sunta luwapra. .il.la GC• ~ 

anaıml bıİJ: ~ v...-.. olwr_-.. 
ile 7 odalı üçüncü katı. kiralıktır. Asri 

yah ve 7Jy. retçi çekmeye kifayet ede- olsun. hangi nu1Ict1er ve !erdTer tarafın- yine bu Osman oğularının na halef ev- ,,6 '"f. Ata-n konforu ha~ bu .itl dlıı.i.n)'i oezmek isti- ~ ıv <} 75 
11 50 
ıı 50 • 

'/smile maraf Mai.A6fe cek ve hatta artacak vnrlıklarıdır. elan vücuda getirilmişse getirilsin kimin Jatlarının yi.ac kendi. eller~ ve bir ço- l·fl'7 v:ekun 
yenlerin ayni apartman odacısına müra- ;1 "

4 ,.. 

Birgide eski Türk af.-a.lanndan birine elinde bulunursa onun tara!ınclan sevif- ğununda ~ önünd~ birer harabeye caal'Jeri. ?-1 S. 4 l<J0735" Dünkü yekun 
ait tarihi bir konak vardır. Tü.rkiin ru- mesi, bakılması, korunması kP.ndi örı diind~rini. bi:ır çoklar.mm safılciıldmı- --..,, ... -••••••m•••••.,.1103208 U • -'-__ .,,,,.... 5, »52EZ > nıuau yıca;ı'.ln 

bundaki inceliği orada görmeli ve Tlirk malı gibi üzerine titrenmesi Iiizım gelen nı gi>rmelde çok m·· ZAAIRE' 

• 
ga~no .. 

Zeft: safiibj arhdaşlanmıı mTIİf• 
san'atı, Türk işçiliği, Tiirk oymacılığı mcdcnivarJıkTarclı r. Bunların bir parça- 84 çu.vaJ. K. Duı ' ederim : 
ora~mü~~~ilm~o~awg~~~nıb~nn~tahlriro~uille~~uın mm~~gg~~~--~----~a~~~~~'Qm•ımaım•~~a•mt~~~~3a'~~p~~ 

kapıları, pencereJeri, işlemeli tavanları. bir kılrna dokunmak bunJarn yan bak- Alaiyeli Abdulla,hta 166 oaTya Pa111uk; 
4.6() /Usanak Şeralettin l>ey cadadi Mai 

4 r Kö~c gazinoru içkiye merıtltı olantarııt 
dinerindc ı;remıdttl:dir. zarif direkleri, direk başhklan ve emsal- mak medeniyete s:m'ata. tarihe karşı 

1 
siz kalem işleri, her bir parçnsı başlı ba- hiyanel ve cinayettir. ~ Yenı· Fı·atlar 
şına bir şaheser olan bu eski Türk l'vi, Bu böyle olmakla b r.ıber bunları ha- N 
knpu eşiğinde her san'atkf.ırın ve her kikaten şayanı takdir bir surette bugüne 
san'at Uşıkının secde edeceği bir san'at kadar shı<'Sindc saklıyan, koruyan ve 
kıblesi ve medeniyet ı:n5bedidir. üzerine kanat açan Türle tzmirin kendi 

Bu Öyle bir eserdır ki tarifle, tavsifi!." eserlerine hiç ehemmiyet vcrilmiyerck 
ceğil ancak günlerce icinde incelemekle yabancıJarn değil Türk gcncliğinc bun
belki bir dereceye kadar künhüne-, ha- lan tamtmağı kelimenin bütiin mana 
kikatına ve zevkine vusul mümkün olur. ve şumuJile mazur göremiyor ve ni cde-

Rekabet&iz satıslar 
t. 

Pazar 'rn~ :-; ı~ kaınuwnun tatbikinden itibaren mağazamızdaki 
fiat!cri reb&tt kaLul et~ denaac u.&aerek 

maktu fiat tesbit edilmiştir. 
~ Yeni ~len Danntail Fi, er,. Faya V•len ycii Ye Awupa lı:umqla
. rın etiketlerindeki yeni fiatleri mı:tlaka görmelerini sayın mÜJterileri-
me bvsiye ederim. 

Bu esere benim verdiğim not budur: miyoru;n. Ve Türk İzmirin ge~ Türk 
Asırlardnnbe.ri Tiirk olan. Ttırkün bü- san'atkarJarınm ruhlan bundau ~ol mü-

tün benliğini, bütün kudret ve azeme-- teessir oldu-u bntmı taşıyorum.. Peıtemalcılar IC,azınirci 
tile buralarda y~c;atan, kitabı hayat ve İtiraf etmeliyiz :ki memleket yakın j H. ALJJYEII ABDULLAH 

m~~b~~kp~~m~~~~~~c~~~~ ~m·~·~=nw3um+•mmn•a•~~--~~~~~~'~~~,2j)••mnm ~-----·- 2 _ a&Qd&Z_ *F.i• 

40 

Binaenafeyfı bn güne bdkr böyli! ftı"'• 

~~--~~----•~11kafacfc Bir ocuzfurc, m:fi. menl'a, fen'l~ 

Ağaçhk ve büyük ~elife 
muhteşem bir e.-, mo&ileli •e
ya mobilesiz olı.tnk INfiiir miiif
temilib ile kiralıhr. Talip o-
lanlar: 

Borna-vada ftmef fnönii cad - ~ 
tleıi No. 15 ıe müraeast etsin- · 
ler. 

ııeTVisler hiç bir yt:Tde- göriilmemişdr: 

Bii- "ıe rakı 'YC! ir sok çe~iUi meze" 
lerc kar~ vereceğiniz 1 00 lamı§ pa1't'lrıu' 

I 
rakıya mı. yoba verilen mcz-elcrin ınuv 

:kabili ın· diye di91Dt!c.eksiniz. 
Sakin '\OC Cürüst hareketlerine kar,_ 

bir giden raüıterilcri her daim çeksaeğ' 
mu.'IJaıffaılc olanı iı sahq,.lcrin.in pek ıneo1" 

aun oldııağw Mawi Kö~eyi her kese ta~ 
siye eduiz_ 

R'elU'ilmına.ı sauıuafali. ~ Kö~ ~aıi' 
aosunu i, saMolen· tc:ııml,I, eılnlcr. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Koca göbek şimdi güzeller peşinde 
Fakat o bu güzelleri kendi için değil .. Müşterileri için arı
yor ve seçiyor. Burası meyhane değil cünbüşhanedir de .. 

- Eftim.. Bütiln Bizanata bir tane
dir •• Çolı: yaman bir adamdır. İmpara
torlarla.. büyük inaanlarla arlı:adaşlık 
l"•pbğı eöyleniyor .. Onu burada herke9 
taya.... Hattl bir Sebutiyano varımı .. 
Şimdi İmparatorun •rayında çok büyük 
bir mevkide imif. O Eftime cKoca gö
bek~ lakabını talı:mıımlf.. Eftim her va
lcıt onu hatırlar .. 

Hani Sebastiyano dedikleri o adam 
da çok yaman ve eski bir kurtmuı .. 

Bu sözleri duyan Sebaat.iyano, ppka
sını batına, gözleri üzerine biraz daha 
eğdi. içinden memnun da oldu. 

- Koca göbele dediğiniz bu Eftim 
tirndi nerede:> . 

Diye sordu. 
Heriflerin ikisi birden: 
- Aman .. dediler. Koca göbek lafı

nı aizına aakm alma .• Burada biç lcimM 
bu •özleri aarfedemez.. Eftim ancak onu 
lcendi .öyler n hu .urede e.ki ukada
flnı l:ıabrlar. Sebaetiyanoya •Yll Ye mu
hahbetinden olacak, kendieine ondan 
~ kim.enin cltoca ıöbeb demesine 
tahammülü olmadıimı eöylerdi. 

Şqeı.., )'enilenmitti. 
Herifler ele düfiirdükleri •Tin earbot 

0lınasını bekliyorlardL Ne de olA bir 
"ilayetli.. Bir Iİfe ile değilee ikinci fİlede 
tlbet azardı. 

ru birbiri arkasına yuvarlıyor .. Bir şey de 
olmıyordu. 

- Şimdi .. Eftim burada yok mq} 
- Nerede ise gelir .. Her halde güzel 

kızlar peşindedir. 

Sebaatiyano hayretle sordu: 
- Koskocaman oğlu olduğu 

hala mı kadın petinde koşuyor. 
halde 

- Yok canım .. Onun Petinde ko~tu
ğu kızlar kendi için değil.. Müşterileri 

içindir. Sen bize eğlenecek bir yer aradı
ğını söylemedin mi .• işte biz de seni tam 
aradığın yere getirdik .. Dükkanın bu ta
rafı meyhane.. Arkası ise cünbüfhane
dir .. Bizanaın en güzel kadınlarını burada 
bulabilirsin. Kimse görmeden ve deniz
den gelirlel' ve yine limseye görünmeden 
aynı yoldan dönerler.. Birer ıişe daha 
yuvarlıyalrm ve Ol'aya gidelim .. A!lıl eğ
lence orada .. 

Herifler, Sebutiyanoyu şarapla nrhoş 
edeıniyeceklerini anladıklan için onu içe
riye .. Batalthaneye almağı kara.rlaştırm11-
lardı. 

içlerinden biri kalkarak tezgah başına 
gitti ve burada dul'an Eftimin oğlu ile kı
ea bir görüfmede bulundu. 

Sebastiyano, f&J'•P maşraba.sıru kal
dırıp içer bir vaziyet alırlı:en göz ucu ile 
de tezgah başını kollıyordu. 

yaptığını gördii. 
O .. Eftimin oğlu Kostiyi sekiz on ya

şında iken, meyhane sıralarının altında 
dolaşırken biliyordu. Şimdi babasını has.
tıracak kadu bir delikanlı olmuştu. 

F..aki kurt kendini daha bir müddet ta
nıtmamak ve eski batakhanenin bugünkü 
vaziyetini öğrenmek için vilayetli rolünü 
oynamak.ta devama karar verdi. Artık 

postekiyi deldirmek endişesi kalmamıştı. 
Ne olursa olsun.. Kendini tanıttığı :za
manda hayatını bu şerirlerin e1lerinden 
kurtarabilirdi. Kendi kendine: 

- A~k olsun koca göbeğe.. diyol'du. 
fuki dostunu unutmamlJ.. Ben ise onu 
bir kenecik bile olsun aramadım.. Ve
fasızlığımdan !!İmdi kendi kendime uta

nıyorum. 

- Küçük patronla anlaştım.. dedi. 
içeride eyi parçalar varmış .. Fakat bu
t'adakilere belli etmemek lazım. Şimdi 
içtiğim.iz p.raplann parasını burada verir 
ve kapıdan çıkarız. Ayn ve gizli bir ka
pıdan da cünbüfhaneye gireriz. 

Heriflerin bu auretle hareketlerinin 
manasını Sebaatiyano derhal sezdi. 

Şarap paraeını verirken keeeeine dik.
kat edecekler, dolgun mu değil mi an
lıyacaklar ve ona göre zahmetlerine de
i(el' bir av mı değil mi anlryacaklHdı. 

SAHiFE 5 
- ;... 

Bir köpeği 
astılar! 

Madam Hitler lngiliz 
olmak istiyor 

Geçenlerde gazeteler, Amerikan mah
kemelerinden birisinin, bir köpeği ölüm 
cezasına mahkum ettiğini yazdılu. Mah
kemenin köpeğe b~ idam cezasını verme
sine sebep, köpeğin çocukları çok sev• 
mesi, fakat hayvanın, sevgisini yerinde 
kullanmaması yüzünden küçükleri kor• 
kutmasıdır. Çocuklarla oynamaaıru çok 
aeven. hele snhibi küçük kızdan bir türlü 
ayrılmak istemiyen koca bir çoban kö
peği, oynamak için, rastgeldiği çocuk
ların üzerine atılmakta idi Küçükler, bu 
iri yan mahliıkun Üzerlerine doğru gel· 
eliğini görünce. ya bayılıyor. yahut yere 

dü!JCre.k yuvarlanıyorlardı. 

Fakat talebi 
reddedildi. 
halledeceği 

hariciye nezaretince 
Meseleyi Hitlerin 

ümit olunmaktadır .. 
lngiltere hariciye nezareti Madam Hit- ması l&zımdır. Aksi taltdirde lngiliz ola

lerin logiliz tabiiyetine geçeıniyeceğini mıyacağı kendisine hariciye nezareti ta-

kat'i tekilde bildirmiotir. rafından bildirilmiıtir. 

Amerikada akla hayale gelmedik pek 
çok vakalar olduğunu bildiğimiz için, bir 
Amerikan mahkemesinin köpeğe ver
diği bu idam karannı belki ilk hadise 
zannedenler bulunur. Halbuki arşivler 

karııtınlacak olursa. tarihte bir çok hay
vanların ölüm cezaaına çarptınldıklan 

veya aforoz edildikleri görülür. 

Mil8.ttan sonra 12 2 O senesinde, F ran
sanın Lan fehrinde tırtıllar aleyhine bir 
dava açılmış. nebatların amansız bir düt
manı bu haıereler kilise tat'aftndan af~ 

ıoz edilınitt.ir. 

lngiliz tabiiyet.ine geçmek iatiyen bu 
madam Hitler, Hitlerin yengesi. yani kar

dctinin karısıdır. 
Al~is Hitler, Almaı\ devlet reisinin 

baba bir ana ayn kardeıidir ve bugün 
Berlinde bil' lokanta iıletmektedir. Aloi.s 
vaktiyle Dublin (lrlanda) da bulunmuı 
ve orada da bir lokanta istemişti. O za
man, Brigit Dovling isminde bir lrlan
dalı kızla seviımiı ve evlenmişti. 

Brigit kocaaından 1914 te ayrılmı§ ve 
Aloia Hitler, Almanyaya dönmüıtür. 

Ondan sonra bir daha gÖrü§Illemiıler 

ve Brigit Dublinde kalmıştır. Fakat re5· 
men boşanmamışlar, hatta arasıra mek· 
tuplaşmışlardır. Hatta geçen sene Hitler, 

yenge.ini tanımak İstemiıı ve kadını Mü
nihe çağırtarak kendisiyle görÜ§tllÜftÜl'. 

Keza 1396 da Falez ıehrinde bir do-
Bwıunla beraber, madam Aloi.s Hit

muz, bir çocuğu öldürdüğü için aforoz 
ler Almanyada kalmak iatemeıniııtir. Bri

edildiği gibi, bacağının 1'.opanlmuına ve 

J 1__ •
1 

• . git.in yetifmiı bir oilu ela vardır. Fakat, 
as masına .,.. .. ar ven mıftit'. '--d Alm da f l d le ı ... ın anya az a ut'mıyara n· 

14 7 4 te, Bil ıehrinde bir horoz yu- giltereye dönmiiftür. 
murta yumurtlamış, halk bunu horuz kı- Bugiin madam Hitler tekrar lngiliz 

Hitlerin yengesi de kocasından ayni· 
maya razı olmıyor. Çünkü dindar bir ka

dındır ve Hıriatiyanlığın sofu şartlanndan 
birine sadık lı:alarak. daima ille nikahı ile 

yaşamak ve kocasından resmen ayrılma· 
mak istemektedir. 

1loia Hitlerin karısı bulunduğu müra· 
caatte şöyle diyor: 

- Ben gene Brigit Dolingim ve Jngi· 
lizim. Gene ingiliz tabiiyetine eeçmelt u· 
tiyorum .. 

Hariciye nezareti İlle : 

- Kocanızdan botandığıruz ve ea· 
sen madam Hitlet' kaldığınız müddetçe 
lngiliz tabüyetine geçmenize imkan yolt
tur. 

Madam Hitlerin ahbaplan bu lı:.anflk 
meseleyi halletmek için kayınbiraderi 
Hitlere müracaat etmesi taveiyeeinde bu· 
lunuyorlar. 

-------1f..-------
A v u katın şapkası ve 

yirmidört hırsız 

Fakat Sebaatiyano, ,arap maıtrabalan- Eft.imin oğlunun batı ile tasdik işareti 

lığına girmİf bil' sihirbaz nnnederelt ho
ruzu kovalamış, nihayet yakalryualt as

-BiTMEDi- rnıştır. 

tabüyetine geçmek için müracaat etınit
tir. Fakat, bir Almanla evlenerek Alman 
tabiiyetine giren kadının, tekrar İngiliz 
tabiiyetini alması için kocasından bo§lln• 

Geçen gün Amerikada Boston mahko
mesinde Boatonun tanınmııt avukatlann· 
dan birisi mahkemede hararetle davasını 
müdafaa ederlten açık göz bil' hırsız avu
katın ppkasını a§ırtnı§tır. Dünyayı harpten kurtaran adam 

Fakat, hayvanlar hakkında verilen 
mahkeme kararının en garibi J 58 7 de 
çekirgeler aleyhinde verileridir. O za- hakim, vaziyeti tetkik ettirmek için bir 
manlar, gene Fransız tchirlerinden, biri- çok mütehassısların fikrini almıştır. Mü-
ainde oturanlar, çekirgelerin, bağlanru tchassıalar, çekirgelere verilen tarlanın 
tahrip etmiye baıladığını gidip hakime enini, boyunu ölçmiifler, hesabını yap
haber vermiııler, eğer çekirgeler memle· mışlar, tarlanın çekirgelere kafi gdeceği
ketlerini terketmezae aleyhlerinde dava ni hakime arzetm~lerdir. Fakat hakim, 

Ertesi gün Boaton gazetelerinde bir 
ilan çıkmşıtır. Bu ilanda hırsızın tC§hi. 
olunduğu ve pyct yirmi dört saat içeri
sinde 

0

çalınan ppka mahkeme kapıcısına 
teslim edilmediği takdirde tevkif edile
ceği yazılıyordu. Edvar Beneş 

. açacaklarını ha.kime hildinnitlerdir. bak.mq ki çekirgeler ada.Jet yoliyle ima-
Hakim bu itte &dil davrannut. çekir- na gelecek gibi değil, baş papaaa müra-

flan çok garip bir netice vermiıt. yirmi 
dört saat içerisinde mahkeme kapJCWJUll 
adresine postayla tam yirmi dört taPk.a 
gelmiştir. Fakat meşhur avukatın vapka.. 
bunların arasından çıkmamıştıl'. 

b 'l geleri müdafaa etmelc için bit' avukat caat ederek çekirgelerin hepsini aforoz 
l e tayin etmiştir. Ondan sonra, çekirgelerin ebnesini söylemiştil'. Hakimin bu fikrini Beneş mağlubiyeti asla kabul etmezdi. Bugün 

kendisinin mağlubiyeti kabul etmediğini söyliyebiliriz ~usa~!at old~ğu tarl.alara ~ç kerre müba- dinliyen pnpas, bir müddet ~kalını ka
şır gondertnı§, çelurgelen tahsen mah- ngbnp düşündükten sonra hakime dön· 
kemede haz.ır bulunmıya davet etmiş- müı: Kömür tozu .ile isle-

1917 senesinde bir gündü. Ordudan çıkarak gazetelerde viçrc arasında sahte bir pasaportla seyahat ediyordu. Bu şc
diploınntik muhabirliğe başlamıştım. Londranın Strant cad- rait altında bir gün yabancı bir dlişman, ertesi gUnU bir 
desinin bellisiz bir köşesinde bir büro vardı. Bu büroda mavi müttefik dost telakkt edilmek talihile yaşıyordu. Meslek hn
kalcmle çizilmiş Çekoslovak hudutlarını gösteren Orta Av- yatı okadar romantik idi ki, tesiri altında kalmamanın imkllnı 
l'upa haritası bulunuyordu. O hudutlar ki, bugiln birdenbire yoktu. Bununla beraber milletinin istikltil kauuıncağını söy-
Ortadnn silinmiştir. ' lerken gösterdiği nikbinlik bana garip geliyordu. -

Büroyu :i§leten adam, kendisinin bir Çek olduğunu söy- Fakat o nikbinlik pek yerinde imiş. Çünkü Edvard Be-
lliyordu ve o zaman, ben, Çekin ne olduğu hakkında bir fi- neşe ikinci defa rastladığım zaman, o Orta Avrupada Çe
kir sclhibi değildim. Burodaki adam, hararetle bana Maza- koslovnkya adıyla teşekkül etmiş olan yeni devletin ilk ha
lik isimli birinden bahsediyor, sonra yine hararetle sözü riciye nazırı sıfatını taşıyordu. 
Beneş isimli bir diğer adama naklediyordu. Mister Çembcrlayn, 27 eylô.lde radyodaki nutkunu söy-

Ben, ne Mazarik, ne de Beneş hakkında malUınat sahibi lerken Çekler hak.kında cbizim hiç bir şey bilmediğimizden> 
idim. bahsetti Halbuki, başvekile tavsiyelerde bulunması mutat 

Faknt o büro, yıkılmak üzere olan Avusturya - Macaris- olan hariciye nezareti miltahassıslariyle istişare etseydi, 
tan imparatorluğu hakkında zengin bir havadis mcnbaı idi. Çekler ve onlann rcisicüınhuru Edvlld Beneş hakkında çok * şeyll!'r öğrenirdi. 

Sonra günün birinde o zamanlar gayet berbat bir Ingilizce Milletler cemiyetinde Çekoslovakya hariciye nazırı sıfa-

tir. 

Çeki .. geler bu davada tabii haksız çık· 
mışbr. Fakat avukat çe'kirgeleri o kadar 
güzel müdafoa etmiştir ki, nihayet ufak 
bir tarlayı noterden musaddak bir se
netle çekirgelere tahsis etmi~tir. Bütün 
çekirgelere gelip bu tarlaya yerletmele
ri için rica edilmiştir. Tabii çekirgeler 
rinc çekirgelerin avukatı tekrar rna'hke· 
davete gene icabet etmemiş, bunun üze
meye celbedilmiştir. Avukat müdafaa· 
sında, bu tarlanın bunca çekirgeye kafi 
gelmediğini, çekirgelerin hakimin dave
tine bu yüzden icabet etmediklerini bil· 
dirmiştir. 

Elinden adaleti bir türlü bırakmıyao 

«Efendim, demiıt affınıza gÜvenerek 
söyliyorum, bu hnDCratı böyle aforoz ede
ceğimize halkı toplasak ta topluca dava 
etsek, hepsinden eyidir. Böyle yapmaz
aalt bunlann şerrinden kurtulamayız, ben 
böyle dü ünüyonım, fakat bilmem ne 
buyurulur.> 

.. 
yen motör 

Almanyada Dizel motörlcri fabrikala
rında kömür tozuyla işliyen bir motöriin 
uzun zamanJanberi tecrübeleri yapıl

makmaktnydı. Fabrikanın baş mühendisi 
Vahl, Alman mühendisleri kongresinde 
bu tecrübelerin neticesi hakkında mal&-

Hakim papnsın fikrini makul bulmuş, mnt vermiştir. Almanyayı mayi mnhruk
dediği gibi, umumi olarak dua yapılma- lann esaretinden kurtaracak olan bu ye-
sına karar vermiştir. 

Tabii çekirgeler gene bildikleri gibi 
ortalığı kınp geçirmekte devam etmiı. 
nihayet yeyecek hiç bir teY bırakmaınıı· 
ur. Yeyecek birıcy kalmayınca. bütün 
çckirgdel' kendiliğinden oradan uzaklao
ml§lardır. 

ni motörün projeleri, aynı adı taşıyan 

motörün kififi Rudolf Dizel tarafından 
hazırlanmıştır. Dizel, bu motörün muvaf
fakıyeti için çok çalışmıştır. Kömür tom 
ile işliyen motör tam dört bin saatlık bir 
tecrübe devresinden sonra bugün artık 

piyasaya çıkltılmak üzere bulunuyor. 

k<>nuşan ve yine onun kadar berbat Fransızca konuşan ufak tiyle, Avrupanın en kabiliyetli mutavnssıtlanndan olarak 
tefek bir adama rastladım. Bu ufak tefek adam, itilaf dev- çalıştığını öğrenirdi. Bir buhran baş göstcr<liği zaman, onun 
l?tler.inden yana mücadele etmek üzere vatandaşlarını ge- sebebi ne olursa olsun her hangi bir inkıtaın önüne geçecek 
th-ınekte olduğunu söyledi. Onun bir mektep hocası olduğu- bir uzlaşma projesile dalına F.c:lvard Ben~in ortaya çıktığını 
:nu söylüyorlardı. Bir çok mektep çocukları hocalanrun hi- öğrenirdi. 
kriyclerini nasıl tereddiltlc karşılarlarsa ben de o ufak tefek * Hatta bugün bile, kendisinin mağlQbiyeti kabul etmediği

ni söy liyebiliriz. 
Beneş, rcisicilmhurluktan çekilmekle belki milletinin ezici 

yükünU hafifletmiş olacağına kanidir. Zira, Alman matbuatı 
dnima cBcneş devleti> diye hilcum etmektedir. Artık cBe
neş devleti> yok. Onun yerinde sadece şekilsiz bir Çekoslo
vakya var ki, bir milletin felfıkctinden istifadeyi limit eden
ler,' onun hudut.lan Uzerinde çekişip duruyor. 

knt, bir Çekoslovak milletinin dilnyayn gelmekte olduğu Bcncş, nıağlQbiycU asla kabul etmezdi. Bir mıinuıya rast-
lncktep hocasının naklettiklerini öyle karşılayncaktım. Fa-ı 

hakk:ında baıın öyle :inandırıcı deliller getirdi ki... ladığı zaman dayanır ve müşkülattan kurtulmak üzere sağa 

Beneş, Fransız - Çek ittifakı siyasetini en ziyade tutan 
bir adamdı. O, siyaseti bu gUn Fransa mahvetmiştir. Şiındi 
Pragda yeni bir siyaset istikametini tayin etmek mecburi
yeti vardır. Bu ufak tefek adam, Edvard Ben~ idi. Avusturya ile ls- sola başvurur, fakat her halde o milşkülAlın içinden çıkardı. 

Halk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şah Mazlumenin hikayesi 

-4-
F.lini ve ayaı'.Cını öptüler. 
Bunun üzerine sefine demir alarak 

~e Yelkenleri açarak Senede vasıl oldu. 
11Ptan derhal gemiden çıkıp bük.ümda

tın nczdine gitti. Meğer o gün bir cemi
:Yet günü olduğundan Şah ile beraber 
v·· 
l ~l.crası. ayanı memleket ve muteberan 
UlJ ""k ŞaYu lı:ilisede toplanmıı1lardı. Kaptan 

ha çıkıp: 
- Ey Şahım, şimdi limana vasıl olan 

~ell\İrnde bir papas vardır ki şimdiye ka· 
ar ıniali görülmemiştir. Ondan zuhul' 

cdc.n harika bu zamana kadar kimaeden 
l.ah· 
~ ır olrnamııtır. Ona gemideki put eöz 

80Yled· 
D 

ı Ve benim has kulumdur, dedi. 
e . 

,_ah· .Ylnce kaptanın çıldırmıJ olduğuna 
ıp oldular ve hep birden: 

8 
•• -

1 
Hiç öyle şey mi olur} Hiç put söz 

oy er mi? 

Dediler. Kaptan: 

..... - Buyurunuz gemiye gidelim görü-
••lız. 

l Ccv 

papulan gemiye gönderdi. Kendi de 
bunlann arkasından gemiye gİtli. Önde 
giden kaptan cMazlume> nin yanına ge
lip: 

- Sultanım, Şah vüzerası ve büreh· 
menleri sizi ziyarete geliyorlar. 

Demekle Mazlume cHutin> e ipret 
ederek ıimdi meharetini göster dedi. Bu 
sırada da cümle ziyaretçiler gelip Mazlu
menin güzel yüzlü ve tatlı sözlü bir zat 
olduğunu gördülel'. Pek beğendiler. 

Biraz görüşüp selamdan sonra Şah: 
- Bugün cemiyet günüdür. Bütün 

memleket halkı sizin de mabedi tC§?if 
ve ayine iştirak etmenizi niyaz ediyorlar. 

Dedikte cMazlume>: 
- Ey Şah t Senin tebaan bit' alay ui

Jerdir. Onların cemiyetlerine gidip mi
buduma isyan etmek bence münuip icle
ğildir. Sizin euihalinizden mabudum ti· 
ki.yet ediyor. 

Cevabına verdiiinden Melik ve Büreb· 

liımeyi alıp kiliselerine götürdüler. cHu· - Beı yüz yetmiı yaşındayım. 
oin> de gözden kaybolduğu halde Maz· - Doğru eöyledin. Öyledir. 
lumenin yanında idi. Oraya va.J olduk- Hant' bu1unanlann hayreti eon dero-
lan zaman yiizden ziyade put aruanda celere vardL Henüz on bet yaşında gö
bnş1 mücevherden mamul bir put va..dı rünen bu adamın bq yüz yetmİf yatın
ki bu cümlesinin büyüğü idi. cHutin> da olduğunu mabuttan da duyunca bir 
bu putun arkaaına gidip durdu. Mazin- feY anlryamadılar. 

me putun kartwna vardıkta cHuıin> ar· Şah Mazlômeye bir konak tahaia edip 
le.adan •Öze batladı: hizmetine adamlar tayin eyledi. O kadar 

- Ey benim hu ve sevgili kulum. itibar ve hürmete mazhar oldu ki her 
hoş geldin. Bu &siler hana hizmet ve hür• gün ziyaretine gelir ve duasını rica eder• 
mette kusur ediyol'lar. Kendi hava ve di. Bir gün Şah ziyaretine geldikte: 
heveslerine gidiyol'lar. Hiç halcka riayet 
etmiyorlar. 

Dedi. Şah ile Brehmenler ve sair ha· 
Z!r olanlar "' putun bu .özlerini qitince 
hepsi birden Mazlumenin el ve ayaiın& 
hpandılar. Ve kendi kendilerine kap
tanın sözü doğru imif, gelin bundan yal
varalım bizim için mabude rica edip af
fetinin diye düıünerek ve ağlryarak Tica 
ve yalvarmalarda bulundular. 

MazlUıne puta hitaben: 
- ya mabut, bunların kuaurlarını 

affet. Bir daha ieyan etıniyeceklerdir. 
Bunun üzerine puttan bir .- gelerek: 

- Ey benim h&a kulum, hepsini eana 
bağışladım ve kueul'larını affettim. 

Dedikten sonra eordu: 
- Ey hu ve aadık bendem fimdi k4ç 

- Ey büyük Alim, bir sene mukad
dem lcoraanlık için giden gemilerim dö
nÜflerinde bil' çok mal ve C§Ya ile bera
ber bir kız esir get.irmiılerdi. Kız son de
recede güzel olduğundan ona &tık ol
dunı. izdivaç etmek fikrine düştüm. F •
kat dinime girmiyor ve bana itaat etınİ• 
YOl'. Şimdi onu size göndereyim belki 
naeihatiniz tesir eder ve bana ram olur. 
Bu huauata himmet ve inayetinizi isril'
ham eylerim. 

Demekle Mazlüme: 
- Şimdi gönderiniz göreyim. 

Dedi. Şah memnun ve mesrur olarak 
sarayına döndü ve o esir kızı rahibe 
gönderdi. Beraber gden hizmetk.irlar 
esiri bırakıp gittiler. Çünkü lı:ızın yanın
da birkaç gün kalac.ğını MazJUıne bil-

mitti. 
O sırada cHuvin> şehri gczmeğe git-

mit ve henüz gelmemişti. Mazlume kızı 
karşaına alıp dedi ki: 

- Ey kızım sen kimin kızısın? Hangi 
memlekettensin} Adın nedir? Na&1l esir 

oldun~ Bana bunları aaklamıyarak söy
le. 

Kız cevap vermeyip sükut etti. Bu sü
kuttan maksadı ne olduğunu anlıyan 
MazlUınc: 

- Kızım ben müsliimanım. &nin gi
bi bakire bir kızım. 

Diyerek, kendinin de kız olduğunu 

meydana vurunca esire ~mniyet gelip ce
vap vel'di: 

-BiTMEDI-

Mevliidu nebi 
bi.anbulda Cerrahpaşa hastana

ı;inde ameliyat ncücesinde ölen 
eniştem Balcı Yusuf tçtenin öHl
münün senei devriyesine tesadilf 
eden yarınki teşrinievvel ayının 
14 üncü cuma gUnU akşamı Hatu
niye camii şerifinde ruhuna ithafen 

(Istanbullu B. Hafız BUrhan $es. 
yılmaz ile B. Hafız Sezai) tarafla
rından MevlQd şerif kıraet edilece
ğinden ölU Yusuf lçtcni seven bil
umum dostlnrilc beni seven arka
daşlarunın gelmelerini saygılanm
ln dilerim. 

Müteahhit Suphi Koyuncuoğhı 

rm:xN! ı: a • ı~•cam2:2:zarı~m•••••ıt 

Satılık banka binası ve depoları 
Akşehir Bankasından: 

ikinci Kordonda kiin Banka binuiyle Kasap bızır m•halleai 
ve Otüciler aokağmda 19, 25, 27 numaralı ev ve iki düı" kkiı11111• 

ülkiyeti aatıbP çıkanbmı olduğundan binayı görmek ve te· ... .,,· .. '-ıl..
. dermeyan etmek için 1zmirde Gazi bulvannda 16 numarada Alı_.. 
· Ticaret e.i müdürü bay Halil Akkende müracaat etmeleri 

ur. 1 - 25 (2858) 
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maceralarla dolu bır vıldız 

Con Benet'·n miyop odu
duydunuz mu ? ~ 

gunu 
Tıp!u çocukken dinlediğimiz peri ı munt Stüdyolarında çalışırken çevirdiği ı On sekizinde anne oldu. Anne olduktan 

masallarında olduğu gibi. Valter Vagner, (aşk korsanları filminde Cor.ıa oldukça sonra sevdiği adamla evlendi. Altı aylık 
elindeki sihirli sopayı Benet hemşireler- e-hemıniyetli bir rol vermişti. Fakat bu 1 evlilik hayatından sonra boşandılar. Bir 
den en küçüğü üzerine doğru salladı. film Vagnerin i.imit ettiği :muvaffakıyeti müddet serbest ve hiç bir şeye bağlan
Onu, çalıştığı aile mutfağından çıkardı, kazanmadı. mıyan bir ömür geçirdi. .. Çocuğunu eski 
güzelleştirdi.Bir peri nasıl bir ceviz ka- Vagner başlıbaşına bir film şirketinin kocasına bıraktı ve bir daha aramadı. 
buğunu şık bir araba haline sokabili- idaresini ele alınca yaptığı ilk iş Con Be- Sonra birdenbire ihtirasları sönmüş 

\yorsa bu rejisör de ablasının gölgesi al- netle üç senelik konturat imzalamak olarak hayata döndü. İkinci bir ·defa ev-
bnda ezilmiş bir küçük kızı diriltti. Da- oldu. Bu konturatla ikinci derecede rol- lendi. Bu evlenişte aradığı saadeti ve 
ba açık söyliyelim: Vagner, (38 çılgın- ler çeviren, onlarda bile büyük muvaf- huzuru bulmuş olacak ki ikinci kocasın
lıkları) filminin baş rolünü Con Benete fakıyet gösteremiyen bu san'atkara yıl- dan doğan çocuğu için müşfik bir anne 
verdi. Onu şimdiye kadar hiç bir sinema dızlar derecesinde para verilmesi, bir.çok oldu. İşte 38 çılgınlıkları filminin çevril
yıldızına nasip olmıyan bir şekilde giy- dedikodular uyandırdı. Vagneri sinema mesi bu sıralara rasgelir. Hayatta aradı
dirdi, filmi baştanbaşa renkli çevirdi. sanatından hiç anlamamakla itham eden- ğıru bulan sanatkar bu sefer ihtirasını 
ıBu filmi seyredenler yeni bir yıldızın lerin başında aktrisin öz ablası Konstans sanata bağlamak imkanlarını elde et
ldoğmaküzere olduğunu söylüyorlar. F.e.- vardı. Konstans çocukluğundanberi kü- miştir. 
kat Con Benet yeni bir yıldız değildir. çillt kardeşini daima kıskanmıştır. Bu Conun şimdiye kadar sinemada mu
Biz onun sevimli çehresini bir kaç sene- itibarla Conun sanatkarlık kabiliyetini vaffak olamamasına mühim bir sebep 
denberi perdede görmeğe alıştık, yalnız ilk defa sezen Konstans olmuştur. Kons- de gözünün bir hayli miyop olmasıdır. 
büyük rollerde değil... tans hu mukavele münasebetile Vanger- Stüdyo haricinde daima gözlükle gezen 
Ablası Konstaııs Benet küçük karde- den bahsederken: <bazı zevkleri bozul- bu yıldız film çevirirken gözlüklerini çı

şinden bahsederken cbir aileye bir yı1- muş insanlar vardır. Gökyüzünde bütün karınca, ne beraber film çevirdiği a:ı-
dız yetişir> der ve bir cümle ile kardeşi- güzelliğile parlıyan bir yıldızı görmek kadaşlarını, ne sahnedeki eşyayı, ne de 
nin hiç bir vakit büyük bir ytldız olını- için başlarını yukarıya kaldınnazlar da rejisörü görür. Çok hassas ve çok rnağ
yacağı manasını kastederdi. Fakat hadi- bataklık içersindeki sönük bir akse ne- rur olduğu için kimseden de yardım is
seler bu zannın yanlış olduğunu açıkça kadar gUzel diye taparlar. Fakat böy- temez. Onun için bu noksanını hissettir
meydana çıkarmıştır. lelerini ayıplamamalıdır. Onlar tabiatın memeğe çalışmak yolunda çok enerji 
Vakıa ilk zamanlarda Conun oyunu, başlarına vurduğu ağır yumruğun şid- sarfetti. 

seyredenler üzerinde hiç bir tesir bırak- detinden sersemlemişler, yükseklere Con Benet bu arızasını hissettirmeme
mıyor, çabuk unutuluyordu. Onun film- bakmağı unutmuşlardır . > demişti.. ğe lüzumundan fazla uğraştı. Bir müd
lerinden hafızalarda yaşamış olanı he- Vagner bu dedikodulara ve bu itirazlara det sahnede elde taşınan saplı gözlük
men yok gibidir. O, bütün bu fihnlerde aldırış bile etmedi. Hatta Con Benete lerle göründü. Halk bunu bir züppelik 
tatlı ve güzeldi. Ablasının gösterişli ve film çevirtmek için acele de etmedi. telakki etti ve bu vaziyeti beğenmedi. 
fhtişamlı jestleri yanında bu içten gelme Aktrisin muvaffakıyet kazanabileceği Fakat artık yıldız miyop oluşunu bir 
oyun tarzı onu gölgede bırakıyordu. bir mevzu ve bir teknik aradı. Bu rnev- noksan bigi telakki etmemeğe alışmış ve 

Fakat (38 çılgınlıkları) bu işi tamami- zuu ve bu tekniği 38 çılgınlıklarında bul- çok güzel gözlerinin yorgun bakışını bir 
le değiştirdi. Bu filmde Con büyUk bir du. Bu filmde yıldızın keşfettiği bütün sanat ifadesi gibi kullanmak sihrini öğ
akteris olarak, insana taze ve güzel gö- meziyetlerini meydana çıkarmak için hiç renmiştir. 
rünüyordu. bir fedakarlıktan çekinmedi. 33 çılgınlıkları filini bittikten sonra 

Bu film bir komedidir, isterseniz bir Vakı~ yıldıza kendini göstermek için şöhretin zevkini tadan Con Benet bir 
moda resmigeçidi diyebilirsiniz. Fakat müsait bir fırsat veren sebepler renkli müddet Holivuttan ayrıldı. Bir tiyatro 
Con bu filme hayat ve hareket verdi. film ve Vagnermr. Fakat Conun. bu film kumpanyasile dolaştı. Temsiller verdi. 
Vagner ilk filmlerinden beri Conun çevirirken tam manasile olgunlaşmış ol- Alkış topladı. 
gibi 0 da alelade blr mevzudan şahane ması da mühim bir muvaffakıyet alemi- Şimdi Vagnerle beraber ikinci bir film 

bir film çıltard.ı. dir. Con Benet bu filme kadar, çevirdiği çevirmeğe hazırlaruyor. Fakat reıısor 

Filmin renkli oluşu Conun yükselişine filmlere hareketinin ihtiraslarını akset- yine aceoleci değildir. Meydana çıkardığı 
~ yardım etmiştir. Bir çocuk yüzünü tiremiyordu. Çünkü o ihtiraslarını sah- yıldızı düşürmiyecek bir mevzu ve bir 
andıran yüzü ve iri gözlerile esasen ~- nede değil, hayatta tatmin etmekle meş-- teknik arıyor. 
:zel olan bu yıldız renkli filmde güzelli- guldu. Kon.stans Benet (38 çılgınlıkları) fil
ğinin bütün ihti§a.mile meydana çıkmış- Filhakika Con Ben.etin bir çok mace- minde kız kardeşinin muvaffakıyetine 

tır. Vagnerin ilk filmlerinden biri Conun ralarla dolu bir hayatı vardır. On altı! «sadece tesadüf!> de.ın.işü. Eğer Con ikin
büyük bir yıldız olmağa namzet olduğu yaşıooa sevdi On yedisine basmadan ci filminde muvaffak olursa (ki Conun 
kanaatini beslemişitir. Hatta daha Para- sevgilisile beraber baba evinden kaçtı. yüksek idaresine ve artık uyanan şansı-

.. x--- hz 

Esski kadınlar ondüleyi 
nasıl yaparlardı?· 

Saçlara ondülasyon yaptırmak bugün oturuyorlar, çamur kuruyarak çatlamağa 
artık umumi bir moda halini aldı. Hiç başladığı vakıt çamuru kaldırıyorlar ·ve 
bir kadın başını ondülasyon makinesinin 
altına koymakta tereddüt etmiyor. Çün
kü Çinlilerin işkence aletine benzetilen 
bu makinelerin saçlara verdiği zararlar
dan bahsedenlerin yazılan, vaızları hiç 
bir netice vermedi. Çünkü kadın zevk.i
seli:mi, buklelerin kendisine verdiği gÜ· 

zelliği pek eyi takdir etti. 

Ondülasyon tabiatin kusurlarını dü
zeltiyor, saçları yumuşatıyor. Modanın 

bütün zaruret ve ihtiyaçlarına uygun şe
killer yaratıyor. Makineyle ondülasyon
lann, maşayla yapılan kıvrımlardan çok 
fütün olduğu da muhakkaktır. Daimi on
dülasyonlar yıkamakla bozulmıyor, sa
bah ve akşam fırçalandıkça daha güzel 
bir manzara alıyor. Bütün bunlar bugün 
artık tekrarına ihtiyaç olmıyan bir takım 
hakikatlerdir. 

Fakat saçlarınızı yaptırmak üzere her· 
her sandalyesine oturduğunuz vakıt eski 
kadınların saçlarını düzeltmek için han-

gi vasıtalara müracaat ettiklerini hiç dü
şünüdünüz mü~ Bugün 11ize yirminci me
deniyet asrının bir icadı gibi gelen gÜ· 

zel buklelerin, tarihin tanıdığı en eski 
devirlerde bile mevcut olduğunu söyler• 
sem acaba inanır mısınız"> 

Bundan 4500 sene evvel Babilde yaşı. 
yan güzel kadınlar saçlarını kıvırtıyorlar
dı. Saçları kıvırmak için üstübeç kulla
nırlar ve üstübeçli çamurlarla kıvırdı.klar 
saçları üzerinden ateşte az çok daimi 
bir şekil verrneğe çalışırlardı. 

Eski Yunanistanda ve Romada yaşı· 
yan kadınlar, hatta erkeklerin başları 

da, kızgın maşayla yapılmış ufak bukle· 
lerle süslüydü. Hatta kıvırcık saçlar zen· 

gin ve imtiyazlı sınıfa mahsus bir alamet 
sayıldığı için fakir halkın ve esirlerin kıv
rımları Roma senatosu tarafından bir 
kanunla menedilmişti. 

Kıvırcık saçlar modası Kleopatra za -
manında Mısnda da vardı. Fakat Mısır
da saçlan kıvırmak için çok güç ve çok 

uzun bir usul takip ediliyordu. Saçları 

ufak bambu kamışların üzerine 11arıyor· 
lar, sonra bu kamışları Nil çamurlarıyla 

kapatıyorlardı. Daha sonra bu çamurla· 
rın kuruması için saatlerce güneş altında 

na göre bu muhakkaktır) bakalım kıs
kanç abla ne diyecek? 

saçları tarıyorlardı. 

Bu moda Mısırdan Avrupaya geldi. 
Fakat 1 4 Üncü asırda papaslar saçları 

kıvırtmanın bir günah olduğunu söyle
diler ve bunu menettiler. Engizisyon de
virlerinde, engizisyon mahkemelerinin 
takibatına tabi suçlardan birisi de saçları 
kıvırmaktı. 

Fakat bu memnuiyet çok sürmedi Kı
sa bir zaman içerisinde kıvırcık saçlar 
Avrupanın her tarafına yayıldı. Kadın 

saçını kıvırmak İnce bir sanat halini al
dı. Bu sanat erbabı, saçları üstüvane şek
linde bir merdanenin üzerine sarıyorlar, 
boraksla ıslatıyorlar, sonra medeni bir 
boru İçerisine kapatarak bu boruyu ağır 
ağır ısıtıyorlardı. 

Bütün bu tedbilrere rağmen saçlara 

İstedikleri şekilleri veremediklerini gö
ren berberler takma saçlar modasını ya
rattılar. On altıncı ve on yedinci asırlara 
tamamen takma saç modası hakim ol
du. 

Fransa büyük ihtilali takma saçlar 
modasını kaldırdı. Ve kıvırcık saç modası 
ortadan kayboldu. 

Cihan harbinden sonra uzun kadın 

saçları berberin makası altında yerlere 
serildi ve kıvırcık saçlar tekrar görünme· 
ğe başladı. Fakat on sene evveline gelin
ceye kadar bu hususta kullanılan usul-

ler iptidaiydi. Saçlan kıvırtmak çok pa· 
halıya mal oluyor ve çok zaman istiyor
du. Onun için bu usul bugünkü kadar 
yayılmamıştı. 

Fakat elektrikli makineler bütün mah
zurları ortadan kaldırınca kıvırcık saçlar 
modasının bütün dünyaya yayılmasına 
hiç mani kalmadı. 

~~~-~--~~-

Kahvenin kokusunu 
mu haf aza için 

Kahveyi kavurup değirmende öğilt

tükten sonra içersine bir miktar toz şe
keri kar.ıştırılırsa kokusu kaçmaz. 

---*·---
Derileri yumuşatmak 

• • 
ıcın • 

Bir fincan gülsuyuna birkahve kaşığı 
asidborik koyunuz. Ve bununla sabah, 
akşam derileri siliniz. 
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Tarihi macera 
ve esrar romanı Demir Maske 
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Fransa tarihinin 
1 

kördüğüm noktası, 
- - _ı 

Benden ne istiyorsunuz.. Para mı} 

lıte orada altın var .• Hepsini alınız. 
Cüce, bu sözlere bir kahkaha ile cevap 

verdi. 
- Ya.. öyle mi.. HalbUli aizin en 

ufak bir şefkat ve nü~azişiniz bana dün
y a 11ervetinden çok daha kıymetli olacak
tı. Zarar yok.. Ben merhametsiz, kalp
siz, ve çirkin olmak]a yine ıizin oğ]unuz 
olmaktan çıkmış değilim. Açık konuşa
]ım. Size pek çabuk elde edebileceğiniz 
büyük bir servet teklif ediyorum. Buna 
mukabil sizden şefkat ve nüvaziş değil, 

kinime ortak olmanızı istiyorum. 
- Sözlerinizden birıey anlamadım. 
- Biraz evvel ve kendi kendinize 

konuşufken bu gece buraya getirilecek 

olan meçhul ve esrafengiz zatın belki 
çok büyük bir adam olması ihtimalinden 
bahsetmiştiniz. Belki değil.. Muhakkak 
demeniz lazımdı. 

-Bir kene olan oldu.. Ben fakir iken 
yapmak İııtemediğimi zengin olduktan 
sonra yapmağa aöz veriyorum. Ve o za
man seni artık yanımdan ayırmıyaca

ğım Cniafon .. 
Cücenin dudaklarında garip bir te· 

busüm yer bu]du. 

- Bu vaadı yapmanıza hiç lüzum 
yoktu. Çünkü ben bu sım 11ize "hiç birşey 
talep etmeden tevdi edeceğim. 

Genç kadın h~yretle cüceye baktı. 
- Hiç birşey istemiyecek misin) Fa

kat ben senin gözlerinde başka bir mana 
okuyorum. 

Senin de ayn bir sırrın var. 
- Nasıl biT sır~ 

- Sen.. Birini seviyorsun f 
Jvonun ô.şıkı bu sözler karşısında tit· 

remekten kendini menedemedi. 
Gözleri vahşi bir hayvan şulesi ile par· 

ladı. 

Madam Skarronun ihtiras damarları Evet.. dedi.. doğru .. ben birisini 

kabardı. Diğer hisleri unutarak sordu: seviyorum ve başka birisinden de nefret 
- Bu sır nedir? ediyorum. 
- Bu sır, ona sahip olan kimsenin - Nefret ettiğin, kin beslediğin o 

elinde, kullanmasını bilmek şartiyle pek adam da bu gece buraya getirilecek olan 
müthiş bir silahtır. Fakat eğer yerinde esrarengiz adam değil mi? 
kullanılmazsa sahibini yere devirir. Evet .. 

Genç kadın yumuşamıştı. Fakat kim bu adam? 

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

haricinde hareket etmekle bana ihanete 
çalışmak beyhude bir hareket olur. Ben 
ne söy)ersem.. ne jstersem körükörüne 

bana itaat edeceksiniz. Tekrar ediyorum, 
size vereceğim silah, kullanamadığınız 

takdirde sizi merhametsizce vuracak ka
dar kuvvetlidir. Burası anlaşıldı ya .. de· 
mek siz bizzat vereceğim emirlere veya 
size göndereceğim talimat dairesinde ha
reket etmek suretiyle icraat zamanına in· 
tizar edeceksiniz ve şimdiki halde de 

madam Montespanm size verdiği emir· 
lere göre hareket eder görüneceksiniz. 
Ve eğer muvaffak olacak olursak .. Ve 
&İz de istediğim noktaya yükselince ... 

- E.. o zaman ne istiyeceksiniz. 

- Krala rica etmenizi ve benim için 
zındanlardan birinden bir zındancılı.k va
zifesi temin etmenizi istiyeceğim, kral .. 
sizin bu ricanızı kıramıyacaktır. Şimdi 

şartlarımı anladınız .. İsteğimi de öğrendi
niz, bunları kabul ediyorsanız büyük sır· 
rı size tevdi edebilirim. 

- Kabul ediyorum. 
- O halde din1eyin .. 

Cüce, bildiğimiz bütün hadiseleri, 
en ufak teferrüatına kadar madam Skar· 
rona anlattı. Kurnaz ve haris kadın şim
di bütün hakikati ve bu sırrın büyük 

kadın Üzerinde onu kendi dilediği adam· 
la evlendirecek kadar nüfuzu var mı
dır} 

- Şüphesiz .. 

- O halde ben bir kız seviyorum. 
Bu kızın adı lvondur. Şimdi şu anda 
kontes dö Suvansonun nezdindedir. Ben 
İşte o kızı İstiyorum. Onu seviyorum. 

- Ya .. demek kontes te bu komplo
ya daihL 

- Evet .. Fakat o majeste kralın ve· 
receği emirlere karşı gelemez. 

- Yalnız o değil, kralın emir ve ira· 
delerine kimse karşı gelemez. 

- Şu halde, benim sayemde siz biı 
kraliçe kadar yüksek mevki sahibi oldu
ğunuz zaman bu kızın benim olmasını 
temin edeceksiniz değil mi? 

- Kolay şey. Fakat bana öyle geliyor 
ki bu genç kızla evlenmek ve onu zından
cılık hayatında kendinle beraber dört 

duvar arasına sokmakla başka bir mak· 
sat güdüyorsun. 

- Evet .. lvon ile beraber yaşıyaca
ğım zındanın içinde göreceğim vazife• 
tek bir mevkufun muhafazası olacaktır. 

Bu mevkuf kim olacak? 
Monsenyör Lui. 

-BITMEDI-
- Gniafon .. dedi, beni dinle. Sen Fransa kralı ... ehemmiyetini anlıyordu. Fakat kurnaz----------------

beni merhametsiz ve namussuz bir anne Kral mı? Sen deli mi oldun? 
olarak tavsif ettin. Kendimi mazur gös• Gniafon omuzlarım silkerek iskemle-
terecek -;özler !<Öylemiyeceğim. Sadece ye oturdu. 

etrafına bak ve ne sefalet içinde bulun· - Sizin bütiin hayntınız, gayeniz, de-' 
ducumu gör. Halbuki ben seni Dük dö di. Kralın metresi olmak deği] mi idi? 1 

Brcvanın şatosunda ve büyük bir rahat - Fakat.. 1 
ve ferahlık içinde zannediyorum. Orada 1 

- Sözümü bitirmeme müsaade edi-
oldu~unu biliyordum. Fakat seni bu ra- niz. Sizi temin ediyorum ki bu gayeniz l 
hatinden mahrum etmek istemiyordum. husu] bulacak, emelinize nail olacaksı-

Gniafon soğuk l1ir tavırla cevap ver
di: 

Eğer çağırsa idiniz derhal yanını-

nız. 

Ben .. kralın .. metresi .. 

Evet .. sız kralın metresi olaca1'-

ııız. Çünl,ü siz ne derece yükselirseniz 
benim intikamım da o derece büyük ola
cak .. 

kadın bu vaziyetten kendi hesabına baş
ka suretle istifadeyi de kafasında kuru· 
yordu. 

Dudaklarında şeytanca bir tebessüm 
gözlerinde ateşli biT bakış olduğu halde 
Cüceye sordu: 

- Fakat, bütün bu işlerle elde etmek 
istediğin bir zındacılık ile ne maksat gü

düdeceksin, bunu anlamıyorum. Cnia
- Evvela şartlarımı, daha doğrusu fon vahşi bir eurette sırıttı. 

emirlerimi söyliyeyim.. - istediğim zındancılık gayelerime 
Söyle.. vusw için sadece ilk basamak vazifesini 

...!!!...Ei!!!Aim.~~~~~~~~~lauuz_.Ya~-ı.ı..-;ı..a.._.;:J-.!:.---J...__;ı__J_~_.a.._ı_--ıı-..~~~~~~~__,_~~~~~~~~~~~~A~~~~~ 

Mektep kitapları 
Bu sene Kültür Bakanlığının 

basdırtmış olduğu bütün mektep 
kitapları Hisar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

SATILMAKTA R 
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Son haftanın mahsül vaziveii 

amuk fiatleri inkişaf ediyor, fasulya 
Üzerine hararetli muameleler oldu. 

Buğday satışları da iyidir 
Şehrimiz ticaret ve sanayi borsası ta- BAKLA: Yerli 1 ci hazır 175 34.50 35.00 

lafından aon ekonomi haftamızı teşkil Son hafta içinde borsada satıldığını Yekun 1661 
eden 5-10-938 tarihinden 11-10-938 ak" yukarıda işaretlediğimiz 243 çuval bak- Geçen hafta aatı,ları ıu surette olmuş-
._rnına lcadar yaptlmış olan sündelik lanın vadeli olarak 3.95 kuruta satıldığı tur. 
ınullrnelata dair neşriyatın hülasasından 11-10-938 tarihli borıa liıteıinde görül- Akala 1 ci hazır 73 39.50 40.00 
ıne~ur müddet içinde borsada alınıp müş ve hafta içinde bundan baıka mua· > > > vadeli 1935 38.25 4 i.00 
~tılrnıı olan muhtelif ticari eşyanın cins mele olmamııtır. Yerli 1 ci hanr 12 34.25 34.SO 
ıtiba.;..1 !L fi 1 . . ~ d k. G h f h 1 k 1 50 y 1

..:1'. 2020 -·ı e mıatar ve at erının aşagı a ı eçen a ta azır o ara satı an 1 e'"'n 
~~e bulunduğu anl~dm1thr: çuval bakla 3.925-3.95 kurut araıında Geçen ıeneni~ bu haftasına ait borsa 

lnti miktarı kabı Az Çok muamele gönnüı ve geçen senenin bu' liıteainde muhtelif nevilerden 3 7 19 bal-
~. buğday 8715 çuval 3.50 5.75 haftasına ait boraa neşriyatından 2018 ya pamuk aatıldığı göıterilmelttedir. 
c Arpa 1161 > 3.50 3.50 çuval baklanın 4-4, 125 kuruı arasında Esas nevilere aid fiatler: 
c Balda 243 > 3.95 3.95 fiatlerle sahldıiı anlatılmııtır. Akala birinci hazır 39.50 43.00 
c l:utndarı 1 325 > 7.25 7.2S Arpa iılerinde olduğu gibi istihlak pi- > > > vadeli 39.50 42.00 
c Akda~ 444 > \3.25 3.375 yasalannın ademi tahammülü hasebiyle Yerli birinci hazır 38.00 42.50 
:. Fasulye 1 ~O > 9.00 9.00 bakla piyasası muvakkat bir durgunluk > > > vadeli 37.50 41.50 
) Nohut 36 > 6. f 25 6. ( 25 geçirmektedir. 3.38 paraya kadar alıcı Son hafta pamuk satışln geçen hafta 
) Q._c -in r: • uuaa . 11 ;> 16.375 . 16.375 varsa da ıatıcılar 4.125 kuruıta ı!irar et- satıılnrına nisbetle miktarca az ise de 
) Pamuk 1661 bal. 34.SO 40. 50 mekte olduklarından itler mahdut kal- {i::ı.tlerde b.irıız tereffü mevcuttur. 
' • > C. • 15 ton 3.00 3.00 makta ve piyasada faaliyet husule gelme- Hazır mallar için 40.5. Teırini.&ani ve 

' Pala.mut 225"6 ken. 280.00 460.00 mektedir. Kanunuevvel teslimi vadeli olarak 41 
~at!ı b.a. içi 285 kilo 106.00 106.00 KUMDARI: kuru§tlln mu11mcle cereyan etmiştir. Pi-
~ 'hetr 18S39 çuval ll.7S 20.00 Geçen haftanın muamelC3iz geçmiş ol- yasa c;ok ıııcak tdekki edilmcl tedir. 
~ah üzüm 12 ~al 9.25 9.50 maaına rağmen bu hafta içinde 325 çu· 11-10-938 de borsada tesbit edilen 

· Ç. üzüm 77S 12 > 5.7S 19.00 val malın eatıldıiı ve fiatlerin 7,25 ku- pamuk satış fiatleri fÖyledir: 
Borsa nqriyatına ı-tfen yukarıya ip· ru1' üzerinden cereyan eylemiı bulundu- Akala birinci hazır 

?ctfcdiğimiz haftalık muamlelerin eşya- ğu yukarıda zikredilmiştir. Geçen sene- > > > vndcli 
ı:ıın • · 'b · l h b h ncvı ıti arıy e afta zarfındaki aat19 nin u af tasında 7 2 çuval kumdannın Yerli birinci ve deli 
lnilttarı ve liatlerni bir hafta evvelki mu• 4.5-6.5 kuru' ıırasında satıldığı anla~ıl- PAMUK ÇF..KIRDECI 

40.50 
41.00 
35.00 

•ın ı· ·ı . • e at ı e ınukayeseli olarak ayn ayrı mıttır. Piyasada halen alıcı mevkiinde ancak 
~.. . gıy,_ kaydedıyor ve son ha.ftaya piya- Kumdan piyasaı;ında mevcut istikrar Turan yağ fabrikaııından maada kimse 
~ vaziyeti lıakkında alakadarları nez- hali devam etmekte ve temiz mallar 8 yok gibidir. Buna rağmen fiatlerde is-

•nde t w hkik · k k d ·· b 1 k ·k 1 1 1 · k d .. :ap ıgunlZ la atın netıcelerini uruşa a ar muşteri u ma ta ise de bu lı ·rnr mevcut o up muııme e er iıç u-
e hulasaten arzeyliyoruz. kabil maJların şu sıralarda piyasada mev- ıuş üzerinden cereyan etmektedir. Haf-
.8UöDA Y: cudu azdır. Piyasa sağlamdır. h• satışı yukarıda .kaydettiğimiz gibi 15 

h Son hafta içinde borsada eatıJmıt olan AKDARl: tondur. Ceçen hafta 330 ton yine 3 ku· 
Uidayların nevi, mile.tar ve fiatlerinin Yukarıda İşaretlediğimiz hafta içinde ruştan sablmış ve geçen senenin bu haf-

Müzayede 
ile fevkalade satış 

Acele azimet dolayısile 16 ilk 
te,rin pazar cünü sabah saat 10 
da Göztepede Göztepe iskelesine 
varmazdan evvel 886 numaralı 
evde tüccar muteberandan bay 
Talat oğluna ait fevkal
ade zarif ve nadide mobilyaları 
müzayede smetile sablacakbr. 
Satılacak e,yalar meyanında ye
di parçalı kadifeli pomye takımı, 
ve ayni kadifeden perdeleri ve 
kornitleri, maundan mamul kare 
yemek nu1:sası ceviz kabine, Kcm
torat markalı aiyalı Alman piya

5 

Devlet demiryollanndan: 
K• • yonu._.da mevcut P'Oje w femni .ıartwneleriae söre ve 

(9937) lira md m m MI 1 Nazilide JllPtınl.cak (Ilartar) Y• 
t~ inpat ~ tesisab iti 27/10/!DS ı.iıine müaadif perıembe 
güni ...a (16) da Al.ncakta Selti•Mri lıletw• hi-mwWö L ;... 
yonca kapalı zarf usulü ile ihale ediJecektw. 

Bu ite girmek isti yenlerin ( 7 46) linlık muvakkat teminN:ı verme
leri ve (2490) sayılı kanununun ona:eıca ....WCIİDİD (F.) fılııruma 
ve Yüksek bafvekiletin 6/2/938 tarih ve 6/ 488 numaralı tamimine 
tevfikan Nafıa vekiletine (8) gün evvel bir istida ile müracaat edi
lerek bu it için alıDIDlf elrıliıet "YSİkaaını ve kaıwn\111 ( 4) üncü mad
desi mucibince ite ıiauw:ğe miaii kanuni •ıım bu•wmedıiım m 
beyanname ft teklif melrıl ..... riyle ayni gln w aut on bete bııl.r 
komisyon R.eiıaliiine vermeleri li.zımdır. ElıliJd veaiba g&teremi
yenler eksiltmeye ıir'emezler. 

Şartnameler üser lira mokabuınde Al.ncalı: ftale9İnden sa1m 
alınabilir. 

8-13 3702. (2940) 

nosu maa tabure, gayet zarif ve ------------------------------

nadide müteaddit elektrik avizo- Ziraat mücadele istasyonundan.· 
1 arı. kristal camlı vitrinli maun 
'>üfe ve kare yemek masası, dokuz Ziraat mücadele İltaayonu tecrübe tarlasına ilave edilmek üzere 
"'larçalı büyük kadifeli takım, per- menafii umumiye namına istimlakine karar verilen Bumovanın ia
deleri ve bronz kornifleri, kolom- met İnönü caddesinde Tristram ailesine ait on sayıl. ev~ ve IDÜf-
1'>İa markalı salon gramofonu, fev- temilatına tetddıiil eden takdiri kıymet komiayonu tarafından 3925 
kalade yeni bir halde frigider, ye- üç bin dokuz yiz yirmi be§ lira kıymet takdir edilnıiftir. 
ni bir halde fırınlı hava gazı oca- Takdir edilen bedele bir itiraz varsa sahiplerinin sekiz gün zarfın-

da Bumova belediyesine müracaatleri istimlak kararnamesinin 8 ve 
1ı, Neoman dikit ve nakıt ayaklı 
-:nakine, nefti renıinde tifunyerah oııum."tl maddeb itte te?fikan ilin olunur. 
::lolap, ve ayni renkte iki karyolası 3763 (2976) 
1ki komidinosu ve iki küçük iskem-
lesi, Avrupa mamulatından yeni T 
bir halde fantazi soba ve boruları, IRE MAHKEMESi BAŞY AZ- ait olup arbrmaJa airmek isteyen· 

GANLICINDAN: ferin oranlanmıt bedelin yiizde 
cevizden m~~ul üç kapılı oval ay· Tireaia Paıa mahallesinden yedi buçuk niabetinde teminat ak-
n~lı. dolap, UÇ. aynalı tuvalet, ko- Lakkal Sait Yalgın ile Fevzi paf& çası veya ulusal bir banka mektu
mıdın? ve .karyolası, çocuk yazı- caddeainde 30 numaralı evde Şe- bu vermea mecburidir. ihale be
hancsı, ete1erleı·, çocuk karyolası, rif Ahmet karısı Saadetin mütte- deli ihaleden bet gün sonra mah
.nval aynalı şifunyere dolabı, ay- reken mutaaarnf oldukları, keme kasasına yatırılac.akbr. Ak
rıca küçük •ifunyere, iki lake kar- Tirenin Çar•• mahallesi Fevzi si takdirde ihale bozulacak ve far
yola, fezlonklar, sigara masalar1t paşa caddesinde tarafları sağı Sa- kı fiat ve bundan qıütevellit zarar 
'!!eldrik sobası, Hava gazı termo- it Y algı solu emvali metruke ar- ve ziyan ve faiz bila hüküm ken
aifon, emayi banyo, porselen lava- ~ası. Mehm~ dükkanlan önii ta- diainden tahsil edilecektir. 
bo ve pide, masaj için küçük mo- rık ıle ÇeTnlı 32/33 numarah ha- 4 - Tapuca müseccel ve gayri 
tör zarif bir adet sa d 1 Amer' ziran 1929 tarihli tapu senedile ~üseccel iae ilin tarihinden itiba
ka~ duvar aaat · po:eı: 1 tabak mutasarrıf oldukları ve bet yüz ren 20 ciin içinde ispat belgelerile 
l t "f 1' d'd n 

1 
' lira kıymeti mukaddereli bir bap mahkemeye müracaat eylemeleri 

ar, gaye zaı:ı v_e na 1 e ·~ dükkan. aksi takdirde aabş p:ırasının tak-
b~lıları, tema~yelık, bahçe_dekı na- 1 - Tire sulh hukk mahkeme- siminden hariç kalacaktır. 
d~de •~sıh ~ıçekler ve saı~e e•ya- sinin 29/6/1938 tarih 369/225 nu- 5 - Rüsum dellaliye pulu ve 
yı nefıse muzayede suretıle satı- maralı il&mı üzerine fUJUUD izale- tapu harcı müşteriye ait olup va
lacakhr. Fırsatı kaçırmayınız. Sa- si hakkında açık artırmaya konul- kıf icaresi ve ahiren netredilen 
lıt peşindir. duiundan 15/11/938 tarihine mü- kanun mucibince yirmi senelik 

Türk Müzayede Salonu sadif Salı günü saat 14 e kadar vakif icare taviz bedeli alıcıya ait-
Müdüriyeti Tire sulh hukuk mahkemesinde tir. lfbu fartnamenin bir nüshasi 

1 - 3 (2974) açık artırma ile satılacakbr. mahkeme salonuna asılmıştır. Faz-
2 - Açık artırma bedeli oran- la malumat almak istiyenlerin Ti

~iıdaki surette bulunduğu borsa neş- borsada 3.25-3.375 kuruş arasında fiat- tasında 2.90 - 3 kuruş arasında fia:tlerle D kt Q .. 
li.. o or perator 
-,,,-lltının ~den aOlaplmlfbr: lerle 444 çuval a1'dan muamelui olmu~- 133 ton hazır ve 121 ton vadeli çekir• 

lanan bedelin % yetmif betini re mahkeme haf yazganhğma 
dolana o aün ihale edilecektir. müracaat edebilirler. Talip olan
Bulunmadıiı talalinle en çolr ...... larm o gün ve saatte Tire sulh hu
ran taalıhüdti baki kalmak suretile kuk mahkemesine miracaatleri 
aatıt daha on beş gün uzablarak ilan olunur. 

Y Nevi milrtan çuval Az Çok tur. Ceçen hnfta .3.25 kuruıtan 300 çu- dek muamelesi yapılmıftır. Cem jJ Ora J 
SeUntutalc: 6439 :t 4.675 5.75 val malın satıldığı ve geçen senenin bu Pamuk çekirdeii piyuaaı flmdilik MEMLEKET HASTANESi 
t.-tt. 2-40 > 5. ı 25 5. f 25 haftasında ise borsada bu madde üze- müstakar bir vaziyet ıöatermektedir. lh- F.SK.I OPERA TÖRO 

iln 36 > 3.50 3.50 rinc muamele cereyan etmediği anlaşıl- rncat için mal mübayaatına başlandığı lzmire tekrar avdet eylemıt· ve 
Yekun 8 7 f S mıştır. takdirde fiatlerin terakki etmesi muhtc- 1.. 
B· h naatalanm Franm hutanesinde ka-

tekijır afta nnlki bujday satışları şu Bugün için piyasada 3. 3 75 kuruştan meldir. bule batlanufbr. 
Y de fomal olunmuştu: alıcı mevcut olup muamde de yapılmak- PALA~UT : Öğleden sonra Birinci Beylel' sokak 

30/11/938 tarihine müsadif çar· Hissedarlar artırmaya İftİrak 
'amba günü saat 14 e kadar icra ettikleri ve ihale üzerine yapıldı
olunacak ve en çok artırana ihale ğı takdirde ihale tutarınm tama
olunacaktır. mmı müddeti içinde mahkeme 

3 - ihaleye kadar birikmi• ma- vezneaine vermeie mecbwdurlar. 
)iye ve belediye vergileri ahcıya 3756 (2977) SeUntu .. lı:. 2600 > S.00 5.25 tadır. Bu itibarla piyasaya tereffüe mey~ Hafta ıçinde borsada satıldığı bir ka- Numara 36 TELEFON: 2310 

~ rt 500 > 5.625 5.625 yal göziyle bakılmaktadır. lemde yukarıda ipretlenmif olan 2256 
•hf4t 1094 :. 4.675 5.00 FASULYE: kental muhtelif palamulun nevi, mik-

Sert v d I' 310.. .. M · h b·ı f 1 d f• ··b 1 Satıştarihi Çuval Az rok,11/10/938 17634 7.00 17.50 Fiatvaziyetine•elince•,a--:relıı:olte 
a e ı '9 > '9,375 4.375 evsım aae ıy e asu ye üzerine ha- ar ve ıat ıtı ariy e tasnifi aşağıdaki §e· .. • •-.... 

Ye1 ·'\- 7298 ti• ) 1 k'ld 1 5/10/ 936 0000 00.00 00.00,Yekun 77512 fazlalığının bu cilaeti teWi edecegwinden 
.:,.. rare ı muame e er olmaktadır. Ancak ı e yapı mıştır : 

C • b ha eIA k "-- N • 6/10/938 1090 7.25 '3.75 l~bu haftalık yekün da dahil olmalı: fiiphe edilmemektedir. 
1 eçea 9ene1Un u ftaaınm itleri fÖY· mum atın ısmı az;amı borıa haricinde • evı Kental Az Çok 
e topl ı kt ld w d B' · · k 1 

476 
7/10/ 938 3991 5.00 16.50,iizere mevsim başından son tarihe ka· Hüt&sa tizüm piyaaaıının bilhassa son y amn'fb: yapı ma a o usun an resmi kayıtlara ırıncı tırna ma 460 460 

~-Un\Ufalc 1799 > S, l 2S 5.87S müstenit piya .. Jarla çarşı piyasası ara- ikinci tırnak mallar 135 4 I 0 41 0 t06//: ~//:3386 4846 6.50 16.00. dar borsada muamele görmüş olan çe- hafta zarfındaki vaziyeti memnuniyete 
~ 2-412 > S.375 6.12S mıda oldukça fark vardır. Hafta zarfan· Rüfüz tırnak 26) 2&0 280 • 2696 4.75 14.75 kirdeksiz üzümün mikdan 378929 çu- pyan bir manzara ıöıtermiştir. Ay or-
··~ıu·t 12'29 5 2 da b d ı 20 1 f s· . . ki 190 360 ır ı_ı 0/938 5 713 6.50 20.00 nl yani 34104 ton olarak hesa-1

--- talarınclan sonra ialerin daha ilerıı·yece-
J.'_ _-· :n > • S S.8125 or .. a ;7 çuva asulyenin 9 ku- ırıncı tırna ı 360 ..-...- -v 
~ 130 > 5.00 5.00 n&flan muamele gördüğü görülmü, olma- Birinci kaba 1200 320 320 Yekun 16536 maktadır.. 1937 mahsulünden ge· ği ihtimal dahilinde görülmektedir. Bu-

y ekGa 5 740 11na rağmen ihracat için 9. 7) kuruştan Yekun 2266 Son hafta satı~ı olan işbu mikdar ile çen senenin bu taı;ihine kadar ise bor- gün için piyasa s1eak ve al1C1lar iştahlıdır. 
So L.t.._ rfm bort h .• d l r Bundan evvelki hafta .. d k" t mevsim başından işbu neşriyatımız tari- 1ado hundan f 976S ton daha noksan Piyasamızın amami vazivetı" hakkın-

d n ~ za da buiday piyuum- . a • ~ncın e muame e yapı dığı öğ- ıçın e 1 sa ış ye- . •J 

.' beı puaLk bir tenezzül kaydeclilmif. renılmıttır. Geçen ıenenin hu haftasında kunu muhtelif nevileTden 1691 kental_, ~~n: k~a~ borsada satılmış olan muhte- mal satıldığı hesap olunmuştur. da eıasfı hir fikir edinilmesini teminen 
~~· Fiaderde h..We selen ba tenezzüle borsada 9. 75-13 kuruş arasında fi.atlerle baliğ olmuş geçen senenin bu haftasında .' ~~1 errn mecmuu f00725 çuvala Geçen senenin bu hahasında borsada borsa simsarlar cesniyeti tarafından tan-
.. , 2.,... ) f 1 · b d 1 halıg olmu•tur satılan rek" d '--· ·· ·· ·· "kda d · d'I · 1 1. fal k · k >'laada filkialik huaıale setirec& dere- :7'T çuva a.u ye ıatılmıştır. ıse orsa a pa amut muamelesi olmadı· " · " ır eııı;,sız uzumı.ın mı rı. a zun e ı mış o an na t ı pıyasa apa-
Cccfe fala mal mevc:adiyetindeo ve mü- Piyasa .. ilam alıcılar oldukça iştilıa- i• anlaşılmıştır. 1937 mahsulUnden geçen senenin bu l 19S r çuval yani 1697 tondan ibaret nı, cetvelini aynen apğıya dercediyo-
tcrnadl menudattaa ile . elcliii _ 

1 
lld1r. Yeoi mahsullerin piyuaya arZIDdan tarihine kadar ise borsada 8 7829 çuval ltalmıştı. ruz. 

illelr.tcclir Ye ba halia ~ 1 .:;: : NOHUT: son tarihe kadar frun.etli bir istikrar ar- muhtelif incir muameleei yapdaufb. Geçen hafta da borsada Sl708 çuval Eşya nevı1eri 
"-tıerde biru daha ı-~=ai~' m ~ Halta içinde borsada 6. 12 5 kurustan zeden palamut piyasasında 9on hafta Borsada son hafta içinde satılnut olan yani 4 7 44 ton çekirdeksiz üzüm muame- Buğday yerli 
:ıc . eu ... .,n gunumesı 

36 
~ illcirler· · ·• · d f" L.· L ___ '--,· olmu11tur . .......... 1 d k çuvaldan b--La ) 1 j-!.-..le bazı tenezzu··n- L-d _.,,_ - v ıın neva uzenn en aahcu oıcnwa 8CS ,.. Bu~..ı-. Anadolu ser t 

·••il ın en uvvetle bahsedilmektedir. .._ muame e o mamış- ~..... ...... •-, euıuacge . ••--..1- M L __ _... .uay 
ARPA· trr. Geçen hafta 6.125-6.25 kuruş arasın- batlanmı~r. Tenenü1 mildan nevine netr•Y-a iktibaeeo a~a çıkarıl· evsim uaf"H .... aD itibuen hu ıarile Buğday Anadolu :JWmuşak 
So L • da fiatlerle 36 çuval nohut satılmış ve göre her malcl. 1 O - 15 kuruş araaında· ,ınııt~r. kadar haftalık itibariyle en faz!& mikdar- Buğday ekstra 

li
,. n nafta satışı yukarıda arzedildiji .ı . d Nevı Son hafta Geçiea eene- da mal son hafta içinde satdmıı ve fiat- Arpa yerlı' 
~re be,-az Yiden 1 geçen y ın o zamana aıt borsa neşriyatın- "· 

ttt ol ne 161 çuvaldan iba- ela görülmü,tiir. ltba filıt teaezzülünün istihlak piyasa- fiaderi llİll ba hafta. ler de diğer haftalara nisbetle ilerleme- Arpa Anadolu beyaz 
an he•efi umurniye•ı' 2 5 1..-.... -- N • 1 dan ~-L••ı: _ _._ meler de k d dil · t• n.LI L_ '-tılrn J g ~. --·wr-a ohut pıyasa91 aylardan beri 6-6 ı 5 ann -W- edilen fiatleEİa ayDi ı&- - ay e mış ır. om&. a -zır 

Bu •:ır. . kurut ara.nda bulunmakta ve hayli i~ler viyelnde balunmasından ilc~i geldiği F kal· d Az çok Az çok Borsa netriyatında işMetli piyasa fiat· Arpa Anadala çakll' 
til n an hır hafta evvel muhtelif paı- de olmaktadır. Piyasa vaziyeti tab .• d. söylenmektedir. ev a e 19 20 16.00 18.00 lerine göre son ve geçen senenin bu Çavdar 

erd ·a 11 ır. ~-"-- h f ·ık ı 3 
6 

e aynı nevı en 563 çuval arpa 3.5- SUSAM· TAllJ BADEM JÇl: _._ atasının ı ve son gün erine ail pi- Yulaf 
ll~!'5 kuruş araaında {aitlerle muamele Hafta iç~nde 16.3 75 kuruftan l I çu- = il 17 9.00 IS.00 yasa vaziyetini aıağıda gösteriyoruz : S.rçak 4.00 4.00 
İee Üt ve geçen 9efteftin bu haftamda val mal satılmıştır. Geçen hafta 16.375 Son hafta icind- bor.da ..ıdaa tadı 8 U.1.ZS 6.00 10.50 No. 5/10/38 11/5/38 5/10/37 i 1.10 Ak.dan 3.375 3.37S 
3

12
;713 çuval beyaz aıpamn 3.87S-4. ~an 44 ÇUTal susam muamelesi ol- hadem iP ......._ l8' kilo oldaiu Papl 6.SO 8.SO 6.2S 6.7S 7 9.SO ro.00 f 4.00 f.f.50 M•ır dan 3.50 4.00 

3., •e 2&9 ÇUYBI çakır arpanm da ma• ve ger,. • L L f d Ye L_L __ LiJ I06 ._ __ ...ı ...... da law 4.7S 4.7S .f.00 4.00 6 10.00 10.75 14.50 IS.25 Kanıdan lw-z 7 00 8 50 ·ıS le .. ,,_n senenın ou atasın a su- o_.- • a.ıııu aaa ...... - Hmrda • "-7• • · 
9

38 
uruıtan aablclJil borsanın 1-7-10- aam üzerine mu•mele cerepa ettiiiae dJiı TUiumda zibeclilmitti. Cec- haf.. YacWi S.'00 S.00 .f.2~ .f.2S 9 10.50 1 l.SO 15.50 16.00 Nohut 6.00 6.125 

tiir. tarihti haftalık Liilteniade görülmüş- dair bor• neşriptmda bir kayde te- tamn _,... i9e 1.3243 Uo olap 10S.J06 ~ ._,_ &. M&..aa mi ,..la- 10 12.00 13.00 17.50 l 7.75 Fuulya 8.50 9.00 
•düf edile ......,:...;. ı,111111 ___ .ı_ --L nda •ee11 &.dede •1111111 al.. -ı.. 11 16.50 1 7.50 20.00 20.2S Böğrülce beyaz 9.00 9.00 

So L_ .. _. me .. ..,.... ..-- maaı- sirmüt •• P" telif • · • 12 50 22 ı .. lluanaarpaifleriD.dealıcıYesabcl- HaftaL-ı-.ı-!L----a•• , • L_L_ı:._ _ _._&_..ıL.ı_ IDClrillmlrd•n68J2~olara.k 00.00 00.00 21. .2S Susam 15.00 16.00 
"r "'r d uaş aa-. ~ - .aıJ _. .,ea N'DeDlll ua ___,. awı uwm ;n b • .. asın f k d .,,... ..,... ~u P'•nn ""111 Son hafta i.rinde fiat ternevvü...ıeri da- Ha•ha• 1 r.co lS.00 lltacfı" • •t no tasın an mlatııla- amlar 16.25, },qul. k-.k wılı aud- üzerine ho...da m•alele cerqma elJDe. lllCir .... • "" 'li' .. .. ., 
hıiJc rından bor• dahil ve haricinde vasi l~r da 15. 75 ten muamele sôrmüt;. de diği ~- • Pl7 ~· meL nim .........,_ Leri ima lehe olarak tedricen yübelmi~ ve Kenevir tohumu 5.00 5.25 

Yasta·,. f h .,.... harareti m _ ... ..._etmekte ı.- ı. hafta ıonunda tereffü mikdan : K f L L 3 75 3 75 
P· ı,.. o mamıştır. afta sonunda her il:i neYİ fiatlerinde Ceçen ha(talti neıriyatunızda Tı:aydet- 1 b' . d Ye na N T ff ilcd a m 111.epe.: . . 

b
• •Yasada alıcı vaziyetin..ı_ bulunanlar 0.jO santim ltaclar •- !!.1 L<'- l l ..... . !L· • __ _._ • u. er ır sevıye e ureyaa etmektedir. in-- o. ere Ü mı an ince kepek 3.50 3.50 
"Y ue ""'nezzua DiUll o muıı- ıgımız ııwı pıy._ asleıui alıcda.r var• . itlerinin • • • 

ti- ;2 nıallnr için 3.62S ve çall1r ınpalara tur. Alakadarların ifade9"!e nazaran su- da talebi lcarşıfıyacak mil:darda mal cu • umumı vazıyelı f&Ylll'll ınem-- K. S. Pamuk yerli hazır 34.00 34.00 
lıtr b.5 kuruş teklif etmişlerse~ •bc:ıı- ıam !i.aılermde hUMıle gelen tedenni pi- yoktur. Bu itibarla fiat&erin terefüiü 'bek- ntınıyel bir haldedir. Piyan sıcaktır. : 0.50 Pamuk yerli va.defi 34.75 34.75 

ey v O 75 Pamuk Akala hazır 40 ?5 40 25 
3,7

5 
a 2 mallara 3.875 çakır maUaıa yasaya fazla miktarda mal arzedilmesin- lenİyor. ÇEKJRDEKSIZ OZOM t . ·- · h~ıl kuruı istediklerinden miiı..bakat den ileri gelmektedir. SiYAH OZOM ·. 10 LOO Pamuk yerli alivre 40.50 40. 75 

ol Boraa Defrİyatna tevfikan son hafta J O() Pamtık çeldrdqr 3.00 J.00 
trı.. arnam11tır. Bu ınünuebetla haha PAMUK: D h·ı· 'h · 1 ah 1 f 1 . ""rncleai I k _ _J a 1 1 1 tıyaç ara m sus ve münha- muame eleri gündelik satış ve fiat nok.· f .00 UMUMt PfY ASA V AZIYETI : 
trı 1• • ya nız yu arKJa kaydet•:.::.;. Son hafta W-ınde bor•da t ld " ld w d L 1 d 2 •ıe .. h -.. ..,.. sa ı ıgını •ır 0 ugun an mütlbur piyasa Joktur. ta ann an berveçhi ati hülasa edihni~ Şelfinde meticelenmiftir. Zeban ve hababat piyualannda mal.-

Al nıun asır kalmıtta. yukarıda i,aretf ediğimiı 1661 balya pa- fiadere kalite hakimdir. ül h 
l
.
1 

&kadarlaut .. I d' ~· . w •• 'b . I ·L.~ Son ginfeorde mühey•tt• gör"' en a- süs bir dupDluık vıuds. Palarnat piya.-
•ııJ:.ı_ . n soy e ıgıne nazaran .,.. mugun neva ı!I aray e mııwar ve fiatlerile INCJR : . ....,__ d~ '"ııt Pı aaal çok ramin Sf.'Tldenlen heri mi.rine ten Ür saSl tennziile meyyalclU. Pamuk ve "-

'dilen f"y arı alıcılar tarafından teklif satıı şekilleri horlil netriYat..dan topla- Borsanın yevmi netriyat... aöre son 17.50 edilmernif alcfaitr 9Öyfenmekte Ye mu- ru yemiıler piyasalarında. ilcrlCll'le iali-
l?ıiit•h ıatlerden daha fazlasına şimdilik narak aPiıya nakledilmi•tir: haftama aıabtelif A-s!LJ_...:_~. L --~a _ _.. L-

1
- .ı __ " anırnil d Y .-ın - _ _. 18.00 mnıı:nıtma ua mretre aeT11I1J ettiği tkdir· datlan görülmektedir. incir pİy._. 

dclr..i ta.fta .. eğadir. Vaziyetia llliımh- Nni, •lif tekli t,alya Az Çok ..a.lan incir mikdarlariyle sündelik u- 17.50 de Rkofteden msfmut ba ay eonlamıa normal, üzüm piyasası ite inkişafa rali-
~.,, :.°de tev~ etmesi muh- Akala 1 ci hazır 733 39.50 40.50 ıad ve azami lild.leri ..... &istedi· 19.00 doiıu elden çıkarılmış olaca~ hesaplan· tenıceihtir. 

- h.dir. • > ........ _ 7'J .ft.00 41.00 ..... s 17.St ..Mtaclsr. 

Az çok 

4.75 5.00 
'4.75 5.25 
5.00 5.25 
S.25 6.00 
3.50 3.75 
3.50 3.7S 
3.95 4.00 
3.375 3.50 
4.00 4.00 
3. 75 4.00 



SAHlf&. 

&ara.ciğer, böbrek, taf ve kumlarından 
.Gte..,elli eancılarıruz, damar aertlikleri 

• fİfmanhk fiklyetlerinizi URlNAL iJe 

~ 

• 

• 
Vücutta toplanan aait ürik ve okaalat gi
bi maddeleri eritir, kanı, temizler, lez
zeti hoş, alınması kolaydır. Y emeklet· 
eten aonra yarım bardak w içerisinde a1ı
nn. 

İNGiLİZ KANZUK 
ECZANESİ 
BEYO~LU - ISTANBUL 

-----

13 iLK TEŞRiN PERŞEMBE .,. 

HASAN ÔZLÜ UNLAR/ 
Pirinç özü Bezelye özü 

Buğday özü •• •• ozu 

Patates özü 

Mısır özü 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: Arpa 
•• ozu •• KALORi 

l<UVVET 
GIDA .. · 

Çavdar özü 
Tahmin olunan No. Mevkii Cinsi Vakfı 
senelik bedeli muhammeni 

Lira 
2500 1/31 Kemeraltı C. Otel ve kıraet- Hacı 

hane Sadullah 
Y ukanda evsafı yazılı hacı Sadullah vakfı otel ve kıraethaneai üç 

sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmııtır. 
ihalesi 13/ 10/938 perıembe günü saat ondadır. Taliplerin Vakıflar 
idaresine müracaatleri. 

5-8-11-13 3659 (5018) 

DiŞLERtN ÇOROMEStNDEN BiR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOöDUöUNU HER KE.S BIUR 

BRONZ 
DIŞ FlRÇALARI DtŞLERt ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR ..• Her eczane ve tuhafiyeciden araymız. 

YIL z 
Kadın Dikiş 

atelyesi 
lkinci Beyler sokağında Ahenk matbaası 
karıısmda (36) No. ya taımmııtır. 

Dikkat: 
Atölyemiz sayın müşterilerini daha çok 

memnun etmek için, Yeni modeller ve bir 
çok kolaylıklar hazırlam~tır. 

Aynca hevesli olanlara hususi biçki ve di.kiı 
dersleri vermeyi deruhte ettiğini, isteklilerin 
yeni atölyeye mür~caatleri rica olunur. 

Saime Öz Gören 
1 - 15 H.3 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

rz////./Z'/T/it'J 
Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 

öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

lstanhulda bütün Esze ve lzmirliler bu otellerde bulusurlar. 
Birçok husuı:ivetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 

iZMIR 3 ONCO iCRA VE IF- sulü yerinde ve ağaçları üzerinde 
LAS MEMURLUCUNDAN: pazarlıkla satılacağından talip 

lzmiirin Cumaovası nahiyesine olanların 13/10/938 pertembe gü
bağh ve Bulgurca çiftliği namile nü saat 10 dan 12 ye kadar mez-

f · dah"l" d b ki kur Bul~ca köyünde hazır bulu-maru arazı ı ın e ve a a .. . . 
. . .' nacak olan masa mumeuılı Istan· 

keklık, kartal, :ıeytın tepe mevkı- bul avukatlarından Ekrem Kule-
lerinde bulnaıı müflis Avunduk ne müracaatleri lüzumu ilin olu
zade biraderler masa.sına ait zey- nur. 
tin ağaçlarının 1938 senesi mah- ı ı 12 

Türlü özü badem özü 
Vitamini. Kalorisi ve Gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği, safiyeti ve halisiyeti itibariyle bilhaaaa Y A V R U L A R mut• 

rulara sıhhi bir gıdadır. Vitamini, kalorisi ve gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği safiyeti ve halisiyeti itibarile bilhaaaa yavrular muf· 
lak. Hasan özlü unlarının bütün çefitlerinden tam bir surette istifade ederler ve gıdalanırlar ve beslenirler. Hayati kudretleri in
kitaf eder. Cihaz hazımlarda ve uzviyette kolaylıkla temessül ettiği için kemikleri, adeleleri ve bütün hayati kısımları kuvvetlenir. 
Çabuk netvünema bulurlar. Çabuk yürürbr. Çabuk diş çıkarırlar. Yanakları, kan gibi kırmızı, neşeli, tombul tombul olurlar. 

Hasan özlü unları yalnız tabiatın ve kudretin feyiz kanunlarile yetiten saf hububattan ve bu hububatın en iyisinden, en temiz ak
samından, en feyizli cevherinden, en mugaddi özlerinden fenni vesaitle imal edildiği için çocuklarınıza, yavrularınıza, ihtiyar ana ve 
babalarınıza, hastalıktan yeni kalkanlara hiç tereddüt etmeden, hiç dütünmeden Hasan. özlü unlarmdan bol bol veriniz. 

Hasan özlü unları ishal yapmaz. Midede çabuk hazmolur. En nazik mideli olanlara bile iyi gelir. Şitginlik yapmaz. Midenin ve 
banakların halitabiide kalmalarına yardım eder. 

HASA DEPOSU 
Perakende satış yeri Kemeraltı caddesi Telefon 
Toptan sabf yeri Yeni Kavaflar çarııaı Telefon 
Karııyaka perakende satı! yeri Ferah ec~anesi Telefon 

3180 
2862 
5023 

Biluınum Eczane ve e za de 
mağaza arında hurda vat 

oları ~ da, tuhafiye bak a İye ve 
muvaffakıyetle satılmaktadır. 

Cildinizin tahriş edılmemesını 
isterseniz 

Dünyanın her terafından seve seve kullanılan ve 
cildi traftan sonra pamuk gibi yumu,atan 

PO E 
Traş bıçaklarını kulla ınız 

GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
Evvelki gün soğuk alınıştı, 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sı

zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN· 
Soğuk algın-

· lığına, nezleye, 
gripe, diş, bel, 
sinir, adale ağrı
larilc romatiz -
maya karşı bil-

---'-------------------------- hassa müessir -

Tiirkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı ma en suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik eni bmir •czaneai TELEFON 2067 

GRiPiN 
1 

Tecrübe~ 

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

Ta~sit e 
" TOR AX Motorsikletleri 

Be§ sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plak ve her cins musiki alib 

iZMIR ve tıfavalisi toptan ve perakende sabf deıx-u 

M. ALİM Şenocak 
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Mikroskop gösteriyor ki; 
LL S..... pmnzitlmi livritiueld.in ijneaiyle kana lranpyor. Ve müthit 
~ ilet olan Mtmayı ricudumma qıhyor. 

Sıtma 
Hayat malrir Hini imam bir tekilde ifleten ve bizi saihlda yqatan 

'-dret, lranımızm taWnde bulunan lurwww yuvarlacddanhr. 
V6cadamma apluwn ba mel'un parazitler ile mütemadiyen bu 

'--w ~ tbeırek çoiahyor, nesiller yapıyor ve her nesil 
~ • izde - !!L....a.! ~=- "tr •• halfıl+HL sıtma nuuaı ~118u....., ti eıne, urpenne ve yanma 
l.rini utbnyOI'. 

Vatandaı!. Sağlığını bu afetten koru. 
Kinin, ~ çelik ft birçok nebatat hülial.riyle huauai bir te
~ ilazar edilen .e S.w.t V ekiletinin nllDİ ruhaabnı hiiz bulunan 
BtOCENJN llbaa puuiderinin en imama bir clüpnaıudır. Sıtma
d-. korunmak ft' kwtulmak için birinci dna BIOGENIN' dir. 

Kanı temizleyip çoğalbr, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve ainir
leti kuvvetlenclrir, iftiıaya açar, dennanıızlığı giderir. Sıtma parazit
!-ini öldürür, fili olarak t,ei aeYfekJiii Ye ademi iktidarda büyük fa. 
ideler temin eder. Sıtmanm bütün tekillerinde ,ifa temin eden bu 
~ek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 

ithalat gümrüğü müdürlüğünden: 
Mevadı tayyare Yüzde aekiz azami 
Rütubet Yüzde üç azami 
Kül Yüzde on dört azami 
Kükürt Yüzde bir azami 
KaJoro Alh bin sekiz yüz asgari 
1 - Şartnamedeki riitubetin yüzde bete kadar fazlaaı yerine kö-

llliir verilebilir, yü.Zde betten fazlası reddedilecektir. 
2 - Kömürün naklinde husule gelen toz ve mıCD' kıamı yüzde üçü 

leçmiyecektir. 
3 - Gümriiğümüzün senelik ihtiyacı olan yukarıda evsafı yazıh 

IÖrni kok maden kömüründen 14 ton alınacaktır. Gümrüğe teslim 
olunacak 14 ton sömi kokun ihale tarihinden 1 O gün içinde teslim 
edilmek prtiyle 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 46 mcı 
llladdeainin A. Fıkrası hükmüne tevfikan pazarlık suretiyle mübayaa 
edilecek olan aömi kok kömürü yılkarıda ıözü edilen evsafa uygun 
bulunacaktır. Alınacak kömür bittahlil evsafa uygun olmadığı tak .. 
dirde kabul edilmiyecektir. Pazarhk ekailtmeıinde takarrür edecek 
fi.t üzerinde bu İfİ deruhte edecek müteahhidin yüzde on bq hesabi
le pey akçesinin lzmir ithalat gümrüğü vemeıine yahnldığma dair 
-.Jd.uz ibraz etmesi mecburidir. 

T aliplen:len bu mübayaa İfİ hakkında fazla maliımat öğrenmek İl
ti1enler lzmir itbaJit gümrüğü Levazım ve Ayniyat servisi tefliiine 
llriiracaat etmeleri ilin olunur. Pazarlık eksiltmesi 19/10/938 çar
'-nha aünü saat 15 te lzmir ithalat gümrüğü Lnaznn ve Ayniyat 
lervisinde yapılacakbr. 

30 - 13 3563 (2969~ 

Bfl .. HARÇIÇEGI 
KOLONYASI 

Eczacı Kemal K. Aktaşın şaheseri 

Kimya 
••••••••• 

San'at 
••••••••• 

Nefaset 
••••••••• 

Ambalaj 
Şıklığı "' ········· 

1ak1it 
kabul 
etmemek 

••••••••• 

lzmire 
şöhret 

Hilal Eczanesi 

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

H. SCHUET 

ATLAS LE.VANTE J.INE BREMEN 
A THEN vapuru 1 O birinci te~rinde 

beltleniyor. Rotterdam. Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

VESTSEE vapuru 2 3 birinci tqrin
de bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

Fratelli 
Vapur 

Sperco 
acentası 

ROY AL NERNALDAlS 
KUMPANYASI 

SOKRATES vapuru 15/ 10 da bek-

lenmekte olup Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük alacak
tır. 

HELDE.R vapuru 3 1 / 1 O da beklen
mekte olup Rotterdam, Hamburg ve 
Amsterdam limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LtNINE 
AMERtCAN EXPOR.!m ~ tepind V ASLAND motörü 15-1 O da bek-
EX~RESS ftpunl ~~ .Jaaıkbre lenmckte olup Rotterdam, Hamburg 

bekleniyor. N~ 1?12~b" . . • Danimark ve Baltık limanları için yük 
EXHIBITOR vapuru -. ınncı tq- l ak 

N k 
. . ..le l a ac tır. 

rinde bekleniyor. evyor ıçan yu a a- BIRKALAND motörü 30/ 10 da bek-
calttır~ lenmelcte olup Rotterdam Hamburg 

EXERMONT 24 birinci t CDYNIA DANZIG Danimarka ve Bal· 
. d b ki . vNapuru k . · yu··•- *1 tık liınanlan için yük alacakbr. 30/ 1 O a nn e e enıyor. evyor açın ıı: a a-

kadar Norveç için yük kabul eder!. 
caktır. 

FINSKAA/A 

PiRE AKTARMASI SERt SEFERLER POHJANAA vapuru 15/10 daAn-

EXCALIBUR vapuru 21 birinci tq- vera Finlandiya limanları için yük. ala-

rinde Pireden Boeton ve Nevyork için caktır. 
hareket edecektir. SERViCE MARlTtME ROUMAIN 

ALBA JULIA vapuru 2 1 / 1 O da li-
EXETER vapuru 4 ikinci tqrinde Pi- manımıza gelip Malta, Marsilya ve Ce

reden Boeton ve Nevyorlı: için hareket nova limanları için yük ve yolcu alır. 
edecektir. ADRtA TtCA .SOCtET A AN di 

EXCAMBION npuru 18 ikinci teı- NA VtGAZlONE 
rinde Pireden Boeton ve Nevyorlı: için BARLETI A motörü 12/ 1 O da gelip 
hareket edecektir. ayni gün saat 1 1 de Pire, Korfu, Saran

da. Brindiai, Valona. Draç, Gravuaa. 
DEN NORSKE MIDDELHAVSUNJE Spalato, Zara, Fiume, Trieste ve Vene-

0 S L O dik Jimanlanna yük ve yolcu alarak ha-
BA Y ARD vapuru 24 birinci teırinde reltet edecektir. 

bekleniyor. Le Havre. Dieppe Dünkerk LERO vapuru 13/ 1 O da gelip ayni 
ve Norveç umum limanlan için yük ala- gün saat 19 da Patmo. Lero, Kalimno, 
caktır. latanköy, Rodoa, Bari, Venedik- ve Tri-

eate Jimanlan için )'(ik Ye yolca alır. 
STE ROY ALE HONGROISE DANUBE tllndaki hareket tarihleriyle naTiua-

MARITIME BUDAPEŞT ludaki deiifikliklerden acenta m.-.. 
DUNA vapuru 1 7 birinci teırinde yet ühul etmez. Daha fazla tallil&t için 

bekleniyor. Tuna Jimanlan İçin yük ala- 2 ci kordonda Fratelli Sperco 'ftpal' 

caktır. acenteliğine müracaat edilme.i rica olw
SZEC.ED vapuru ikinci tepin iptida- nur,. 

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

BUDAPEŞT vapuru 20 birinci te,
rinde bekleniyor. lskenderiye için yük 
alacaktır. 

SERVtCE MARmME ROUMAlN 
BUCAREST 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRJNCt KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HATii 

' 

~tırtıbar&t bir-i 

Herkesin 
ettıği 

URxlYH ~ııvrn . 

:BANKASI 
üzerinde ittifak 

bir hakikat : 
~. Oi1fe 1'e ak,am 1'e1' yemek'Un 

ıonrcı gf.lnde 3 defa 

• 

Kullanmak 

DUROSTOR vapuru 1 O birinciteı
rinde Köstence( Galatz ve Galatz ak
tarması Tuna limanlan için yük alacak· 
tır. 

• 
POLO vapuru ı 9 eyl6le kadar Lond- RAD YQı 'JN 

r• ve Hall 'icMı jilk aı.c.kw. L 

JOHNSTON VAR.REN UNF.S 
UVERPOOL 

DROMORE vapuru 30 birinciteorin
de bekleniyor. Llverpool ve Anven li
mıınlarından yük çıkaracak ve Burgu, 
Köstence Sulina Galat% limanlan için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE S. A. 
ANVERS 

MAROC vapuru 8 birinci tqrinden 
12 birinci tqrine kadar Anven (Doğ
ru) limanı için yük alacakbr. 

Dlnda ki hareket tarihleriyle nav· 
lunlardakl değirkllklerden acema me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsUAt almak içlıı Birln
cl Kordonda V. !'. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma mO.ra
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 .,.. 2008.. 

Det Forenede 
Daınpskıbs - Selskab 

COPENHAOEN 
MUNTAZAM SERViSLER 

ANVERS - DANEMARK 
SKANDINAVIA 

sıs. SVANHOLM 
EylUl6n birinci on bq ııünlüte yük 

alacaktll'. 

SiS. ALGARVE 
EylQJün ikinci on bq günlükte 

alacaktır • 
M/V. ALGtER 
Eylul sonunda ve birinci tetrin bq

b.ngıcında yük alacaltbr. 
M/S. BROHOLM 
Birinci teşrin ilk haftaaında yijlt ala· 

caktır. 

sıs. EGHOLM 

ALBATROS .. .,_. 18 .,.telde ..- D1f1er1niz1 tertemiz, bembeyaz 
lecek ve 28 eylftle kadar doinı Londra ve sapsailam yapar. Ona yinnin
için yGk alacakm. cl asır kimyasmm birikalaruıdan 

biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
1~Nl:6'N ~apuru 28 e;IG1de gelecek lezıeti hoş, mikroplara karşı te-

8 .. bınncı teonne kadar dogru Londra için siri yüzde yUzdür ..... 
yuk alacaktır. 

TRENTINO vapuru 14 birinci tct
rinde gelecek 18 birinci teorine kadar 
doğru Londra için yük alacalcbr. 

UVERPOOL HATl"I 
BELCRA VIAN vapuru 18 eylalde 

Londradan gelecek yük çıkanp ayni za
manda Liverpool ve ClaakoT için yük 
ıılacakttt. 

CITY OF LANCASTER vapuru 28 ey
lulde gelecek S birinci tCf'ine kadar lJ.. 
verpool ve Glaak<>Y için yük alacaktır. 

BRtSTOL HATl1 
SELMA vapuru 20 ey)Q)de gelecek 

22 eyl<tle kadar doğnı Bristol ic;in yük 
alacakbr. 

DEtrrSCH LEV ANTE • UNtE 
DELOS vapuru 16 eylGlde gelecek 

yük çıkaracakm. 
Tarih ve navlunlardaki d~fkli~ 

den acenta mesuliyet kabul etm.es. 

''Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLE.NIC LtNES L TD. 

AHINAI vapuru halen limanımızda 
olup 8 birinci teırin doiru Rotterdam 
Hamburg ve Anvers limanları için hare
ket edecekti?'. 

~ RADYO'LiN 
' . 

, ' 

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

dişlerinizi fırçala yınız. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
BAŞDURAK 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESl 
GRJGORIOS C. il vapuru 8-9 birincitet
rin araSJnda beklenilmekte olup Rotter

Birinci tCtrinin ilk on bq günlükte dam, Hamburg ve Anvers limanlan için a...._ 
yük alacakbr. yük alacalc.br. • 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

S/S. EBRO HELLA.s vapuru 16-20 birinci tqrin 
Birinci tefrinin ikinci on bq günlük- araamda beklenilmekte olup Rotterdam 

te yük alacakbr. Hamburg ve Anvera limanlara için yük araaııda beklenilmekte olup Nevyorkjecyyah, yolcu ve yük. için tesis ettiği 
M/V. MAROCCO alacakbr. için yük alacakm. hatta menaup Yuııoalav bandıralı LOV-
Son tqrin ilk haftaaında yük alacak- ANGHYRA vapuru 25/28 ilk teırin CEN lüks vapuru 6 ikinci tetrinde saat 

tır. aruanda beklenilmekte olup Rotterdam BALKANLAR ARASI HA TII ZETS.. 16 da Conatantza ve Varna limanlan 
M/V. TUNIS Hamburg ve Anverae limanlan için yük KA PLOVIDBA A.D. KOTOR için hareket edecektir. 
Son teorin ikinci on beı ciinlükte yük alacakttt. LOVCEN 

Gerek vapurlann muvasalat tarihleri 
alacaktrr. Lüks vapuru pazartesi 1 7 birincitq- elı: . • l . I nl L-L 

HER ON B N UN.TED ger vapur ısım en ve nav u an llll.ll.• 

E.Ş GO MUNT AZAlt. ST ATES AND LEV ANT rinde aaat 12 de tmıirden hareket ede- k d . .. . 
SERViS OLACAKTIR LINE LTD ın a acenta bar teahhut albna gımıez.. 

Navlun ve bilUınum ranaenyöman için HE1MCAR vapuru 5 ikinci tetrinde cek. Pire Korfu Adriyatik.limanlan ~~- Daha fazla tafsilat almak için BiriDCi 
Acenteliğe müracaat edilmesi. beklenilmekte olup Nevyork için yük nedik Trieete ve Şuplı; hmanları ıçm Kordonda 152 numarada (UMDAL 

ADRF.S : Fevzi pqa bulvarı No. 7 .• alacakbr. yolcu Ye yük alacakbr. umumi deniz acenteliği LTIJ. müracaat 
TELEFON : 3304 UNEA SUD AMERJKAN LOVCEN edilmesi rica olunur. 

(Osmanlı Banlcuı ittisalinde) M.C. Holm vapuru 20-22 birinci tClrin Balkan ittifakı ilr.tıaat konferansırun TELEFON : 3171 - 4072 



SAYFA: 10 YEN! ASIR 13 iLK TEŞRiN PERŞEMBE 938d 

sovve~t ·-paktı· 
• f • -------· Fransız - ne oldu ? 

bulunuyor ve Rusyanın bütün Sovyet Hariciye komiseri mühim ifşaatta 
taahhütlerine sadakat teminatını F ransaya 

Ufukta • 
yıne bulutlar belirdi 

Rüteiıler Çek idaresini, Ma
carlara tercih ediyorlar 

Macar - Çek hudutlarını tahdide 
pürüzlü meseieler üzerinde 

memur komisyon 
çalışmaktadır 

Elde edilen prensip anlaşmasına rağ
men henüz netice alınmış değildir 

bildirdiğini söylüyor 

Münih konferansında tarihi bir celse: Anlap-uuıın im.za3ındtın evvel karar suretlerinin tercümeleri tetkik ediliyor ... 

Paris 12 (ö.R) - Çekoslovakya ve diğimi.z arazi Macarlarla meskfuı arazi- nezdinde müdafaa edeceklerdir. 
Macaristan arasındaki müzakereler hak- dir. Macarlar Slovak istiklaline riayet Varşova 12 (ö.R) - Lehistan bqlru
kında bu gUn Komarnoda şu resmi teb- ederler. Zira Slovak ve Macarlar istiklal mandam marepl Ridz Smigli Çekoslo
liğ neşredilmiştir: mücadelesini beraber yapmışlardır. Ma- vakyadan Leh.istana ilhak ve Leh kuv-

Kantona Japon taarruzu 
cÇekoslovak - Macar hudutlarını talı- caristan kendine ait olmıyan ve Macar- vetleri tarafından işgal edilen araziyi zi

dide memur komisyon bu günkü çar- larla değil de Slovaklarla meskun olan yaret ve teftişe gitmiştir. 
pmba günü saat 12 de toplanmış ve mü- araziyi istemiyor.> Londra 12 (Ö.R) - Londra Lord Ma-
zakerat saat 14,30 da bitmiştir. 

Çekoslovak delegasyonu Macar dele
gasyonunun araziye müteallik bir kısım 
taleplerine ait mukabil bir proje takdim 
etmiştir. Burada bahsedilen meselere öğ
leden sonra temas edilecektir. Komisyo
nun gelecek içtimaı 13 ilk teşrin saat 9 
da olacaktır. 

Hankeoda Çin mukavemetiyle karşı
laşan Japonya masraflı bir işe girişti 

Paris 12 (Ö.R) - Havas ajansının mu
habiri Komamodan bildiriyor. 

Japonya altı 
her 

devlete 
cihetçe 

gönderdiği bir tebliğde 
teminat • 

verıyor 

Macar - Çek hudud tahdidi komisyo
nunun bu gi1n öğleyin yapılan dördüncü 
tıçtimaında RUten halkı da Çekoslovak 
delegasyonunda bir Rüten nazm tara-I 
fmdan temsil edilmiştir. Bunlar Macar
ların almak istedikleri Rüten arazisine 
ltit menfaatleri müdafaa edeceklerdir. 

Çekoslovak ve Macnr delegasyonları 
arasında bir prensip anlaşması hasıl ol
duğu anlaşılıyor. Yeni Macar - Çekos-
1ovak hududunun etnoğrafik şartlara gö- Londra 12 (Ö.R) -Lehistanda büyük yori (Belediye reisi) Çckoslo\'ak göç-
:re çizilmesi esası~bul edilmiştir. bir yekfuı teşkil eden Okranynlılar da menleri lehinde top!amın 60 bin Jngiliz 

Yalnız ekonomik ihtiyaçlara ve müna- istiklallerini istemektedirler. Bunlar Leh lirası miktarındaki ianeyi tevzi i~in Pra
kalat zaruretlerine göre bu hudut hat- hükümetine gönderdikleri bir muhtırada ga tayyare ile hareket etmiş ve hareket 
tında bazı tashihat da yapı1acaktır. Şu Çekoslovakyadaki Rütenlerin, muhtari- esnasında Çekoslovak sefiri B. Masarik 
kadar var ki bu tashihat neticesinde Ma- yctlcrinc riayet edilmesi şartile Çckos- tarafından selamlanmıştır. 

caristana bırakılaeak Slovakların adedi, lovakyada kalmağı Macaristana ilhak Londra 12 (Ö.R) - Moskovadan bil
Slovakyada kalacak Macnrların aayısiyle edilmeğe tercih ettiklerini bildirmişler- diriliyor: Hariciye komiseri Litvinof 
telafi edilecek ve miktarlnrının muadil dir. Okranyalılarla hükümetin bu me-- Sovyet Ru.c;yarun son buhranlı badisc
olmasına dikkat edilecektir. Macarlar selede takip ettiği siyaseti teessürle gör- lerde müzakerelerden uzak tutulmuş 
bundan başka ekonomik sebeplerle veya mektedirler. Çekoslovakyanın Karpat olma.sına teessüf etmiş ve bu sıralarda 
münakalat zaruretlerile bir veya diğer altı Rusya ayaletinin içindeki Okranya- Moskova hükümetinin tak.ip ettiği ha
devlete aidiyeti kabul edilecek arazide lılarla birlikte Macaristann terki millet- reket hattını şöylece izah etmiştir: 
plebisit yapılmasını teklif etmişlerdir. lerin kendi akıbetlerini bizzat tayin et- c Muahedelerle mevcut bütün taah
Slovaklar ise bunun yerine, Slovakyada mek. haklarına muhaliftir. Okranyalılar hüdlerimizi tutmak niyetinde o1duğu

kalacak Macarlara muhtariyet verilmesi Rütelnerin bu haktan mahrum bırakıl- muzu Fransız maslahatgüzarına bildir-
ni teklif ediyorlar. masına katiyyen muhaliftirler. miştik. Sovyet Rusya Prag ve Parisin Londra, 12 ( ö.R) - Uzak Şark ha-

Karpat altı Rusya ( Rüten ) ayaleti Lehistanda çıkan bir Okranyalı gaze- hareketlerine iştirake hazırdı. Çekoslo- diseleri yeniden ecnebi mahfellerin, bil~ 
için Macarlar bu ayaletin iki merke-zi tenin bildirdiğine göre Okranyalılar vak meselesinin milletler cemiyeti veya hassa lngilizlerin dikkatini çekmeğe 
olan Olrod ve Okosevo şehir ve mınta- Lonclraya bir heyet göndererek Çekos- bir Avrupa konferansı vasıtasile hallini ba§lamı~tır. Bunun sebebi Kanton mın
kalannın doğrudan doğruya Macarista- lovakyadaki Rütenlerin Macaristana il- telkin etti. Bu telkinin neticesiz kalına- takasına karşı Japonlann yeni taarruz 
na terkini, bunun haricinde kalan mınta- hak edilm<:mesi fikrini Ingiliz hükümeti sını ise teessürle karşı1adık. ve sefer hareketidir. Bu haTeketin hede-
kada plebisit yapılmasını teklif ediyorlar. fi Kanton tehrinin zaptıdır. 

Rüten nazırı Yapinski bu müddeiyatı Al y l t ı• ca ret·ı Japonlar tirndiye kadaT Hankeunun 
kat'i olarak red etmiş ve demiştir ki: manya - u gos av ya süratle düşeceğini ve bu sukutun Çin mu-

- Batovo - Grahova hattının Macar-
]ara terki Karpat altı Rusyanm ekono-

kavemetini yıkacağını ümit et:mitlerdi .. 

Aı Y 1 Fakat Hankeunun tidciet ve muvaffakı-
mik hayatını çok mücıkül kılar. Plebisi- manya u~os av ya- tl -s ye e müdafaa edildiğini görüyor ve 
te gelince, Rüten müleU 1919 da Çekos- düpe bile Çinlilerin mukavemete tid
lovakyn cümhuriyetine iltihak arzusunu 

d d h 
• ı detle devama hazırlanmış olduğunu an-

bildirmiş, 8 ilk teşrin 1938 tarihinde fede- an m a en cev erı a ıy or ladılar. Bu sebeple nihayet Kantona 
ral Çek - Slovak - Rüten devletinde knl- kaqı çok masraflı ve güç bir harekete 
mnk arzusı.;nu teyit ederek bu plebisiti karar verdiler. 
bilfiil yapmıştır. 

Prag 12 (ö.R) - Resmen bildirildiği- Sekiz ay içinde Yugoslavyaya yarını Bu maksatln Hongkong İngiliz şehri 
n<.' göre Cckoslovakya hariciye nazırı B. civanna bir Japon sefer ordusu çıkarıl-

Sklakovoki ynrm sabah Berline gidecek- ffi i 1\.10 n da 0 fa Z 1 a f U ri S t ge 1 d j mıştır. Bu hareket bnzı ecnebi devletle· 
tir. Ve derhal hariciye nC?..aretinde Al- J rin menfaatine doğrudan doğruya do-
man harieiyc nazırı Fon Ribbentropu z.i- Belgrnd, 12 { ö.R) - Alman iktısa- 1 ğe göre son sekiz ay içinde Yugoslavya- kunduğu için bu sabah Japon hariciye 
yaret edecektir. di mnhfelleri Yugoslavyanın muhteliflya 557.740 ecnebi seyynh gelmiş, bun- nezareti lngiliz, Amerikan. Portekiz, AI-
Va~oya ]2 (ö.R) - Başkumandan kö!elerind~ yapılan mimden ara~hrrr_1a- 1 laT bir günle üç ay arasında Yugoslav man, ltalyan ve Fransız hiikiimetlerine 

Maresnl Smigli Ridz snat 9,42 de Çezin larıyle n1UkadaT olm:ıktadır .. Şımdıye, topraklarında kalmışlnrdır. Yugoslavya· bir tebliğ göndererek cenubi Çindeki ta
şehrint' "elcrek kıtaları 1eftiş etmiştir. kndıı.r yapılnn arnrıtırmalardan mü bet !' ya gelen seyyahların ekseriyetini Alman, arruzun ecnebi menfaatlerine riayet hu
Maresalın gelecı;oği dün akşam ahaliye neticeler alınmıştır. Almanya hükümeti, İngiliz, Amerikalı ve ltalyanlar teşkil susundaki Japon siyasetini asla değiştİT· 
ilan c--dilmiş ve Çezln ilt' civar şehirler Yugoslavya ile yaptığı anla§madn iki se- etme1'tedir. mediğini bildirmiştir. Bu tebliğ bilhassa 
zengin bir sckilde donntılmıştı. Çczin nede İstihsal olunac;.ık her nevi maaden Belgrad, 12 (A.A) - Yugoslavens~ lngilizleri teskine matuftur. 
şehrinde eski hududu teşkil eden ve şeb- cevherini satın alacaktır. ki Kurir gazetesinin ekonomik muhabi- Tokyo, 12 ( ö.R) - HaTciye nazırı 
ri ikiye bölen köprü Uzerindc bir zafer Almanya ile Yugoslavya arasında ye- rine gÖTe Almanya beş senelik bir müd- sılatiyle hareket eden başvekil Prens 
takı yapılmıştı. ni bir ticaret anla,ması akdi hususunda det için Yugoslavyanın maaden ietihsa- Konoye Çinde muhasamat mıntakasının 

Londra 12 (Ö R) - Budapeşteden bil- başlıyan müzakereler inkişaf etmektedir. !atının üçte ikisini satın almağı teklif et~ geni,letilmesi münasebetiyle devletle-
diriliyor: Çekoslovakyadaki Macar nkal- Müzakemtın daha bir ay uzaması muh- miştir. re gönderdiği notada §unlan istemekte-
liyeti lideri Kont Esterhazi şu beyanatta temeldir. Bununla beraber bu haberlerin ihti- dir : 
bulunmuştur: Belgrnd, 12 ( ö.R) - Turizm umu- yatla kar,ılanması lizım geleceğini ga- 1 - Çin kuvvetlerinin ecnebi mülk-

e- Bizim Macaristana Htihnkını iste- mi müdürlüi;:ünün neıTcttiği bir ietatieti- zetc ayrıca ilave etmektedir. }erine yaklaıımalanrun men'i. 

2 - Japon hükümetine haber verme
den yeni haTekat sahasında asker, deniz 
ve hava kuvvetleTinin harekete getiril
mesinden eakındması, 

3 - Çinlilerin ecnebi arazisini kul
lanmak tan menedilmeleri. 

Bu şartlara riayet edilmediği takdir
de çıkabilecek hadiselerden Japonyanın 
mesuliyet kabul edemiyeceği ihsas edil
mektedir. 

Hongkong, 12 (ö.R ) Kanton 
üzerine yürümek üzere 50 bin Japon as
keri Vyas koyuna çıkarılmıştır. Hedef~ 

leri Kanton~Keolyang demiryoluna doğ-

ru ilerliycrek Hongkongtan Kantona 
harp malzemesi gönderilmesini kesmek· 
tir. ihraç hareketi Hongkong tchrinin 
50 kilometre şimalinde yapılmıştır. Et· 
raftıın Hongkonga sayısız mülteciler 
akın ediyor. Japon konsolosu ecnebi 
menfaatleTine Tiayet edileceği hakkında 
teminat vermiştir. Amoyun şimaline de 
bir ihTnç te§ebbüsü ynpılmıştır. Tafsilat 
mefkuttur. 

Tokyo, 12 (A.A) - Resmen bildi
rildiğine göre Japon ordusu ve donan
ması Santung vilayeti sahilleri boyunca 
cenubi Çine karşı askeri harekata baı
lamıştır. Siyasi mahfilde beyan olundu· 
ğuna göre uzun zamandan beri derpiş 

edilen Kanton taarruzu bu suretle baş
lamı~tır. 

Tokyo, 12 (AA) - Cenubi Çinde 
başlanan ukeTİ harekatı gazeteler hu
susi nüshalar çıkararak ilan etmişle~dir .. 
Gazetelerin yazdığına göre bu mühim 
aİyaai ve askeri karar Çin harbinin kat'i 

bir ıekilde neticelendirilmesine taraftııt 

olan siysi ve askeri mahafilce on aydafl 
beri talep ediliyordu. Bu harekatın ht' 

defi münhasıran askeridir. Maksat Çıtfl 
Kay Şek ordusunun ıimdiye kadar Kaıı• 
ton - Hankov demiryolu ile aldığı rnG· 
himmatın önüne geçmektiT. Bu auretl"' 
Kanton zaptedilince Çan Kay Şek ordıt' 

su kolayca mühimmat alamıyacakur·· 

Çin ordusu bütün levazımını Hindi Çini. 
Birmanya ve SovyetleT birliği yolu il' 
temin etmek mecburiyetinde kaJacaktJI 
ki bu yollarda münakalat fevkalad"' 
müşküldür. 

Tokyo. 12 (A.A) - Hariciye neı•· 
Teti mümessili bugün gazetelere yaptıi1 

beyanatta ezcümle demiştir ki : 

- Jnpon ordusu tarafından cenubi 
Çinde Çinde girişilen harekatın mahb'e' 
ti münhnsıran askeridir. Hedefimiz Çirı: 
]ilerin silah ve mühimmat getirdikJetl 
başlıca yolu kesmek ve avni zamarıd11 

Japonya aleyhindeki ent~kalnrn roşrıi 
olmaktır. Şimdiye kadar Japonya taraJ· 
fından tak.ip olunan ve diğer devlctJerİI' 
menfaatlerine riayet etmekten ibaret 

b 1 · 1 · b" d ~ · 'kl'k ol· u tınan sıynsette uç ır egışı ı . 
. Jı· 

mıyacaktır. Japonya bugüne kadar • 
ğer devletlerin menafiini korumak ;ç;ı1 
elinden geleni yapmıştır. Binaenaleyh b" 

• ·et· 
devletlerin de ıimdi Japonlann nı) 
lerini anlaması lazımdır. Bu devleti~~ 
Japonya ile teşriki mesai ettikleri ta ... .... 
dirdedir ki bizzat kendi menfaatlerırı)c· 
korunmasına ve vahim hadi.Aclerin çı 
mamasına yardım edebilirlr.r 


