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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Ilapnuharrir ve umumi neşrıyat nıüc!Uru 8. T. Rüştü Aras lstanbulda 
HAKKI OCAKOcLU 

----~~~~~~~~~~ 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MüDDETt Türkiye için Hariç ı<:·ı 
Senelik..... ...... . 1400 2900 
Altı cıylak ... ............ 750 1650 L.: T E L E F O N : 2697 

FlATI ( 5 ) KURUŞTUR 
~ 

Cümhuri11etin ve C;imhuri11et eserinin beJcrid, aabahlan çıkar sı11ıu1 gazetedh' 

Istanbul 13 (Hususi) - Hariciye vekili B. 
Tevfik Rüştü A:ras eltspresle bu gün buraya 
gelmiştir. 

·-----' YENi ASIR Matbaasında buılmqtır 

Macarların Ceklere ültimatomu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E lktısat Vekaletinin E . . 
E .istatistiğine .göre E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Balık 
ihracatımız 

. 
artmakta .. 

925 senesinde 937 senesinde 
2 Milyon kilo i 7 milyon kilo 

_Balık ihraç. ettik. 
Yapılan tecrübeler Almanya, logiltere, 
hatta Amerikanın balıklarımıza Pazar 

olabileceğini gösteı miştir 

Ankara, 13 (Hususi) - tktısat vekaleti, balık ibracabmızın inki
fafını gösteren bir istatistik hazırlamıfbr. Bu i.at.ati.atiğe göre 1936 yı
lına kadar en fazla balık ihraç ettiğimiz memleketlerin bqında Yu
nanistan gelmektedir. 1937 yılında ise birinciliği İtalya almııhr. 925 
le ihracatımız sadece 2 milyon kilo idi. 937 yılında bu rakkam 17 mil
Yona çıkmııtır. Son yapılan tecrübeler Almanya, İngiltere, Yugoslav
Ya ve hatta Amerikanın balıklarımız için genit birer pazar olabilecek
lerini göstermittir. 

Türistik 
Yollar 

:··········································: 
~ Trakya Hafriyatı E 

Çok mühim eser-
ler elde edildi 

I Y.OZD~ E.L&.iMıNTAK-4_SI 11Nti &L ı z - FAANStZ] 
PLANI 

Harp olsaydı! • • 

Belçikanın vaziyeti 
acaba ne olacaktı ? 

Fransız ordusu, verdiği teminata 
rağmen Belçika hududunu 

geçecek mı idi ? 

Macar mıntakasında 

Prag örfi idare 
ilin etti 

Pariı 13 (ö.R) - Çekoslovak - Macar müzakereleri günün en mühim me
eelcsi olmakta devam ediyor. Esasen bu müzakerelerin hakiki vaziyeti tama
miyle belli değildir. Dün sabah müzakerelerin müsait bir havada cereyan et
tiği bildirilmiıti. öğleden sonra bazı noktalarda anla§ma olduğu, fakat diğer~ 
lerinde esaslı fikir aynlıklan kaydedildiği bildiriliyordu. 

Müzakereler bu sabah saat 1 O da Ko- -------------
marnoda yeniden ba§lamışbr. Slovak -., 
delegasyonunun reisi dahili siya.sete ait 
bazı sebeplerle Bratislavaya dönmeğe 
mecbur kalmıştı. Diğer taraftan Macar 
hariciye nazırı bay De Kanya ile mez-
hepler nazırı kont Teleki de Budapeşte
ye dönmüşlerdir. Bu vaziyet Macarista
nın Çekoslovakyaya bir ültimatom ver
diği rivayetine yol açmııtı. Fakat mÜZa· 

kerelerin bu akşam devamı bunu filen 
tekzip etmiştir. Esasen iki devlet adamı-

- SONU 3 ONCO SAHiFEDE -

Sinemalar 
Sıkı bir surette 

Kontrol 

E:ldeki kanun maksadı 
temine kafi değildir Topraktan 

Bir kral ölüsü 
cıkarıldı 

Buhusustal_Y_~_i_l-ng-ı-.l-iz_b_a_h-ri_y_e_n_a_z_ır_ı_d-iy_o_r_k_i_ _______________________ ....., ______________ ...;;. ______ _ 

Yeni bir harp insanlığı 
misli görülmemiş 

edilecek 
• 

Her seanstan sonra 
salonlar boşallllacak 

Beledlye flatlerl indirmek 
için tetkikat yapıyor 

--o-
Dünkü sayımızda yol vergisinin 

tahakkuk ve tahsil usullerinin bu
aiinün şartlarına ugun düşmediğini 
~hlil ederken bu verginin prensip 
~kımından adilane olmadığına da 
•taret eylemiştik. 

Bugün de turistik yollar hakkın
daki hususi kanunun tatbikatında 
1
QÖrülen bazı noksanlara işaret et
~ck isteriz. 

Turistik yollarımızı tamamlamak 
l~~susunda gösterilen hassasiyeti ve 
ılhcuısa İzmir için hususi bir kanun 

çıkarılmasını büyük bir memnuni
}'etle karşılamamağa imkan yoktur. 

Fakat vatandaşlara bu maksatla 
ienj bir mükellefiyet tahmil eder
en matli'ıp gayeye varılıp varılamı

~acağını da çok iyi hesap eylemek 
•tap eder. 

M üs bet iş görmek için ölçülü ve 
l>lanh çalışmağa ihtiyaç vardır .. Ha· 
~1rlanan planın bugün elde edilen 
~elitlerle tatbik edilebileceğine biz 
lqf ıınal veremeyiz. 

Çünkü kanun muhtaç olduğumuz 
~eliri temin eyliyebilecek ahkamı ih-
•va eylemiyor. 

\ı Şehir içindeki otobüs ve tram
} a}'larla, Karşıyaka vapurlarının bi· 
}'etlerine yapılan yirmi para zam, 
ı·ol mükellefiyetine ilave edilen iki 
b~a ile milyonlarca liralık muazzam 
~r iş başarılamaz. Çok gönülden ve 
.,,_~an temenni ederiz ki bizim tah-
~·~ . k , lllıız ve hesaplarımız yanlış çı -
~n: Fakat rakkamların sarih ifade-
tınin aldatmasına imkan yoktur. 

, 

Belcika meclisi hari-, 
ciye komisyonunda 
mühim müzakereler 

oldu 
Brüksel 13 (ö.R) - Mebusan meclisi 

hariciye komisyonu Hilismansm riyase
tinde toplanarak hükümetin kendi tale

bile son Avrupa hadiseleri üzerinde ge
niş bir münakaşa açmıştır. 

Başvekil ve hariciye nazırı B. Spaak 
mukaddeme mahiyetinde olan izahatın-

de Belçikanın Alınan - Çekoslovak ihti
IA.fına asla karışmış olmadığını ve bu ih-

tilM daha vahim bir şekil almış olsaydı 
Belçikanın beynelmilel statfuünün bun
dan dolayı değişmiş olmıyacağını söyle-• miştir. Başvekilin izahatine göre harp 
olsaydı Belçika bu harbın dışında kal

Gazetemize mühim beuanatta bulunan mak için her gayreti sarf edecekti. Di
Trakya hafriyat miman Mazhar Altan ğer tarafdan Fransanın komşuları eski 
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Köy eğitmenler kursundan 

62 erkek 
eğitmen 

ve 27 kadın 
mezun oldu 

Köy eğitmenler okulunda on ay önce açılan Çavu§ eğitmenler ve 
kadın eğitmenler kursları tam bir muvaffakıyetle neticelenerek 62 
erkek ve 27 kadın mezun olmuştur. Köy öğretmenler okulunda, köy 
ruhu ve havası içinde köylü için olmak ve yeni Türk köyünü yarat
mak gayesiyle eğitmenlere verilen muasır köycülük benliği hakikaten 
yerine masruf bir çalışma olmuş ve övünülecek neticeler alınmışhr. 

l ~ani kanunun yapılması düşünü
el\ ıs .. ld w k .. , M .e gore, yarım o uguna anıız. 

l:l·~am ki bir defa prensip itibariyle Köy öğretmen okulundaki kurstan 

1 ~jiik Meclis ve Hükümet turistik mezun olnn 62 bilgili eğitmen dün sa· 
"

0 .arın lüzumuna kanaat getirmiş bah Pınarba:ıı köyü okulunda açık bir 
~ ılk imkan olarak turistik yollar münakaşaya iştirak etmişlerdir. Mevzu 
~<l~Ununu kabul eylemiştir. O halde köy çalışmaları idi. lzmir kültür direktö
tlla "'Unu_n noksanlarını da tamamla- rü hay Ali Riza Özkut, başmüfettiş B. 
lir. gı hır vazife olarak kabul edebi- Hikmet Türk, Jzmir eğitim espektörlerı 

Dağ 
Rüzgarından 

Deniz 13' d \'e haş öğretmenleri Pınarbaşı okulunda 
l,. ır efa dün de yazdıgw ımız gibi h b 1 Q"r d yapılan son derste nzır u unmuşlardır. 
ıı ~ey en evvel yol vergisi kanu-
1 llllu Yen') w 'h · d M" Kurş müdürünün verdiği ders dinlen~ 
~e]J ı emege ı hyaç var ır. u- Ruzgarına •• . ~ 

~ .. tı ef_ler kazanç ve servetleriyle mü- miş, buna knr§ı mezun köy delikanlılan 
l" a Değerli yuıcı B. Fuat Edibin bu 
1-fu 81~ ~ergiye tabi tutulmalıdır ki nçık münakaşa yolu ile cevap vererek 
J .. r. s~sı ıdareler bu })akımdan gelir- fikirlerini beyan etmişlerdir. Jki çavuş batlık albnda gazetemiz için yazdı· 
.. •nı 1

1 

&. seri hikiyel«ine ---· aünü ı...._ ~rttırarak turistik yollara da t ~itmenin cidden vakıfane tenkt ve ce· , ... r- ..... --.-

- ONU IKINCJ SAHiFEDE - ı \'apları, umumi mevzulara dair olgun \ layonız. 
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f el3ketlere uğratacaktı 

Belediye, şehrimizdeki sinemaları SJkı 
şekilde kontrola karar vermiş ve bele. 
diye zabıta teşkilatına icap eden direk
tifler v~tir. 
Sinemaların şehrin umumi hayatında 

oynadığı rol nazarı itibara alınarak, lat.
nunen tesbit edilen yaştan aşağı çocul&
lann sinemalara kabul edilmemeleri -. 
min edilecektir. 

Küçük çocukları sinemalara kablil 
edenler veya buna müsamaha gösteND
ler hakkında cezai hükümler t.atbik oln
nacağı gibi alakadarlar hakkında takibat 
yaplıacaktır. 

Sinemaların seans saatleri bu bdta 
içinde tayin edilerek sağlığa uygun dflt
miyen noktalar tanzim edileıcekür. Her 
seans arasında 20 - 30 dakikalık bir an

lık bırakılması mevzuu bahistir. Her •
ans bitince sinema içinde bulımanlar di
~ı çıkacak ve yeni seans için, bir ~ 
ki seansın sonunda hiç bir müşteri k-..& 
edilıniyecektir 

B. Çemberlayn Münih cınla§1nasını imzalıyor 

Seans sonunda sinemalar katiyen üB. 
liye olunduktan sonra salonun ha"f'Ml 
tebdil olunacaktır. Sinemalar fiat1ıerinda 
yapılan tenzil.it da halkm ödeyeceği 1* 
hadde indirilecektir. 

Kizılay 
Haftası 

Perşembe günü 
törenle başlıyor 

--<>--
Kızılay hafi.ası perşembe günü tören-

le açılacaktır. Haftanın sonuncu günü 
sa.at 16 da Güzc-lyalı istikametinden ge
lecek kız enstitüsü, kız lisesi, erkek sa
nat okulu talebeleri, kendilerine halkevi 
önünde intizar edecek süel muzika ile 
birlikte cümhuriyet meydanına gelecek
lerdir. 

Cümhuriyet meydanında saat 16,10 dn 
IstiklaI marşilc törene başlanacak ve Kı
zılay gençliğinin minnet ve §ükran his
leri heykele konulacak bir çcleıı.kle anla
tılacaktır. Bunu müteakip hatipler tara
fından nutuklar söylenecektir. Program 
haurlanıruştır. 

- YAZISI 3 ONCO SAHtFEDE -

Şehir plillı 
Müzakerelere önümüz
deki hafta başlanıyor 

~ehir im.annda Innirimi..."'i süsliyecck olan belediye sarayının maketi 

- YAZISI 2 iNCi SAHiFEDE -



SAYFA: 2 

KÖYLÜDEN 

Hangi hallerde para 
cezası alınabilecek 

Köylünün, san'at, çift ve geçim alet
leri ve sermayesi haciz edilemiyecek 

A N K A R A ( H U S U S 1 ) - rilcrek memur ve müstahdem kullanıl· 
Köylerin mü~terck İ\7lerinin, köylülere mıyncaktır. Köy ve memurları ve müs

rohmil ettiği vazifelerin vaktinde ifas.& tahdemlc.ri köy haricinde ve köy işlerin
Ye bunları yerine getirmek istemyenler den bagka işlerde vazife alamıyacaldar· 
hale.kında alınacak tedbirler için bükü- dır. Bu hükümlere aykm barekct eden
met yeni hükümler koyan bir proje ba- lerin her birinden tevzi ve tahsil olunan 
zırlarnqbr. Projeye göre, muhtann der· pnrnnın yekunu ve kullanılan imece tu· 

nele ve encümen az&larının, köy memur· tarı, istihdam olunan memur ve müstah· 
forının vazifesinden doğan veya vazife demlerin kullandıkları köy miktarınca 
yaparken meyd.. -ı gelen suçları hakkın· mnll§ ve ücretleri ayrı ayn ve bir misli 
do. kanuni takib t yapılması memurların fazlnsiyle kaza idare heyeti kararı üze
muhakcmderi kanunu hükümlerine tiıbi rine kendilerine tazmin ettirilecek ve 
olacak.tar. köy sandığına yatmlacaktır. Yardım ve 

Muhtar, dernek ve encümen azalan imece, sahiplerine red veya köy sandığı· 
hakkında kanuni takibat vali ve kayma- nn borçları var"a bu borçlara mahsup 
kamların emriyle yapılncıllc ve lüzwnun· olunacaktır. Nahiye müdürleriyle diğer 
da vali ve kaymnkamlar tarafından bun- memurlara ait olanlar, kaymakamlara 
lara işten el çektirebilecektir. Eli işten ait olanlar da Dahiliye veUletinin emri
çektirilen muhtnrın yerine dernek aza· le maat1nrından kesilecektir. Jdare he
lannın biri vali veya lı::aymakıı.nı tarafın-• yellerinin köy işlerine dair verdikleri 
dan vekil tayin olunaca'kur. kararlann aksine hareket edenler hak-

Demek ve •encümen azalarından biri
biri ardınca üç defa mazeretsiz toplantı
ya gelmemiı bulunanlar demek ve encü
men azası için de encümen hrariyle is· 
tifa etmiş sayılacaklardır. Vali veya kay· 
makam veya nahiye müdürü bunlann 
vazifelerini yapmadıklar...::l görür veya 
bir tef lif sonunda anlarsa bunlan yazılı 
emirle iki defa vo.zifeye davet edecektir. 
Oçüncü defa, bağlı oldukları encümen 
karariyle istifa etmi§ sayılacaklardır. 

Vali, veya kaymakam veya nahiye 
müdürü, muhtnnn, köy kab"binin ve di
ğer memurların kanunlarla kendilerine 
verilen köy ve devlet i§lerini yapmadık· 
lannı görür veya bunlnn bir teftiş sonun• 
da anlarlarsa yazılı emirlerle kendilerini 
vazifeye davet edebileceklerdir.. ikinci 
defa da işlerini yapmadıkları anl(lşılırsa 
maha11i kaza idare heyeti karariylo S li
radan 25 liraya kadar para eczası alınn· 
caktar. 

Ceza bükünileri: 
Seçim zamanı geldiği halde seçimi za

manında ynpmıyan, itirazlan vale.tinde 
tetkik .edip karam bağlnmıyan ve karar
lan:ı göre defterleri taShih etnUyen, ae· 

çim günü sandık ba§lna gelmiyen, seçim
lerin rey kağıtlarını atmalarına zorluk 
gösteren, sandığa fazla rey ntılmasınn ve
ya seçmen olmıyanlann rey vermesine 
müsamaha eden, reylere fesat kanştınl
ma.sına sebep olan velhnsıl seçimde ta
rafsız sayılmıyacak hnreketler gösteren 
muhtar ve encümen azıısındnn kaza ida· 
re heyeti knrariyle 5 liradan 2 S lirnya 
kndar pnra ceznsı nlınacaktır. 

Köy bütçesini zamanında tanzim ve 
tetkik ettirmiycn, ~leri görrniyen, pa· 
ra yardıma tevzi.ini vaktinde yapıp· ilan 
ettirrniyen, köy paralannı tayin edilen 
taksit zamanlarında, taksitlere bağh ol· 
mıyanlan tahakkukunda tahsil etmiyen 
veya yardımı borçlarım ödemiyen1er 
hakkındn kanun hükümlerini tatbik et· 
miyen muhtarlar ile köy encümen aza· 
lan hakkınd köyün bağlı olduğu ıidare 
heyeti tarafından gene 5 liradan 2S lira
) a kndar para cezası hükmolunacaktır. 

Köyde dernekçe kabul. kaymakam 
veya vnli tarafından kabul olunan kad
rolaT haricinde lcöy sandığından panı. ve-

kında idare heyetlerince 1426 sayılı vi
layet idaresi kanununun 68 inci maddesi 
tatbik olunacaktır. 

Köy smırlan içinde etrafı kapalı olmı
yan yerlerde ba~ı boş hayvan salmak 
yasak olacnktır. Yalnız köy derneğinin 
karar verdiği mevaimlerde ve yerlerde 
başiboı hayvan bırakılabilecektir. 

Mczruat tAmam.en biçilip kaldınldık
tan sonra encümen lcarariyle tarlalık ve 
çayırhklara hayvan salınabilecektir. An· 
calt baıkalnnnın mahaullerine zarar ver
memek ve getirilip götürülürken de ye

dekte götürülmek şartiyle sahipleri kendi 
hnyvan]annı kendi tarla ve çayırlarına 

mah,ullerini ve otlarını kaldırmadan sa
lnbileceklerdir. 

Köylü bu kanunla derneğe, encümene, 
muhtara verilen köy ve devlet işleri hak
kında bunlar tarafından ver:Jen karar ve 
emirleri yapmak, yasak edilen şeylerden 
çekinmek mecburiyetindedir. Buna ay
kırı cidenlerden encümen karariyle 25 

kuru tan 250 kuru~ kadar para cezası 

alınacaktır. Tekrarlanması halinde ceza 
ilci misline çıkarılacaktır. 

lcrnda şu sıra göz önünde bulunduru· 
lacaktır: tik önce mnaş, ücret, kira gibi 
gelirler, sonra fnzla zati ve ev eşyaları, 
daha sonra geçinme, sanat ve mesleğine 
lüzumu olmıyan eşyalar ve hayvanlarla 
çift hnyvanlan, damızlık ve tohumluklar, 
sanatknnn s:ınatini icraya mahsus bütün 
aletleri, iptidai maddeleri, sanatini işlet· 
mekte zararı olnn miktarlardl!ki rnüteda
viJ sermayesi sntılamıyncak ve alınamıya· 
c.aktır. 

En onra bnğ, bahçe, çayır, arsa, ko
ru, ormnn ve tarla gibi topmklnr ve dük
kô.n, değirmen, mağaza gibi emlak (ken
disine, ailesi efrudına kafi odalan ve 
mü~temilatı hnvi ev ve hayvanlarına ye
tişecek ahır, samnnlık ve ağıl gibi ken
disinin ve ailesinin geçimi için lazım olan 
ve 2 5 1 O sayılı iskan kanununun göster 
diği iskan istihkakından aşağı dü~miyen 
topraklar satılmıyacaktır.) 

Her borçlu için sııtilabilecek toprnk 
ve binalar hakkında bağla bulunduğu 

idare heyetinin bir <iskan haddinden 
fazla> karar vermiş olması §art olacak
tır. lcrnda bu sırayı gözetmiyenler hak
kında kanuni takibat yapd&CA1cbr. 

Şehir planı 
Müzakerelere ÖnÜrriÜZ
deki hafta haşlanıyor 

Valı B. Fazli Güleç'in başkanlığında tiyle büyültülecek ve ayrıca kontofotla 
belediyede toplanacak olan vi!Ayet imar kitap ve saire de tab olunacaktır. 
komisyonu şehir plAru hakkında hazır-
ladığı notları müzakere ve bir karara ŞfililR OTELİ 

bağlıyacaktır. Bu toplanb pa7.."U'tesi gil-

nil saat on yedide yapılacaktır. 
Şehir pllnı hakkında şimdiye kadar 140 yataklı ve sekiz katlı şehir ot.e.linın 

yapılmı tetkikler neticesi hazırlanmakta pllru ve !oioğraflan belediyeye gelmiş 
olan rapor, §clırin mü.staltbel hayatında- ve tetkike ba§lanmıştı:r. Şehir otelinin 
ki değipklikler hesap edilerek tesbit alt katmda iki salon, üst btlarmda önde 
olunmU§tur. Şehir planına ait noUar Na- liib, arkada binnci kamaralar buluna
fıa vekiletince tasdik edildilden sonra caktır. 80 odadan her birinin antresi, 
:ade olunacak ve şehrin imar planı, be- banyo daireSi, heUm ?e ballromı vardır. 

diyede, Avrupadan celbedilecek mü- En üst katta teras ve peraooel için oda-
ahnss:ıslar tarafından hazırlanacaktır. lar, mutbak ve aaire vardır. Yıne üst 
Şehir imar plD.nmm hazırlanmasında katta umumi ballrcmlar vardır. Otelin 
ullanıbmık üzere belediyece Almanya- müzik yeri, ban ve umuma mahsus sa
m bir ikontofot Aleti ~iş ve 2000 lonlan da vardır. Bu otel, önilmUzdeki 
'"aya mal o!m~ur. Bu rıletle plan, sene içinde iıışa edilecek ve 400,000 lira-

nilcıı cesamette, filmi alırunak ııürc- ya çıkacaktır. 

-- ---~ ._____ 
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ŞEHiR HABERLERi Türistik 
Yollar 

Köy kurslarından mezun olanlar Eldeki kanun maksadı 
temine kafi değildir 

Bergama ve Odemişte 62 
köy okuluna tayin edildiler 

--0-

- BAŞT ARAFI 1 lNCl SAHtFEDE -

layık olduğu şekilde tahsisat ayıra· 
bilsinler. 

Bugünün cılız bütçesiyle bunu 
başarmak bir hayaldir. 

Bizce işin esası yol vergisinin ye· 
ni esaslara dayablmasındadır. Bu· 
na ilaveten turistik yollar kanunu· 
nun tatbikatında görülen müsavat· 
sızlık ve adaletsizliği de gidermek 
lazımdır. 

Her on köyün bır gezici baş öğretmeni bulunacak 
kadın eğitmenler köylerin içtimai 

hayatında vazifeler alacaktır Şurasını tebarüz ettirmek isteriz 
ki şose ve asfalt yollardan her kes· 
ten fazla istifade eden ve edecek 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE martesi akıamı uğurlaoacakbr. 
cevapları takdirle karıılanmıştır. 1 NELER Y APACAK.LAR ~ 

Bunu müteakip kültür direktörü bayı Şu dılkikada duygulu, kültürlü umu
Ali Riza özkut heyccan.Iı bir nutuk söy· mi malumatn sa.bip, köy problemlerini 
\iyerck yetişen gençlerin muvaffakıyet· l kavramı§ 62 erkek ve 2 7 kadın eğit
lerine temas etmiş, askerlikte yurd sınır· men kültür ailesine kavuşmuştur. Bun
lnrını mUhafazndan sonra yurdda diğer lar neler yapncakfo.rdır, diye bir sual va
bir düşman olan bilgisizlik. cephesine hü- I rit olabilir. izah edelim : 
c.um için kültürel valörlerle varlıklarını 1 - 62 erkek eğitmen için İzmir vili
kuvvetlendiren eğitmenlerin muvaffak yetinde 62 köy ayrılmı§tır. Bu köylerin 
olmnk. İ§ görmek gibi bir mania ödev• 32 i Bcrgamada, 30 zu ödemi~edir .. 
leri ba1ına gitmekte olduklarını ve kur- Bcrgnmndıı. Kozak, Kınık ve Turanlı, 
sun muvaffakıyetle neticelendiğini aöy· ı Ödemİ§te Adagide, Beydağı ve Birgial
lemiştir. tı bölge merkezidir. Bu alb bölge mcr-

Çavu1 öğretmenler öğleden sonra kezine alh gezici ba§ öğretmen atanmıı· 
müzeyi ziyaretle orada tatbikatla meş-1 tır. Her bölgenin vıısati on köyü bulu
gul olmu§lardır. Bugün Bergamaya ha- nacak ve bu on köyün her mektebinde 
reket ederek orada bir piyesi temsil ede- bir çavuş eğitmen muallimlik yapacalt
cclcler ve Bergamalı arhdaolannı orada tır. Bu on köyün eğibnenlerine daimi 
bırakarak döneceklerdir. ödemişli eğit- bir yardımcı olarak verileo gezici başöi· 
menler de arkada§lan tarafından cu• relmen kendilerine ç6'lrşmalarında yar• 

dım edecek 'Ve noksan kalan malumatla• olanlar hususi otomobil sahipleri ile 
rını tamamlıyacakbr. mülhakata işliyen otobüs ve kam· 

Köylere atanan genç köylü öğretmen .. yonlardır. Maalesef bunlar turistik 
ler gündüzün köy çocuklarmı. gece de yollar için nakliyata konulan vergi
köy adamlarını ve kadınlarını okutacak- den istisna edilmişlerdir. 

tır. Ayrıca öğretmenin vazifesi köye ha· Bir çok memleketlerde hususi oto
yat vermek, köylünün zirai çalı§mala- mobilleri bulunan adamlar daha faz. 
rındn kendilerine yardım etmektedir. la mükellefiyetlere tabi tutulmakta· 

KADIN EôlTMENLER dırlar. Sebebi de hu~msi otomobil 
Kadın eğitmenler, bulundukları kö- sahibinin servet ve kazanç bakımın· 

yün it bünyesini ele alarak, erkek eğit- dan üstün bir vaziyette bulunu~u
menlerin yetişemediği sosyal i~leri, ço- dur. Bugün tramvaya, otobüse, va· 
cuk bakımı, dikit. nakış işlerini köylü pura binen vatanda~ bilet basına 20 
kadınlara gösterecekler ve onların yeti§- para ödiyor. Hususi otomobille ve
mesine çalıp.cak.lardır. ya taksi ile giden vatandaş hiç bir 

Yani kadın eğitmen köyün içtimai ha- şey ödemiyor. 

yatında nizun bir rol oynıyaca1ctır. Hü- Zenginin lüksü adeta vergiden 
kümetimiz kadın eğitmenlere birer dikit muafiyet temin eyliyor. Mütevazi 
makinaaı verecek ve çahşmalanna yar· vatandaş umumi vesaitten istifade 
dım ~dccektir. Köylerdeki çalı§malara ettiği için vergiye tabi tutuluyor. 
1 S ikinci t~nde batfanıyor. Yallardan yine en çok istifade eden 

Köylünün 
Geçinmesine göz di

kenler ceza görecektir 

B. Enis Behiç Koryürek 
Mersine tetkike gitti 

kamyonlar mülhakata çalışan oto
büsler bu mükellefiyetten masun 
bulunuyor. 

Halbuki turistik yollar vergısı 
benzin satışlarına teşmil edilmiş bu· 
lunsaydı, hususi otomobil sahipleri 
taksiler, mülhakata işliyen kamyon· 
lar da bu vergiye iştirak eylemiş ve 
adilane bir şekilde, yollardan isti
fade edenlerin de siyanen bu vergi
yi ödemeleri imkan dahiline alınmış 
olurdu. Diğer bir vaziyet te trenle 
vapur arasında vardır. 

3116 sayıla orman kanununun ve 3444 
sayılı ek kanunda köylülere bahşolunan 

müsnadclerle ccçimi sırf kerestecilik, 
odunculuk ve kömürcülük olan köylüle

rin refnh ve ktılkınmaları hedef ittih~ 

İş kanununun tatbikatından lzmir iş 
hayatında iyi neticeler alınmıştır 

edilmi§ olduğundan kanuni kayıtlardan Şehrimizde i~ kanunu tatbikatı · etra

istifade ederek ba~knlarının bu hakları fındn tetkikler yapan İj dairesi reisi B. 
istismar etmelerine ve gizli maksatlarla Enis Behiç Koryürek dün lnönü vapuru 

makta olan tramvay müstahdemlerinin Karşıyakadan vapurla, otobüsle 
iH saatlerinde her hangi bir değişiklik ya· lzmire inenler vergıyı ödiyorlar. 
pllma81 mevzuubahis olmamıttır. Bu Faknt banliyo trenleriyle .seyahat 
hususta ileride çıkacak genel emirle iı edenler bu vergiden muaf bulunu· 
saatleri meselesi halledilmiş olacaktır. yorlar. Neden?· 

k 1 · ·· k hd" ko""yl·u·yu- ile Mersine gitmiş ve iş dairesi erkanı öy iınun ıızanc.ını te ıt ve 
tarnFından uğurlanmıııtır. 

B. Enis Behiç şehrimizde, iı kanunu· işçilerin ve }irketin üzerinde durduğu Dahası da var •. siper ederek ruı.mı müstearla icrai ticaret 

etmek istiycnlcrin yolsuz hareketlerine 
nun mer'iyete girdiği tarihten bugüne meydan verilmemesi orman umum mü· 
kndar tntbikatta tesadüf edilen baza 

nokta, işçilere verilen ücret meselesidir. Bir kısım vatandaşlar vardır ki 
Jş dairesi bütün işçilere, on bir saatlik bir nakil vasıtalarında pasoları vardır. 
çall§Illa devre i için alcsseviye bir ücret Her hanki bir şirket veya müessese dürülüğünden bildirilmiş ve keyfiyet 

edı.1_ güçlüklerin izalesi için tqebbüslerde bu· aliikndarlnra t-hemmiyctle tamiın 
lunmuştur. Knnunun tatbikatındn iz. t b 't dilm · · tm-'-ted' B her hangi bir mülahaza ile kendisine es ı e esma arzu e e&. ır.. u • 

miştir. 

fzmir ve Manisa vilayetleri mıntakaSl 
orman baş mühendisi Ali Riza Aydınlı-

ğın ve orman memurini fenniyesinin 
mesai ve gayret sarfetmek suretiyle her 

iki vilayetin mahrukat ihtiyacının kış 

gelmezden evvel teminine çalışmakta ve 

ihtiyacın yüzde yetmitıi nisbetinde or
manlar tefrik ve kesime hazırlanmış lıu· 

lunmaktadır. Kesim yerlerinin tefrikine 
göre bu sene mahrukat buhranı vorid 
olamaz. 

Kira evinde bir 
tecavüz iddiası 

fkiçqmclikte Molla sokağında gıırip 

ve çirkin bir bii.disc olm~tur. Bn. Havva 

isminde genç bir kadın bu sokakta bir 
kira evi aradı:en, kendisini tanıyan Mu· 

harrem ve Scnnet adlannda iki şahıs ya· 
nına giderek: 

c- Şu gördüğün ev bo~r. beraber 
bakalım> demişlerdir. ' 

Bn. Huva, bu iki phas)a eve girdiği 
sırada tecavüzlerine uğram~tır. lki phıs 
hakkında takibat yapılacaktır. • 

mirde, iıı hayatında alınan iyi netice 
memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

lzmirde, elektrik ve tramvay şirketi 
tramvay servislerinde vatman ve biletçi 

olarak çalııtırılan bll7.ı işçilerin tevali 
eden müracaatleri tetkik edilerek işçile

rin istekleri ve §irketin, elinde mevcut 
mukaveleye göre vaziyeti gözden geçi
rilmiııtir. 

işçilerin bazı taleplerinin is' afı ciheti· 
ne gidilmiş ve bu esas üzerinde şirket 

müdürünün de hüsnüniyetle harek et
mesi çok iyi bir tesir bırakmı§hr. 

Bugünkü halde on bir saat çalıştırıl-

Karakolda canı 
sıkılmış 

t1 h ·· d d nl aıt olan bir hakkı bazı vatandaşlara sure e. er gun evam e en a aımaz· v • 

1 ki ·· ·· __ ., ektır" bagışlamış olabilir. 
ı arın onune g._..,_ucc • 

r:- _____ • d · · d- d.. - b""lg J!!_, Buna diyeceğimiz yoktur .. Fakaı 
ı:.ısasen 1f ıuresı or uncu o e UlllJ• 

ri bay Kemal lılkici oğlu bu mesele üze. devletin vergisini bağışlamak doğru 
· d · k 1 h li d ·d· B Eni olur mu 1 rın e şır et e temas a n e ı ı. . s • 

B h. · d t bb"" •· ·· · "rket. · Paso ile seyahat edenler bizce e ıcın e eşe usu uzenne §1 ış 

knnunu mevzuatındnn 1 ücret m~- devlete ait mükellefiyeti yerine ge-
0 an • k b · · d d" l 

l · · ı· · "d • büd" V• tınne mec urıyetin e ır er. esını mcc ısı ı aremne ırmegı ve en 
kıs b . d • · ti. _:ı d" ___ ._ Belki bu kısım mühim bir yekun 

ır zaman a l§ı ne ccıen ırcccıı;. 

son keyfiyetten iı dairesini haberdar ey· btu~azk ... Am~a pre~sip ba~ı~ında~ 
l V• kah ı tm' ti. ugun u vazıyet dogru degıldır. Nı-
cmcgı u e ııı r. k" . 

O ti · cl"f" · • t fmd b" nnl te ım sınemalara parasız girenler ere erın t ı ı qı e ra a ır n§- . . . .. 
ld dil • diw . 1 • • b devlete aıt vergıyı ayrıca odemekte· ma e e e mesı ve ger ~er ıçın ay , . . 

E · Bch' b d t kra t dırler. Malıye bu noktayı ehemmı· 
naş ıç u a~ sonun a e r z. • 

yetle takıp etmektedir. mire gelecektir. 

Arpa nizamnamesi 

Hülasa mükellefiyetlerin siyanen 
vatandaşlara tahmili için küçük ve 
büyük noktalara ehemmiyet ver
mek adaletin ruhuna uygun bir ha· 

Jhraçları kontrole tibi tntulacak arpa reket olur. 

Bir yaralama faili olara.k aranmakta ve yapağılar iç.in hazırlanan nizamname 

bulunan sabıkalılardan Ramazan oğlu projelerinin şurayi devlete sevk.edildiği 
fbrahim, yakalanarak Keçeciler poli• haber verilmektedir. Arpa nizamnamesi 

merkezine getirilmiı ve nezarete alın- haklcında bmir tüccarlannın mütalealan 
mıttır. Suçlunun neu.rethancde canı 11· 

Müsbet ve fiili i~ görmek istiyor· 
sak, hususi idarelerin gelir kaynak· 
lannı kuvvetlenclirmeğe, bunu ya· 
parken verginin adilane esaslara da· 
yanmasına itina göstermeğe mec· 
buruz. Bugünkü gelirlerle iş yap
mağa kalkışmak kendimizi avut

k.ılmıı olacak ki, cebinde bulunan bir 
miktar earan gizlice sigarasına boJaltır
ken yakalanmıı Ye hakkında zabıtvara· 
ka11 tutulmuştur. 

tekrar alınmış ve bir rapor hazırlanmıı· 

hr. Oda, bu raporu Jktısat veki.leti iç 

tic:aret umum müdürlüğüne gönderecek- mak, biraz da yarım iş görmek olur. 
tir. HAKKI OCAKOOLU 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması olacaktır. 
,, 
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DJKKAT: 
Sinemamızın 

" 
" 

" 
,, 

,, 
Resmi 

hedefi: 

: Ailevi ue içtimai filim/er gösterecektir· 
: Programlarının mükemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: istirahat icin aranılan tekmil evaafı haiz • olacakhr. 
: Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı 

olacaktır. 
: Güzellik ve zarafet abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Güzel filim ve fiyattır. 
:,· .,. .... ·-~-~...,. ... - ~~~:..: ....... , . ...._, .. - ;..· .. , · .... , ....... ,~ . _-;-
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Uzak Şarkta yen· vaziye 
Japonların CenupÇinindeki hareketi 

lngilizler · ku landırıyor 

Mare§al Çan - Kay - Şek ııe Çın askerlerinin bir ge~it resmi 

4ı 1-fo~.g~ong 13 (ö.R) - Kanton üze- Tokyo, 13 (A.A) - Harbiye nezn- sebetini hesaba katmaksızın takip ede
.: YUrumek üzere cenubi Çin eahiline ıet4 Çinin cenubunıı çıkarılmış olan Ja- ceği siyaseti tesbit edemiyeceğini söy

rı1an Japon ordusu genel karargahı- pon kuvvetlerinin dün öğleden ııonra lemiştir. 
llltı tebliğinde J :k 1 • · "h · v lnah . apon uvvet ennın ı raç zayll!P ugrnmabızın memleket dahilin-

allinden cm1 k t" • • d v 18 d '1~-kir m e e m ıçme ogru e ..i.ometrelerce ilerlemiş olduklarını 

'-oınetre ilerledikleri ve bu sabah ileri bild'-ektedir. Bombardıman deniz tay-

t 
.dr~ketine devam ettikleri bildirilmek- yareJ.ori ilci bin Çin a~kerini imha etmi"-

• it o·v L ' 1 " · ıger ıı:ıt a arın karaya ihracı de- lermr. 
"-hl etmektedir. Çinliler Japonlara, Roma, 13 (A.A) - Japon gazetele· 
1-ernleket irerisine ilerledikten sonra · I d · · lo ,. , n e orasyonu reısınin B. Muasoliniye 

Londra, 13 (ö.R) - Kanton demir
yoluna doğru ilerlemek üzere Hongkon
gun şimalinde Bayers koyuna çıkarılan 
Japon kuvvetlerinin şimdiye kadar bir 
mukavemete tesadüf etmedikleri Japon 
kaynağından iddia edilmektedir .. Fakat 
Çinliler daha içerilerde şiddetli muka-I n nolc.taya kadar mukavemet edecek- göndenni' olduğu sempati mesajında 

:İni bildiriyorlar. Japonlan karşılama'- J h · f ~ ıı: apon eyeh tara ından ltalyan başve- vemete hazırlanıyorlar. Japon tayyare.. 
ere mühim kuvvetler yola çıkarılmı"- k"I" d"" d tar " ı ıne tev ıı esnasın a Düçe İtalyanın !eri demiryolu hattında hava bombardı-

l 
·• F'akat demiryolunun Japon tayyare- Japonyaya olan dostlu;,..ndan ve Ja- 1 · 1 b · k L _ 1 er c;~ man arıy e iıyü ll<l!!Drnt yapmış ardır. 
1 tarafından tahrip edilmicı olması bu ponya ile İtalya araeında'ı' tesanu""tten, ç· ı·ı d J 1 - • h d ce ki " ., ..: ın ı er e apon arın guzerga ın a bu-

" 'yab güçleştirmektedir. Japonyanın nihai zaferı" elde edecegıv· hu- ) b" k d · 1 k L - unan ır ço emıryo u öprillerini 
~ .~dra, 12 (A.A) - Cenup Çininde susundnlc.i kanaatinden bahsetmiş ve uçurmuşlardır. 
~k mikyasta Japon hareketleri hak- Japon gnzetelerinin mümessillerini Kan- l longkonga milliyetçi akını devam et-

daki haber Londrnda büyük bir he- tonun cenubunda karaya çı1-arılmıQ olan ek d p 1 h '- tl J1cc ) A ... m ·te ir. o is i tiyat AUVVC eri hizme-
an a lcar~ılnnmışbr. Japon kuvvetleri için mesut olan bugu""n-p te çağırılmııılardır. Hongkong valisi Çi-

lng· ~ess ~B~~ciati~~n göre Tokyodaki de kabul etmekten mütevellit memnuni- nin bu kısmındaki muhasamatın lngiliz 
ılı buyuk elçısı bu havalide bir Ja- '-'etini izhar eylemi!ltı'r. f l k l>o h " mcna iini mühim mikyasta a a adar et-
n areketinin Hongkongtaki lngı"lı"z 1 leyet reı"sı· k ıı b' •V 1 itle cevap verere -ıiç ır tıgini ve Hongkongun beyne milel tica-

ı. nfaatlerini tehlike'-•e dü.,ürebilecegvı·nı· me l k t" Ü l · k d" ~ " " m e e ın ç er mısa ının mevcu ıye- retini sekteye uğratabileceğini söylemiş-
' Yan etmiştir. tini ve Cermen - ltnlyan - Japon müna· tir. 

Fransa -

tatürkle 
Bulgar kralı ara
sında teati edilen 

telgraflar 
Ankara 13 (A.A) - Bulgar kralı Bo

rlsin tahta culusunun yı1dönümü müna
scbeliylc a.~ğıdaki telgraflar teati edil
miştir. 

Majeste Boris III 
Bulgar Kralı 

Sof ya 
Majeslelerinin tahta cu!Cıslarının yıl

dönümü münasebetiyle kendilerine en 
iyi tcbriklerbni ve şahsi saadellerile Bul
garistanın refahı için olan çok samimi 
temennilerimi arzetmek benim için bü
yük bir zevktir. 

K. Atatürk 
Ekselans Kemal Atatürk 

Cümhur başkanı 
Ankara 

!Eksel~nsınızın nazikane tebriklerin
den fevknlade mütah:lS!>is olarak kendi
lerine en hararetli teşekkürlerimi arze
derim. 

Boris 

Mareşal 
Trakyadan Istan

bula avdet etti 
Istanbul 13 (Hususi) - Genel Kur

may başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 
teftiş için gittiği Trakyadan bu gün av
det etmiştir. 

Milli müdafaa Vekili 
An karada 

Ankara 13 (Telefonla) - Milli müda
faa vekili General Kazım Özalp bugün 
geldi ve vekalet erkanı tarafından kar
§1laİldı. 

İtalya ile ticaret 
müzakereleri devam 

ediyor 
Ankara 13 (Telefonla) - Italya ile 

ticaret müz.nkcreleri henüz neticelerune
miştir. Müzakerelere l'arın da devam 
edilecektir. 

Tekirdağında kuş-

Başvekil C. Bayar Par-
• 

tı umumi merkezinde 
Ankara, 13 (Telefonla) - Başvekı"I B CelAl B b- ·· 16 d C H . . A • a ayar ugun aaat 

k 1 
a t • · Partısı umumı merkezini ziyaret ederek üç saat kadar 

a ınış ır. 
B. Celal Bayar Partide B Şükrü Kayn ve gen·uo·· k 1 ·· 1 · ·1 

·· dd ·· .. .. .. .; n uru uye en ı e 
uzun mu et gorus:nuştur. Parti, Cümhuriyet bayramında yurdun 
her tarafında umumı yerlere asılacak iki güzel afiş hnzırlamıstır. 

Ankara çocuklarında deniz sev"isini 
artırnıak için C. . P. nin güzel b:reketi 

• Ankara, 13 (Telefonla) - C. H. Partisi çocuklarda deniz sevgisi
n~. ar1ttırma.~ ~aksadiyle Güven anıtı meydanındaki büyük havuza iki 
guz.e ve kuçuk kotra koydurmuştur. 

Sof ya içinde umumi bir 
araştırma yapıldı 

Sofya, 13 (A.A) - Resmi tebliğ : 
. N~rlar ~~clisinin karan üzerine Sofya garnizonunun da yardımı 
ile polis hugun Sofyada ellerinde İkamet tezkeresi olmıyan şahıslan 
~eydana çıkarmak -~çin araştı~m~lar yapacaktır. Sokaklarda gelip 
gı~e. y~yecek ve dıger elzem ıhtıyaçlar müstesna olmak üzere yasak 
edı~mıştır. Halk sükuneti muhafazaya ve ara§tırmaya memu 1 
polıs makamlarının vazifesini kolaylaştırmnüa davet ed"I · t" r Ao an 
br l 'h b ld - -o ı mış ır. raş

ma arın nı ayet u ugu radyo ile ilim edilecektir. 

Münhal 12 Saylav/ık 
C. H. P. Namzetlerinin bu ay 
içind~ gösterilmesi muhtemeldir 

.. Anka~a, 13 (Husus~).-. Münha_l ~ulunan on iki saylavlık için 
~~mhurıy~t Halk Partısının bu ay ıçınde namzetlerini göstermesi ve 
ılan etmesı muhtemeldir. 

7 • s inci_ Tıp kongr 
. AnkuN.ı, 13 {Hususı) - Ayın on yedisinde Ankara Halkevi salo

nunda toplanacak olan yedinci tıp kurultayına istirak edecek doktor
lar burar.:-ı g~~~:ğe başlamıslardır. Kongreye da~et edilen doktorların 
sayısı dort yuz~ ~:çm:ktedir. _Kongre şimdiye kadar Ankarada top
lananların en buyuklermden bıri olacaktır. 

Hava anlaşması 
Göring şimdilik 

im ny 
yapacaklar 
Parise gitmiyor 

mır 
yemi ihracatı 

mWl._ gelen '"fuf'"AhlenKifh vipul'u ~ 
bin çuval Kuş yemi almışbr. Bir Alman 
vapuru da bin beş yüz çuval buğday 

yüklemiştir. 

Kongr~e görüşülecek maddeler şunlardır : ilk günü : 
1 -: Grıp mevzuu ile profesör Brava profesör Kemal Hüseyin Ye-·

]0:1'.Jnnal11 VPc rlt:>lrt.n,., h -r,..m ~r.i{ t"'>"A Fınrl n t.l!!hlia t vsını.lac k 
evvel profesör Şevket Aziz Kansu ve Dr. Şükrü Hazım Tin~r 'irr; pro-
fesör Godşlik ve profesör Ali Esat Birol tarafından bu mevzuun muh
telif şubelerine temas eden tebligatta bulunulacaktır. 

Ondan sonra altmışı mütecaviz muhtelif serbest mevzular üzerin-
Belediye intihabatı bitmiş, parti nam

zetleri jttifokhı kazanmıştır. 

T angonika müstem
lekesinin kararı 

Londra 13 (Ö.R) - lngiliz şarki Afri
ka komitesi tangonika müstemlekesinin 
Almanyaya iadesi fikir ve teşebbüsüne 
şarki Afrikanın mukavemet edeceğini 

bil<lirmiştir. 

acar 
mıntakasında 

- BAŞTARAFI 1 tNCl SAH1FEDE -

nın Budapeşteye dönmelerinin müzııke
ratın inkıtaı mahiyetinde olmadığı, Ma· 
car payitahtında kaydedilmiştir.. Nite
kim BB. De Kanya ve kont Teleki bu 
akşam Komarnoda Çekoslovak delege
leriyle tekrnr temasa girnıi§lerdir. 

Fransız Başvekili B. Daladiye. Mareşal Göringle bir arada 

llerlin (Ö.R) - Bir Paris gazetesi Mü- edilmediğini, işar etmiştir. Bura mabafili • kesce malUm<lur. lki devletin bava paktı 
:tıih nnhışması yolunda bir hava paktının siyasiycsincc, Fcld mareşal Göringde yapma düşüncelerine, Almanya, daima 
lnUzakeresine devam edilmek üzere biz.zat müzakerelere iştirak ettiğinden olduğu gibi şimdide silah tahdidi için 
l'<.>}d mareşal Göringin yakınlarda Pa- 1 iki büyük devlet arasında cereyan et- yapılacak tedbirlerin siyaseten arzu edi
tisc geleceğini yazıyor. Quni d,Orsay 1 mesi iktiza eden itimat atmosferine ge- len şeyler addetmekte ve ancak 1eknik 
g<ll.t"f.esi bir aralık bu tarzda Fransadan rek harp cephesinde bulunmuş Oaladier cihetlerindeki konuşmaları siyas1 vazi
bir davetnamenin yapılmadığı ve hatta hakkında ve gC'J."ekse iki devletin istik- yetlerdeki esas noktaların acik bir şekil 
:aerlinccdc böyle bir seyahatin tekarrür halde omuz omu1.a sulh ile yaşamak za- almasına bağlı bulunduğunu ileri si.ir
ettiğine dair resmi bir haberin tasdik rurctinde bulunduğuna dair sözleri her- mektedir. 

Fakat Macar hükümet gazeteleri Çe
koslovak mukabil projesinin kabul edi
lemiyccck mahiyette olduğunu kaydedi· 
yorlar. Bu sebeple Macarlar Çekoslovak 
delegasyonundan yeni mukabil teklifler 
bekliyorlar. Macar mahfelleri Çekoslo· 
vakların müzakerab tavike çalıştıklarını 
bognuteuzlukla kaydediyorlar. 

Yeni lngiliz bahı·iye nazırı diyor ki Irak Harici ye nazı
rına Pariste verilen 

ziyafet 
Paris 13 (ö.R) - Hariciye nazırı B. Y~ni bir harp insanlığl 

misli görülmemiş 
eliketlere uğratacaktı 

Boıuıe Irak hariciye nazırı B. Tevfik 
Suveydi şerefine bir ziyafet vermiştir. 

l Suriye başvekili B. Cemil Mardanı da da
vetliler nrasında idi. 

. londra 13 ( ö.R) - istifa eden bah- • rülmemiş felaketlere uğratacaktı.> 
:rı~e nazırı Sir Duf Kuper yerine bahriye Ve hararetli alkışlar arasında ilave 

~azu-Iığınn geçilen milli müdafaayi bir- etmiştir : 
eştirme nazırı Sir oTmns tnsk.ip dün ak- c.- Biz lngiliz menfaatlerini, İngiliz 
~a~ aöylediği mühim bir nutukta de- hürriyetini, İngiliz arazi.ani her atila veya 
lnı tir ki : taarruza kar~ı müdafaaya hazırız.> 

1
. «Alrnanya ile devamlı bir sulh lngi- Londra. 13 {ö.R) - 1~ nazın fU 
I~ ıtıiJI t' " }k S )"'Ll t c ının ça nntıdaki bir medeniye- beyanatta bulunmuştur : i a.ıuanma 
~ Yapabileceği en büyük hizmet olur. ıırogramı İngiliz endüstrisi için mazide
• e . bir na • harp çıkması inaanlıaı mis}j gö- kinden ziyade gijçlükler yaratabilir. Fa-

kat lngiltere totaliter devletlerle müza
kereye girişmek istiyorsa, bunu yapabil
mek için çok kuvvetli olmağa mecbur

dur. 
c - Fikrimce Münih anlaşmasından 

sonra parlamentodaki nutukların en be
liği söylenmemiş olan bir nutuktur. Bay 
Loyd Corç dört gün mütemadiyen bu 
münakaşalarda hazır bulunmuş, fakat 
bir defa bile söz alamamııtır. Hüküme
ti tenkit etmektense sükutu tercih ey
m~tir. Zira meselenin ne kadar nazik 
olduiunu biliYordu.> 

Diğer taraftan Çekoslovakyanın Ma
carlarla meskun mıntakalarında bir çok 
suikastlar veya suikast teşebbüsleri ol• 
duğundan Çekoslovak hükümeti bura
larda örfi idare ilan etmiştir. Çeko!>lo
vakya hariciye nazırının Berlinde Al· 
man hükümetiyle giriştiği müzakerelerin 
Komarno konferansı üzerinde de mües
air olması muhtemeldir. 

Londra, 13 ( ö.R) - Macarların Çe
koslovakyanın en şark ucunu te~kil eden 
Rüten mıntakasını işgal teklifi Lehistan 
Uluanynsında karışıklıklara sebep ol
muştur. Lvofda Ukranyalı nümayişçiler 
mukabil nümayişe teşebbüs eden Lehli 
ahali ile yollarda çarpışmışlardır.. Çe
koslovakya devleti içinde Rütenlere 
muhtariyet verilmesi dolayısiyle Ukran
ya kiliselerinde şükran avinleri yapıl
mıııtır. 

Budapeşte, 13 ( ö.R) - Macar ta
lepleri bu sabah aaat dokuza kadar ka
bul edilmediği takdirde Macariatanın 
kendi vaaıtalari:yle t.akkını ele geçirece
iini Ç eko.lovak delegasyonuna bildirdi
ii haber telıaJIİI> edi!Woı. 

de konuşulacaktır. 
Üçüncü gün ayni mevzular üzerindeki konuşmalar devam edecek 

ve gelecek sekizinci ulusal tıp kurultayının ruzıı.amesi tesbit edildik
ten sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili tarafından azaya verile
cek bir çay ziyafeti ile kurultay kal>flnacaktır. 

Ulusal Tıp kongresinin toplandığı günlerde birinci Türk pediyatri 
ve üçüncü milli diş tababeti kongreleri de toplanacaktır. 

o v 
A!manya ile anlaştı 
Plebisit yapılmıyacak beynel

milel komisyona da lüzum kalmadı 
Berlin, 13 (ö.R) - Çekoslovakyanın yeni hariciye nazırı ile Al

man hariciye nazırı arasında yapılan müzakereler bir anlaşma ile ne
ticelenmiştir. Anlaşma mucibince artık plebisite lüzum kalmamıştır .. 
Yeni hudutlar iki devlet arasında uyuşularak tesbit edilecek ve mü
badele esasları tayin olunacaktır. Anla§ma üzerine Berlindeki beynel
milel komisyon da mesaisine nihayet vermiştir. 

Müzakere kesildi 
Slovaklar Macar 

teklif ini reddettiler 
Komoru, 1 3 ( ö.R) - Macarların müfrit taleplerine karşı Slo

vakların mukabil teklifleri Macarlar kabul etmemişlerdir. Bu itibarla 
müzakereler bu ak~am saat 18 de kesilmiştir. Delegeler derhal mem-

leketlerine dönmüşlerdir. 
Komoru, 13 (A.A) - Çek - Macar konferansında vaziyet bu sa-

bah yeniden gerginleşmiştir. iki heyet bu sabah saat dokuzda ve Çek 
heyeti ilk defa olarak haritalarla birlikte mukabil tekliflerini bildir
miştir. iki saat süren bir müzakereden sonra celse saat 18 e talik edil
miş ve,tMacar heyeti başta Hariciye nazın Kanya olduğu halde Macar 
hükü~ylc müzakerede bulunmak üzere Budapeşteye hareket et
miştir. Heyet son müzakerelere iştirak etmek üzere bu akşam döne-

cektir •• 
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Maymunlar &rg>lmanın Bodöy baş öğretmenJi• 
vine lııkıliip okulu baş öğretmeni Mu
hauuu Gündüz, Menemenin Kakl.tç öi:-
retmenliğine Ulucak öğretı;neni Kamer 
Ancan, Hacı Hiise,:inler baş öiretmen-
liğin.e T otbalı baş öğ,retıncni Osman 
Bozk.urt, ödeıxüıPn Kızılca Avlu baş öğ
tWııenliğine Reşacl Küçük Aydın. ödc:
mi,in Erlekli köyü ba~ ögtetmenliğinc 

değiln .. iş ama 
Şimdi de bu 
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ev ve ait 

insanların 
yeğenleri 

iddia ortaya 

keşifler 

cedle 
• • 
ımış 

atıldı .•. 
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Knklıç baş öğretmeo.i. ömeı: Twıc;er, Paris meşhur şahsiyetlerinden birini bu fark onların yaratılışlanndan ziyade meğini almak ve bisikletin ~ Bıa anda Lirdaıbiııe aeminin maki- uzatb. Kapta., zarfı ap. 
neleri dmdu. İçinden çıkan kal;'ldı okudu. 

v .. ur. dalla bir müedet sular üze.. 'YY:ıiindıe ltokru, e.ndİ1• ve cl~et i:a-
rinda J.Qclıktmı aoma olıiuğu }'erde sa- de ed .. takallii ler peyda oldu. B~ elek.-
bit kaldı. ~iye ıeslenru: 

Ne elm'91bı? - Bernİlfe .. Al .• oku .. diyerek kağıdı 
Malıı:inelerd. bir 1nza ım ftl'dt? ona ...ttt. 
Jaı .,._ l.lancL.. B11t elektrikçi kiğıcl rnulalevi:,ataa 
Tayfalardan bir çoktan kaplan köşkü okuyunc:ı elleri t:tremeğe başladı. Sap-

yanındııa toplanrmwl•rth. tan keisldi.. 
Bir inamı da aW.Meıe ._.urun merdi- - Amaa yar.bbi .• dedi. Bereket ve:--

venini denize doğnı indirmekle meşgul- sin ucuz kurtulduk. Derbal Lizun gel.en 
dular. tedbirleri alacağım.. En çok tehlikeye 

KN11i1•~ döri ..-ici iıe ~ ırü- maruz aok..ıwı t~rid. .dacei,Ua.. Swa 
vertecle dewi~ -._ • ..,_ t-...ı yenilen i~U. miri.-. 

Bir kötede bap.şa sevifen iki sevda- ğİm. 

fJyı yerlerüııH. kaldı.-- lıııuwalanna BG,le aiiıJ-eek aW.icele uuklaştı. 
gönderdiler. H.r.ketiıad- birat sonra da ( Nosse

Komiaerin elindeki elekb& limh,asmm Be) cin biitün elektrikleri söndürüldü. 
İfığı güverteyi yaladı. ~ede satlece. pe~ ile ,,_.. sö-

J<e. 8'1Q'e tbr ı .._ lam ıöc- ..- -.kir 7WClım lıim.,._ b1ıımıJb. 
Clüls. 1t-ı-oc1a-. cliadeka üpia ~-acu 

Komi.er d )i\- h,.. yakt.tcL İıı[i.de sabnk tay~ ,eı... .tmma 
- MCis3'Ö- dedi. Kap~ -'... llıi.. hital!en:: 

tün iMi l'emiciler gibi aiır de bmar.ıaa - Sin teşekkür eclerft, d.ali.. Y». 
çekiliaia.. Dıpncla ~ ..... lıdauyac:ak. •• &eım,.i d •• ı:anide btıl-.o Witiin 

Jan: J"Okwlaını- Bütün İnsaalıuua lııa~abm 
- Peki.. eledi.. Makinelerde sakat- lwrtardın1Z. 

Kaldıç baş öğretmenÜğine a11u.i okul öğ- kaybetmiştir: Bu, Fatu ismindeki şem- terbiyelerine bajllıdır. Bunlardan birin- leştircrek getirmek onuıı vazl 
rctmenlcrind n Mehmet Yalçın, Berga- panze rnnymunudur ve uzun müddet ciai cambazhnneleı: için yetiştirilen 4em- if için kendlaine aynca ihtai 
manın A~nıiı Cuma baş öğretmenüiiiııe alimleri meşgpl ettikten, kendisini gö- panzelcrdir. Onlara öğretilen yalnız, gös- mağa lüzum yoktur. Sultan 
F oçaoın Uıpınar baı öğretmeni Rifat renleri: eğlendirdikten sonra, taklit ettiği terecekleri marifetlerdir. kendisi bilir ve ®dW bis.ikl 
&al Torbala bnş öiJ;etme~ııe Tepe- insanlarır. Akıbetine uğ~, kışa bir Maymunlar bunlan uzun bir teı:biye .tek ~ alıı; ~-
köy Kıizun. p ö~retmooleı:irı.den Ne- hastalık: neticesinde ö~. I ile, taklide alJ311"lar, ondon sonra, makine Bundıuı bafkat ~· 
diın DoiYul Çc.t.iıar. Tepcköy Kitzımpa- .F~ doktor. Menru:ra. ~~eki biri sibi tekrar ederler. Bunlar.a, yalnıi ~ diler bir ~ ~erini dtt 
şa öğretmenliğine Torbalının Ar.slımlaı ~lim.in bllyilttil#il, yetiştirdigı bw may- !arın taklit kabiliyetini görmek mümkün~ Meseli sahibuwı 
köy öğ~ctmeni Şaziye Sümer tayin olun- mundur. Hayvan, cinsinin en zeki bir dilr. Zekllannın i§l~ de ancak bu temizlemek, ki>P'tif. yık.Amak 
muşlardır. nilmunesi. idi ve son derece büyUk. bir ~~ve içinde far.kedilebilir. dir. Dinkel, ı~nlerde y 

Nev york sergisine ~~ka, anlayış ve iman yakınlığı gösterir- Halbuki, b~ lllinin tetkik ettiği ve tu:ııbir ~u: ~yle 
hazırlık \o.sanı taklit cbne hassısma en fazla bunun için bazı tecrübelere tabi tuttuğµ lı ~ h ~~ 

maymunda daha başka bir çahı:e görU- ça ~ d ayQatınıb. ı.. • • 
c:....ı..rinıiz ticaret odası bütün ihrrıc:rı• sahip bulunan maymun şempanzedir. maymun ı.u:. • ır ÇQ" 
~· " Onlar b--1.. 1 d .. ı · •t ti lebillr. İkinci neve ayırabileceğimiz ter- 1 beı.A1 

t irl . firmıJ gÖftderd·v· b" ı cam uaıane er e tur lı man e er eceti i§i _.a ~·· 
ac erme ve- a.nna ıgı ır yaparken görmek kabildir. Mesela Pa- biye edilmiş maymunlar da bunlardır. Canbaıhanedc türlü numar 

tamimde lzmirli firmaların • Jevyork bey- F"tu bunlardan bı"rı· ı"di. "·,.cselA, dok-rLı; cambazhanelerinden birinde ki M. .. m. cı maymunların en iyi misali ob 
nelmil sergisindeki Türk pavyonuna 

ve Mm. K. ismi ile meşhur olan iki may- tor .Mannera ona «mcuıun (anne:) deme- mindcki şempanze gösterilmel 
sureti i;1tirnklerini izah etmi~tir. Sergide k ki li k l .,i,..; ög·re,,...,;.,.._ F-L-t hauv .... bu keli .. mun i i "c;i ık bisi let e yaphklan ge- .. ..... _ . .,..,,... cuw.., "'·~.. hayvanın bühassa.1 «evine döıi 
müşterek. m yapılın aı ve kollektif iş-
tiraklcr &dı verilen bu usulün tüccar için 
daha mü:ınit olduğu Lildirilrnektedit. 
Heı müesaeaenin baznlıyacaiı pr.oııpck· 
tösü ~ bro ürleri devlet tabett:ıecek ve 
masrafını alakadar t'irmrı.larden alacak-

tlntilerde, hakikaten büyük bir maharet meyi billl istisna herk&se değil, yalnız adam> numaran meşhurdlll'. 
göstermişlerdir. kadınlara söylUyordu. Burada, hayvanın sai!h<>f adamın halini o kadar, 

Bu, ahşnnlarak yapılan bir hareketten erkek ve kadmları farketükten başka, ediyor ki, oc:IQya giııerken ili 
başka, aynı zamanda zekaya dayanan bir (anne) kelimesinin yalnız kadınlara söy- }"alpa vurarak eşyaları de · · 
iştir. ("lnkü, bisikletin önüne oturmuş lenebll ceğini akıl ettği görülüyor. soyunuyor, ve yetağuıa yata 
olan. M. gi<lonu sola büktüğü zaman, Daha garibi var: Fakat (anne) diye lasının altına lizmı.bğı ko 

tu. arkada oturan karısı Madam X. de aynı hiç bir genç kıza hitap etmemiştir! Böyle 
Pek yakmcb ti ret oda.ıncla bir: top.o h nreketi yapmasını akıl ediyor. J bir hitap karşısında kalacak geoç bir Ka· 

la b dala y~anak b:mirli firmalardan 
lık falan mı oW•? Adam cenp .,..eti: İştirak edecek olanlann adları ve . ·rak. Bundan başka, bisiklet kullanmak daldın veya klz ~halde memnun. olmazdı. gibi satırl r ~i.Qde &Qde 

_ Hayır .. Sadece bir maıaewa yap- - Kumandan .. ben sadece bana ve- her halde biru zekA ~letmiye lüzum f:atu d.n, onlann yaşlarını. bile fark.ede- sağa ~ket~ 'VE; Wı-
ni betleri tesbit. olooacııktır. 

tık. ri1ıea bir vaai!eyi ifa ettim. Büyük bir fe- V gösteren bir iştir. cek kadar zekl göstere~ bu haUıyt iş- SOQJUJa geliw::~ ö};ID- .. t~np, 
Jan, vapunm alt katma .... ~ la.ketin Önİ.İltia alınması ı•eli bu İfİ vak- .n...ari mektupları Karşı karşıkya oturup şantraç oyna- lemcn. tir. veya İWYİ; çev.i.rrn~~ 

venin bqmda bir defa dm etrafına La- tinde haber alan ve önüne geçen istih- Bir kariimizden aldığımız mektupta. yan maymunlar bile vardır. Şüphesiz ki Alimltriıı tetkiklerine mevzu t.e kil elli>.i ~ı~ koy~ ·· ·· 
kmdL baraı dairesiaiu.dir. lsmetpaşa bulvarında Otüçüler sokağı- bunlar, oyunun usulünü bihııiyorlard.ır. etmiş olaıi: şempamrier, iliJn t.aJ:ibj,nde ta mandolin ~ maqm 

Kuvvetli bir projektör, istikametini Meseleyi henüz ıudarnam!} olan ikinci nın ba~ında yeni yapılmnkta olan sine- Fakat, santraç oynayan insanlardan gör- meşhur birer şahsiyet olarak yer alın,ış. ~ifetii §e. ~clE:le <il~r m· 
havaya çevinnİf.. Go°k yüzünü mütema- kaptan sordu: ma binasının ittisalinde çürük ve yıkıl- düklerini öyle büyük bir muvaffakıyetle laı.'du-. M. Mtli bunlardan biri ® Sultan ~e V.Q. or~tan. ~ 
diyen arafbnyord•. - N~ ._.-.. Ne olım.t?. mağa pel: müsteit bir ev bulunduğu ha- taklit ediyorlar~ biri arada sırada hile 1 dit. Bu, Sumat.ı:adan getidlmişiiıı ve ve bazı işi ri: bcc~kt..e ~ 

Uzaktan uzağa ise bir motör homur- Kumadan izaı. etti: her verihndd.e ve belediyenin nazarı yapmayı, <liğcri de bunu görerek hiddet- Di.nkel ismllıdeki zengin zi.raa~inin may- iki cins maymunduı;. B.ı.ı.r;ıa 
tusu geliyordu. - Bize bu mesele imrinde mutlak dikkati celbolunmaktadır. 1 haykırıp bağırmayı bile unutmuyaı-- munudur. rilde böyl b~ bassa göNJ.w.C 

Vapurun hütiin tayfa 'Ye zabitleri ıü- hir ltttumiyet cmredıT17or. Bibassa bu B. Hakkı Baha lar. Sultan 1. adamın ev.inde adeta bir h.iz- goriliıı b~t hus~ 1<:tJ:itiı .. 
vertede toplan11Uflardı. gemiciler asla hiç b!r şeyin farkında ol- Marifet gösteren maymunları iki neve metçi gihi iş gijrmcktedir. MA!sela öğlcle- pılan 1ıe~·Ub.cler®n d.e iyi Q.ef 

Kaptanm yanmda ceminin ı,-. eWı:- mamalıdft"'. Anbıtttğmuz felaket& relinc::e, Taşkıran ayırmak lüzımdır. Bununla beraber, ri bisiklete binip pazara gidet"ek evin ek.- IWllXU§Ur. 

trikçm danıyonfa.. Bir fr9çü1r zahit ne o da f&· Bizint ~ dmiain orta.,.... Uzua seneler askeri mekteplerde ri-
mütemadİyen kaptan ile telsiz odası ara- da ya111p lcil olacaktı. ya.ziye öğretmenliği yapmııt ve yüzlerce Kudüs AVRUPADA SPOR 
aında mekik dolruyor, haberler cetiri- Etraftan Nıyret .e delt,et seslen yiilr- talebe j'etiştirmi~ olan bay Hakkı Baha 
yordu. Midi. T aşkırarun Tilkilik orta okul ıiyui.ye 

Basket Bol Maçın( Projektör nİ.blıyel ahıkta kiiçiik Te si- Kapt ... ese-... efi: muallimliğine tayİtl ed'1diği ha.,er alın- Belediye meclisi ve 
yah bir noktayı aydmlattı.. Bu nokta hü- - Cani eller~ .&elıtrik tesisa- mıııtır. 
Diz tanueai olcfaiu anfatddL dit yerlerinden Lo:nnutlar ki .. Tam de- ~ • . • .4 r.nn rnr.,J,..Ç,..,. ,,..,..,. 

Tayyare, ıeminin iizeıiıııde reniJ hir na ortaslltda ilren gemi, her tarafntd Aktam vakti Kemerde Sürmeli soka. tisi azasından birini 
~ ~ilrten soma biraz uzUta deni- binlee lrontalr yapacal ve bir ~ ğmda bir hadiae ol~; ~üseyia oilu 
ze ındı. Bu, Fransa ha .. kaoetlerine imd.t RÖrmeden cayır ca calıtı Abdullah, aarbotluk aaıkMayle Ali km öldürdü/er Almanya Fransaya 21 gole lı 

36 golle galip geldi menmp muazzam bir ta-- idi. T'Kareti '='hıı·,e z J"'ll' ~ • 26 yaşlarında Bn. Emine Perilı.u. yara- Kudüs 13 (A.A) - Arap m::..J-La 
.,.,-~ - 11 ... e ınenaap ge· .ta --.ı. 

Vapurdan indirilmit olan küçük bir miler hep böyle )'ltftfnlflar • di mtf{ır. Bn. Perilla,... yanlan ltarnm- partisi ve Kudüs belediye meclisi aza-
d~~ motörü derhal deniz tayyaresine iratlar bunlan ,-...ı.. halde.::. =uf: da~ ve sol kohtadan ve hafiftir. SuÇlu sın .. n ~ Srtkı '?'="a KudtlMea 
sıtti. Ta~~en çıkan bir adamı alarak bir İp uca We ~. YakalaDOUflu. •• gıderken l'Uvelnrle öldUrill- Avrupa Lig maçlarının aon neticel 
•apUl'll getirdL : ..................... a. ..................... r..ı;-:· Fnnkfurt, 10 (A.A) - Fraua mil· ... Mtiıc.!eıi ...aua: 

Bu adam, kaptana mühürlü Lir kif;t -BrTM.EDI- E_ .. Q~!~[!.!~~! ... ~!.c!.!~!!.':. . ._~ ~~1a ;ek malaa/ef etin !!n~~ı~:~ ~= ~ ~;0:. ~ -:.c-:- O. 

Yen)• karara ·· ~üt.h.fa .. ,ı.ıvı B.. Mahmut Söner. :teçim liateainin ..._,.. 6/2 ile kua•mıttıı. Novara - FC. 8ui z .. o gore bnUr Yunaa konaolosa B.Emil Vrizak.ia ~...ı.-. 81- -1..!L! !1..! L-~•---- ~ FC. 'IUl!I.!> __ Ank ba J ,. ......,._ -·ır ıı:ı-.-.,.... _,_,_,, ~ - c-.,... t • 
----------i------ araya gitmiflerdir. Trab.aon aaylaYJ ffftuG ge ıyor 71 kuucLit Wc1e Uip.U Sim.et kar- S.llPMrciluw- "-~-. 

M 1 e e d B .. ~ırrı Da.y lsta~bula g'.tmiştir. IJ daiıai Belcrad. 12 (AA) - H.nat köyli detler 'etia bir müca.dıeleclea eoua Fer· Juveotm Toriııııo - FC uame e vergısın en reısı B. Enıs Behıç Mersıne gitmiştir. ve muhalif Sup partileri bueün toplua- ~ - DOU Fw eltibi.a 9/8 ınai· FC. Tr._ -AS. R ... O. 

k 
lig fflQC/QTl r~ Macelt.i umumi .eçimde muftalefetin hip olm..,au. Um...W tunil ıaetic..mc&. FC. L\ılla - FC. Motlıaa 

l·mıer muaf olacaklar? ' muıterelt liateeinin b.,.Dda cö.tennoje Almuya 21 ıcııle kart- 3S ceUe ,. 

2430 sayılı muamele vergisi kanunu
nun ikinci maddeaine 35 35 sayılı kanun
la eklenen S fıkraaile verilen salahiyete 
müsteniden muAarrik bnYeti heı be:nU 
ve günde çallftmldığı işçi sayısı en fazla 
ona kadar olan sınai müeueaderden ne
vileri bağlı listede yazılı zümrelere dahil 
olanlann mezkur ltanunun nepİ tarilıi 
olan 16-7-938 tariiıinden muteber ol
mak üzere muamele versiünden muaf 
lutulmaaı Maliye vekilli.imin 24-8-938 
tarih ve 23204/258/26281 sayılı tez
kercaiyle yapılan teklifi üzerine icra n
killeri heyetince 24/9/ 1938 tarihinde 
onalUlUftır. 

Toprak aanayiinden: 
T e~r yapan müesseseler, 

Madeni etY• Bana)'İİıMlea: 
Cilacılar, 

Bıçakçılık. desterecilik, çakıcılık, 

Her nevi maden döken müesseseler, 
(Yalnız döküm dolaylllİyle. dökülen 

parçayı i~lemek auretiyle mamulat vücu
de getirenler hariçtir.) 

Dövme bakır imal eden müesseseler, 
(Cil& dolayıaiyle). 

Tel kesme imalathaneleri: 
(Kan •al halindelc.i teli ambalaj san-

dıklarında kullanmak üzere muayyen 
uzunlukta kesen imalathaneler.) 

Tahta sanayiinde: 
Tornacılar 

Ambalaj sandığı yapan müesseseler 
Oyuncak yapan müesseseler 

1 

Manken yapan müesseseler 
Kürekçiler 

(Deniz vasıtalanna mah.ua kiittlc ya
panlar.) 

Kuı kafesi yapan müesseseler 
Tahtadan küçük Cf)'ll yapan ( Pirog

tafi) müesseseler 
Kutucular 

(Kutu, teldolap, çeober, elek kasnal{ı 
ve benzerlerini yapanlar). 

Çıkrıkçılar 

Tavla yapan mücesesaler 
Takunya yapan mücsse.cler 
Mekik yapan müessesele.-

Araba tamir eden mi'Osteaeler (yal
mz tamir dolayaeiyle) 

Kundura kalıbın ökçeei 7Bpan müea
seseler 

Arpa kırıcıları - haynn yemi-

Arpa, mercimek vesair hububatı un 
haline getirmeksizin ezip parçalıyan mü
esseseler. 

Mensucat •nayiinden: 
Havcılar 

hakemleri karar Yenniftir. pbiftir. FRANSAJ>A ı 
13/ 10/938 aarihüı.de toplanan fu.tbol Franaa 6anka.aının fVfBOL btt ~oDe~:.!i ~ 

1 
lik heyeti bu hafta yapılacak olan Lik aon haf ta blcinçoaa ..,VIÇREDE , .Raeiq Str..._• _ FC. R 
maçlarının hakemlerini seçmİftir. Sa- ParW 13 (Ö Olimpik Mu.ev _ FC. 
bahleyin ikioci takımlar : .R) - 29 Eylaldesı 6 ilk O... 1 O (A.A) - Lik ıaaçlU'HUD bu " 

Saat 9 da Alsaacak • Ateşspor ha teorine kadar olan haftaya ait F.rama haftaki Deticeleri ~ : ~ ~ : :.:~ L.e.., R O 
1·e J ·1 O v J bankua bliaı;oeu alta U.. ıaevc--.ı---.... y._ Fellove - Lozeıunn• 3 - O .-.. 
il; m sma.ı Oi'&rulpor. 55 :mlly -- r- AS. 

Saat 11 de Doğan.spor - Üçok. Ha- .J:..+ • v ~ ~ frank okluiuau N.rO.t.na - FC. Gıenten 2 - O Kao - FC. Sete ' • J 
kem Baha Konoralp Al-ncaı- bl5""''eakanyorda. Bir hafta evveline nis1'etle FC. Biel - FC. Lmern 2 - 2 R.-. R-. - S.. EW-

- -.. u r m değişiklik k ·· flasing Paris - Olimpik Lil 
öilcden sonra saat l 3 te bqllyacak de olan kl t yo tur. Teda~ Serv.t - FC. B.ı 2 - 1 L 

aünün en mülüm futbol müaabakalan beti ::-.J_ i39ı paranm altul ~k ~ FC. Luaano - FC. Şqdöfon 3 - O ö Havr - FC. Mets O - 3 
J . • y...._, .3G dır. Kaıı:unl aısbet ~ Yu B G --L ı ı 
ZDUrın tanınmı~ kulüplerinden saat J 3 yüade 31 den lbar&tW Dtr oys ........ r..ı11ı1>pers • 

te Alaancak • Ate§Spor takımları aıaan· ' 

da yapJacak ve bu maçın hakemliiioi wa••-tPIJ~-"'~-----· 
Mustafa Şenkal yapacaktır. K • ı L 

Saat 1 5 tc Oçok _ Doianapor takım- 118 1 K tt F 
lan ba,lıyacak vo bu maçan hakemliiini AiaçLk ve büyük behçeaile 
bölgenin birinci a.aruf hakemlerinden bay muht*m bir ev, mobileli ve-
Esat Merter idare edecek.tir. ya mobileaiz olarak bütün miif-

Böli'e futbol antrenörünün .nezaretin- temititı ite kiralıktır. Talip o-
de haftanm ult. çar§IUDba. per§embe ve ludar: 
cuma &ünleri antremnanlar yapılacaktır. Bonıavad• kmet t.inü cac:I -
Kulüplere antrenman eünlcri fu .urctle desi No. 15 fe müracaat etsin-
ayrılmıştır : )er. 

Alsancak : Çarşamba 1--3 2970) 
Oçok : Sali. 

~: 
Br\6bcııl 1 O (A.A) - Bu W.ft• yapı· 

laa l.iJı maçlannua aeticeleri şunll\rdır: 
And.leht - Uaioa S&;n Cil..ı 1 - 1 v". Star - Dar~ 3 • 3 
Otuapik Şarlr\I& - An~ı O - O 
Bersot A S. - FC. Maşeln 4 • 1 
FÇ. Boom - AJagent O • O 

StalHlard l..leiç - FC. Bıii9•• 1 • 3 
Brilgge - Lierte l - 8 

tTALYADA ı 

RtMna, 1 O (AA) - Lik maçlarının 

Dernirapor • DoKanspor : Per~mbe 
At~ spor : Cuma ve kendi sahaıun

da yapacaktır. 
~mwAlai!lm' y·e~l'!'i -A~111~bu.ıı~ dl!'u"ll!l!ll•a•h•t·a--·=•zrm• 

MA.C~T ANDA : 
Bı.~te. 10 (A.A) - 8' 

yapılaa lik reaçlPıam netiç.ı.i 
el.ar : 
Uj~ -- z.._.ıo 4 .. o 
1-ftiaearia - Eı.kr<MnGf 2 • l 
Boçk,ay - Sqed 1 • 1 
SNgot.rjan - Sv.eık.tak.W 
Ki~pest - Solnok 2 - 1 

Al..MANYADA : 

Yeni Fiatlar ~=~::i: hazırlanmııı menaucat üze- /J~dt ar;~~';:.&»> 
rine çizgi basan mücsseader Eyı hır çocuk dadısı aranıyor. R k b 

B.-lin, 1 O (AA) - Bu hafi 

1-n lit ma91anwn netic*ri .. ı . 
SC. Brandenburg - VR. Claytvitt 
F'iniks Lübck • Blov Vays Berlin 
Rot V:~ys Essen - H~rta 80l'lin 3 
SV. Valdhof - Vestfalya 6-0 
FSV. Frankfurt - Fort4(la Diitıııeld 
FF'B. Mülbllrg - Vf8. Ştutgart 2 
Münşen BCO. • Dre~dner SC. 3 
Nüranberg • VFR. Manhaym 1-0 

Yazmacılar ve basmacılar Göztcpc 8"3 No. ya veya Yeni Asır e Q etsiz Satışlar 
Oymacılar 

Sepet yapan müesseseler 
Parmaklık yapan müesseseler 
T ezgihçılar 

Hayvan r.ğerlcrinin altına konan kc- matbaasına müracaat. Pazarlıksız. ut~ lamunun\b'l tatbikinden itibaren mağazam;zdaki ~k~~JZ~7:t7ZU7~ 
çelcri imal eden müesseseler. ... s. 4 1- 3 kumqlann faatleri relmbet kabul etmiyecek derecede indirilere i r alık a pa rtmı 

Müteferrik sanayiden: rL7.Z.t772/XL7 /:L7.L7LZ:/L/L7...11m•U maktu fiat teıbit edihni9tir. 

(Fınn küreği, merdiven, bayrak 
reği, ve benzerlerini yapanlar.) 

Fıçı yapan mücueseler 
Sandık yapan müesseseler. 

K • w y · len CclAI Bayar Bulvarında Vahit 
agıt ve mukavva kesen müeneeeler delerden agvızlık, teabih ve tar-L un· al enı gıe f>onneuil F"l§er, Fayn Valen -li 'ft A-- L.----1- : K '- !•--•Jerin '-· • • - - ... ~..., Kan apartmanının ~ odalı birlnı 

. iiıt ve mukavva üzerine çizgi baıan eden mÜeNeaele.r (sair plutik OfYa İma· n et~ · delci yeni fiatleri mutlaka rönnelerini 18J'lll ~ .. --.-..--- ile 7 odalı üçüncü katı kiralıktu 
di- mücueaeler li&tı 'Ları"r•=r.) taniye edePiıııt. 

n ,,.. kanforu havi bu iki daittyi -
Konfeti. serpantin ve tuvalet kiiıdı Taka imalathaneleri (memucat tez. P.,temablu K•=Nrci -

yapan müesseseler H &. I &. t Ycmlerill ayal apariman odaeuıN 
gahlarında kullaıulao ilederi yapan mü- • .......,...YFJJ ABDULLAH aatl · 1 

Kemikvebo nuzhaney pü"1at1°k..ıJM1Jd...JL-.ı ... ..ı..-ı~~~~~~~~~-~-l.._.~-~~~~~~~-~------------4L!llMl'!l.ı._~~~.-.L...---en.--~~~~-~~--'....::____ 
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Trakya, vıze ve Kırklareli höyüklerindeki Uzak Şark harbı ne halde! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -Hafriyat sona erdi 

6 Metre toprak altında güzel bir mezar 
odasında bir kral ölüsü buludu 

~ Çin ordusunun 
~PAROLASI Son sıper ve son 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nefere kadar harp! 
Yazan: Noye ZUr qer Saytung gaz? teslnfn Uzak 

hakkında mcmar B. Mazhar Şark muhabiri Yallar Bosshard Hafriyat 
Altan'ın Trakya muhabirimize beyanQfı 

Bir kaç hafta süreıı bir istirahat dev
resinden sonra Japonlar yeniden Vuhan 1 
üzerine ileri harekete geçtiler. Uzak 
şark harp sahnesinde muvakkaleD hü
küm sürmilij olan süldlne-tin iki sebebi 
vardı ... 

:--······························································ .. ••·•·•············· • • 
~ Son Aorupa hadiseleri Uzak Şarktaki E . 

• . 't~~ne_ (Hususi muhabirimizden} - imparatorluğunun idaresi albnda tesiır 
tlt. İ Uıfı lcurumu tarafından Oniversite edilen Kraffardan birine ait bir öfü bu~ 
lidu. l!anıanlar tarih doçenti Dr. Arif Mü- lunmuştur. 

· kanlı boğuşmayı bir müddet için unuttu-
Kiukiang sükut ettikten sonra, müte- • 

arrızıar, dağlı ve tepeli bir arazide bü- rur gibi oldu. Fakat, hakikatte, Çin . : 
...... b~kanlığında Oniversite arkeoloji Yılalml'I bir halde brılunan bu ölünün 

ı.., tituau asi3canı Bayan Münire Karaca-ı yanında ~kümdarlara mahs1.11 ve etrafı 
....,,•• Trakya umumi müfettitliii Mi- altın yapraklarla süslü bir çelenk, sağ 
ı. Mazhar Altandan ibaret bir heyet tarafında kabzesi yanmı~ bir kılınç ve 
tı!ta.fllldan Vize ve Kırklarelinde yaptı· ayale ucunda yine hükümdarlara mahsus 

yük bir enerjide müdafaa edilen ve çok Japon kavgasının ne sonu alınmıştır, ne : 
mükemmel bir şekilde tahkim edilmiş • 

~ta 0!1111 hafriyat 90na «mittir. giimilş ve demirden hir zırhlı elbise. 
t.1· IJ sabah Edirneye avdet etmiş olan kamalar. beş tane gümüş kupa, iki altın 
r;., "'10r B.Mazhar Altan ilci ay süren haf- yüzük, ve bunlardan baska hakikaten 
b ll iJleri etrafında bana çolı: mühim çol: büyük bir değe.o ta~ıyan ve şftndjye 
~•tta bulundu. Aynen biJdiriyonnn: kadar qine pek az tesadüf edilen miğ

'o.lı: • ' ba yıl genk Vizede ve ge- ferli hir maske bulunmUftur. Bu maske
't lr.l<ırlciarelinde yaptırttığı hafriyat nin üzerinde altın kakmalı bir deniz il.il
t~ Ya kültür .,..e tarihi için büyük bir hın1 tasvir eden çok sanatkarane yapıl· 
:rıüyct a.rzede.r mah.iyetrrdir mış kaba.ıtma resimler ve ma!ikenin iki 

dak· ~edeki hafriyat kasa.banın cenubun· yanak kısımlarında yine kabartma olarak 

r; ~ ovada Hasbojia ve Düz ova köyle- al tın kakmalı ilah tasvirleri bulunmak-
•rv 

a.rında me'\"Cut ve sayıs1 otuzu bu- tacfrr. Bunlardan ba-~ft-a meza-T odMınm 

olan bir Çin hatlile karşılaşttlar. Fakat, • de buna dair en küçük bır işaret Var•• 
asıl ehenuııiyetli olan nokta, yazın sıcak 
aylarında japon tümenlerini zayıf düşü- Afağıdaki makale, bu kanlı harbin iç 
ren ve hatta mücadele etmiyecek de.... yüzünü anlatması itibariyle dikkate de~er 
ccde dermansız bırakan salgın halindeki 5' • 
hastalıklardır. Kiukiangın garbındaki ••••u••••&••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
saha k lru b. 1 b-ı -~-"- recede geri olan 1 milyon 200 bin kadar külmekte ve memleketin içine taşınmak-• or nç ır ma arya o g=ıuır. . . . 
Burada yaşıyan sivil halk. bu hastalık çinli bulunmaktadır: Mesela, 7,5 santi· tadır. Japonların. hiç bir~ olmıyan 
yüzünden her yıl bir rok kurlia:n ...,,.._ metrelik bir japoıı bataryasındaki cepa· harap bir Hankovla karşilamnalan için 

mektedir. Japonlar, kirtln dağıtmak su- ne, aynı e~ ~ir_ Çin bataryastndaki her türlü tedbir alınmaktadır. 
rctı1e vaktinde tedbir almış ohnalarına ;;;::e~n. dort mısli f_azladır; hele ma- Hankovun ikinci bir Madrid olacağ! 
rağmen, askerlerini bu afetten kurlara- li tüfenklerde bu n.ısbet kat kat daha anlaşılıyor. Vuhan kumandanı general 
mamr~lardır. Yangste vadisinde bulunan bü~~r. Cepane eksikliği, japonların Çençeng, ahaliye neşrettiği bir beyan· 
)apon askerlerinin yüzde 30 mı 46 ı ma- zehirli g,az kullanmaları ve japon hava nanıctie cson nefere ve son sipere kadar> 
larya yüzde 25 i de içme •ula= kö- kuvvetlerinin üstünlüğü, bire karşı üçün müdafaada bulunulacağını söylemekte-

Kırklarelinde meyclaııa çıkarılan tülü~ lıaşl•nmamış meyva ve sebze rnahz~u ~~ etmektedir. _ dir; fakat aynı zamanda da, japonlara 
kubbeli me.::ar yüzünden dizanteriye tutulm~r. Mamafi, butün bu mahzurlara ragmen kat'i darbeyi indirmek ve ruha! zaferi 

Çok geniş blok taJ]anndan yapılan bu Bu derece zayıf düşmüş olan bir ordu- general Çankayşek Vuhanı müdafaaya kazanmak ~in. Çin ordusunu korumak 
binamn yüzü taş sütunlu v<; garp yüzü nun miikemmel bir surette tahlıiın ve azmetmiştir. Nankin dii§tükten sonra, şe- zaruretinden bahsetmektedir. Birbirleri
yanm daire şeklinde ve yine sütunlu ol- teçlıix edilmiş cılan hir müdafaa hattına bir, hem ideolojik sebepler hem de pres- ne aykı.rı olan bu iki mütaleayi nasıl 
duğu mevcut kaidelerden ve izlerden taarruz edeıniyeceği apa§ikardır. Bun- tii balmnından müdafaa edihneden tes- tefsir etmeli, bilmiyorwn. Her halde, 
belli olm.aktadır. Binanın zemini enli ve Wın dolayı, jı•ponlar, yeni vı. bw! kızy. lim edilmesine imkan olmıyan siyasi ve Hankovun mukadderatı sokak muhare
seniı ıaJlarla döşelidir. Bu binanın bir vet gelinceye kadar, faaliyetlerini Çinli· askerl bir merkez halini almışbr. I:>elninre değil, Kiaııgsi ve Hupclı dat
mabetten ziyade bir saray olduğu talı- lerin zayıf noldalaruu araştırmağa talı- Askeri erk.An Vuhanı müdafaaya ka-

sis ettiler, rar verdiği gi!ndenheri, nüfusu 1,5 mil- larmda belli olacaktır. 
min edilmektedir. bulmakta lan b ...,,,_ Vubanm giiaün birinde .:...w.., tar.. 

Vizenin tarihi ltaleleri eteklerinde ya- Burada yeni tümenler gelmiş bulunu- yonu 0 üç ü,;;.,. şehrin ,,....... 
pılan kazıda ise fevkalade ehemmiyeti yordu. Japonlar bir müddettenberi, beş sistematik bir surette tahliyesine başlan- fından boşaltılacağına hiç kimse şüphe 
haiz ve büyu-k bir binanın revak ltısmınr muhtelif noktadan olmak üzere garp ıruştır. , . . etmemektedir. Ancak, böyle bir hareket, 

istika ti ta · ı rdi Y angtsekiangın cenub sahilinde bulu- Çin milttdıit cephesinin ne derece Jı:ııy... 
teşkil eden kemerferden birine rmtlan- me ne arruza geçm1ş e r. sas . . 

K . .. - f d taarruz kara ordusunun deniz kuvvet- nan Vuçangda hemen hemen lı.iç kimse 
mJftır. emerm östönde ve etra ın a kalm Eski - -k 
Roma mimarisinde tezyinatlı Friz Ye !erinden büyük bir yardım görmekte amıştır. den kalma huyu ter-

oldugu" Yan_.., nehrinin ili sahiline tev- sanenin bacalan hah\ durmakta olan 
Arşitravlar b11Tunmuşbır. Bu zengin mi· ır..v 

cih edi'-'·tir. Aynı zamanda çı"nliJerin Harıyang şehrinden her gün yüzlette aile 
mari parçalara göre bu binanın büyiilr; u~ k -~• 

· ric'at hattını kesmek maksadile cen: a.r~arla göç etmektedir. 
bır Mabet veya biiyiik bir saTI1y bakiye- Kinlı:i ııp- Bıma mnkabil H nlı: dairi 800 000 

vetli olduğuna gösterecek olan bir teo-
rübe, bir imtihan olacaktır. Bu imtihan, 

çinlilerin mukavemet kudretleri bnn
dan böyle de m ücade!eye devam edip 
etmiyeceğini gösterecektir. 

ııi olduğu anlaşılmaktadır tan da ang • Nançang d k' . . .. 
8 

ov ' 
· .. . . . H · . . · _ hattından, Hankov . Kanton denıniol~ ıştY1 goçe tahn1t etmek bir pa~a zor 

1-., Vızede kıı;ıları llClpılcm hoyüklerden birı _"Yetıınızm ın:ogramm~a bu yıl Çöm- na. şimalde Çu gölü üıerinden guba oluyor. Bunlu, imtiyulı bölgelee iltica Tebessüm ~ ~- ~ tane9İlı.de yapdmıf lotensınde ı un tan oır buvuk Aamrla~ ~~ Tepe ve Hısar altı cıvırrnnda )'apt• doğru taar eçıniştir AnaJı: asked l!"!meği düşümnelttedirler. Bu imtiyazlı 
.:..,·"'1ca Vizeıoin tarihi kaleleri delle- Vazolar, d ,_.. bio kandil. bplu Ye olm.ası~a ~öre dde edil.;,, 'büb'ii;.ı:"' ,;!; . ~ g • • • . . - '·., ınti- bm,ıelerde. bir kilome- Jaın.nin nete 
~-l...., ..., Çömldr:çi tepede ....dajlar ya- toprakta l:iiphır Ye bir çok cam -* ticeden dolay1 hafriyatın gelecek ,.,ı da ~ etbu manevran.ınd ~ediği· ... ~~1< tin~Yd"'.1~. I şanlı; §imdi aynı yere 50,000 çinli oığm-

ı '>ıı l bul vauouuy va ewu ....,.aa <--uır er. k l 
ı-ı.: ır. a~~- .. -··· . . . de'RJDma bnor Teriimi, Ye meTSim do- Buna mukabil, nehir boyunca yapılmak- mlJhr. Kendini i i mi yon 

'•' 
0
Yii1Uerde yapılan ka~d.ı 5~-~- --~ B Ho~ - tabaııa i:nil- layısiyle kazıya ııon ....rnlmiJtir. ta olan taarruza çinlilerin uzun müddet !mtiyatlı. bölgelerde bulunan y~bancı d 

ı •. ı ll\fT>nda ve 9.SO mene y,.k...J.logınde diiinde yanyana iki mezar bulunmır.ı-- Heyetimizin Kırklareli mmtakMmda- k t d . kl , 1 ': müesseseler bu b01gel"'"" -rek ıannn- liraya sigorta ettir İ 
~.... .. ..... •• • •W • • ... anla lan mu aveme e. emıyece en sanı_ma~- , -~........, b'- r---: 
• ,""-n A Höyuııwıde 6 mene derinloııe Bır T mir. bıdı-a aıt oldagu - ki iki höyükte yap tığ, kazıda milattan tad y gts Ki d ki · d yetlar gerekse çinlı1er tarafından emnı- Güzel wcut ve tebeMiinıiyle meth• 
·~•dil. ... ,. b' . . . b ----'-· . ·-"'-'--'-- ır. an e - ang a ı~pon onan-
•ı.ı.ıy,,te ..._tıan eoara ırıncı Mra aıt v.;;:;:;-~ ~e ~ 17-:• eTTel dÖTdiincii ana ...., Trakya.la Ma- masının çok ehemmiyetli bir funi1 olduğu yet bölgeleri olarak kabul edilmesine olan Amerikalı artist ve dansöz Fe,-
l>ırıı tahmin edilen v~ muntazam yon- Y~ . ~~ u:ı:~ e _a~ topnı ta>;yı- kedonyalılann hakim bulunduğu de-ne ve kara kuvvetlerine yardım bakımından ça~. Ja~, bölgenin as- Marb, müıhi§ bir otomobil meraklısıdır. 
t ta.ı..rclan yapılmış bir mezar odasın ltmm teomyle çolt..,,..ur. Ba mezarda ait iki mezar bulunmıışhır. Kubbdi me· sanıldığından ~ok daha bü··"'- faydası kerlikıeıı tea:ndi şartile buna muvafakat .. .. ··• .. . . . 
"-ti.. Ba " · b" h""k"" d ·ı · h _,_ > .Y ~ ed bil ki · . b"l"'-'·t· fakat çinli" Son suratle eurdugu otomobilın hır kaza tqrk. "DUfbT· tqtan mezar oaa!llftm yıne ır u um ar al esme ma sus cnup zar adını tafJYD'll bu mezarlardan birin- dokunduğu anlaşılmıştır. e ece ennı ı ..........._,~ ır, - . . . .. .. .. .. 

ııı., l~:af'.nda~'. ~ünde. iki tarafı mer· ~de altın ~~ula ~-~ taç, cm 1829 ve diğeri 1870 te Roalar ta· Çinlilerin sahil bataryaları bir çok !er bana yanaşmırm~lard'.'°. Ç~lere. g;;. ,.~p....-sı ılıtımalıne bufl yuml\11. bq yuz 
~ "öiidı :e uzennde yme mermerde~ ~'. altın bılez1k, b~r altın yuzu_k_ ıkı, al~ ".'fmdan açıPm~ ve mezar odası içeri· harp gemilerini tahrip etmiş veya batır- r:: _buna_ muvaf:kat ."~" takdirde bı~ bray&, el ~ a,,.Jcla~ '.18. bir h .. çuk 
ı.;. lı ve on tuab yekpare ve masif ltupe, 'O'e kıymetli la!larl& dizilmi, bir omde bulunan eıya bldırıfım,tır. Bu· ıruş olmakla beraber, cepane eksildiği butün mıidafaa sistemının bozulması il- mılyon !ıraya sıgorta ettırmı~hr. 
b ta.ı.. Örtölii bir hPI Yardır. Taı oda- pantatif ve bir çok bronz Ye toprak, eam nanla beraber heyetimizin siotematilı: ve ve yeni harp levazımını kullanmakta1ti znn gelecektir. Bundan başka, bugüne 
t~~ İçerisinde duvarların alt kısımlan bu- eseri bulunma,tar. B"nbirine pek yakın esaslı bir surette yaptığı araıtırmada çok bilgisizlik kendini var Irnvvetle his5et· kadar edinilen tecrübelere göre, imti
~l\lt;ı serpme tabir olunan tarzda alçı olan A ve B. Höyükleri yanındaki ÜÇÜ!ı• kıymetli Seram.ilt parçalan ve mezar tirmektedir. Bu vaziyete bir de japon yazlı bö~l~ki yabaııcılar, "vil halkı 
, •lı ve bunun üzeri 30 santim eninde cü diğer küçük bir höyükte yapılan la· odasında tabanında da bir at mezarı hu• hava sll§.hının üstünlüğünü katmak la- koruyacaklarına dair vermiş olduldan 
, • .lr.ıtnıızı zemin üzerine vazo ve nehati zıda yine hükümdara ait olduğu anlaşı· lunmuştur. Bundan haşla Arkeoloji ve zımdır. Çin. müdafaa noktalarının tay- s&ii tutamam~lardır. Bundan dolayı, 

1 
.. ıtrı rle .- lü firizli ve bu firiz çe<çe· lan bir at mezan bulunmuştur. G~et Konııtürübiyon bakımından çok· hii)-iik yare defi toplan olmadığmdmı, japon halkın şehri bosaltıp gitmesi. tercih edil-
;••den itibaren bütün tonoz tavanı kesif bir kül tabakasiyle örtülü olan bu bir kıymet ve ehemmiyet aızedeıı bu tayyareleri çok alçaktan uçarak bomba- mektedi.r. • . . . 
ı,,,''l ••min üzerioe yıldız ~eklini andıran ll"lcz.arda yanık hayvan kemikleri ve mezarlann reeim Ye ı>l.inlan da almmap- !arını atmaktaılır. Asker'. idare~ şehn tamamıle b°: 
~· ~., rozetlede .u..lüdür. Odanın :umi- bronzdan at gemleri parçaları bulun- tır. Yangtsekiang bölgesinde, japonlarm, şaltmak ıstemesının daha başka ~en 
~ dö,ı köşe tuğlalarla dö~emeli olup ma;ıtar. Aziz generalimizin üç yıldan beri ya· her biri 20,000 ki§ilik 15' tümeni harbet- vardır. Evvela, Çin tüccarlannın bir kıs
d:k _t.rafmd ve kap!nm hemen yanm- Vize k-pba• iı;erioiııde ve tarihi pılagelmekte olan bu kazılara yakından mektedir. Bundan başka, müstakil topçu, mı imtiyazlı bölgede kalarak, _iapo~ 
lı;. Y.'n tapan ve üzeri Fresk tezyinatl. Çömlekçi tepede yapolan hafriyatta mi- 11österdiği büyük alaka ve yardımlariy- tank ve gaz lutalan ve deniz kuvvetleri geldik:ten sonra onlarla alış verışe_ l!:":ı.ş-

laı.t buluaınalttadır. !attan oonra ikinci Ye iiçiincü aua ait ol- le beraber kazıların hemen her ııafhası- de vardır. Bu kuvvetin karşısında, ge- melerin.den korkulmaktadır. Bu gıbı ih-
~flu lahd açıldığı vakit içerioinde mili.t· duğu anlaşılan gayet büyük bir bina te- nın ayrı ayn filimlerini aldırmışlardır. rek si!Ah ve gerekse teçhizat itibarile timaller göz ~nünde tu~duğu. için, tek-

....._ birinci .... da Vizede Roma melleri hulunm"'ltUf. M. AKnJli basını tarafla mukayese edilıniyecek de- mil Çin fabrıkalarındaki makıneler sö-

Mektep kitapları 
Bu sene Kiiltür Bakanhğınm 

ba.adırtmış olduğu bütün mektep 
kitapları Hisar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

SATILMAKTADIR 
1-26 (2985) s. 6 

- Ey genç ismin nedid l dönd~ ve MulUıne yerinden ~h_P talı-
Şahzade güneşi göstezdi. 

1 

... derım boynuna oan!&rak dedi ki: Halk masalları 
disi olan Şah Mazlfunedir. Dedi. On beş gün oonra kızı Şaha gön· 

Diyerek lı:.ızlan birbirine taruttudL dererdc fQ veçlıile bir de lıaber yolladı: 

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

Şah Mazlumenin hikayesi 

-5-
a_~ Ben Kandihar enlirinin kızıyım.. onu dii1ii 0 mekteyim. Bu bil.Ada iae Şalı 
~ı· - MazlÔrne tahın bendelerincle.n- benden v;.al istiyor. Dinime gir diye ba-

r, ı:ı.ı 
'~ cHutüı> namınd• .ad.ık bir na eziyet veTiyor. J~tc sergüzeştim bun· 
'ti nikAlı etti.Zifaftan hirka.ç gün ev dan iba.ettir. 

~ ha&a ı:=neğe gitmiştim Babamın 1 Diyerek ağladı. M&ZIUm.e bu garip te• 
'wr, ol...u.cıen biri, beni yakından görerek sadüfe pek ziyade taaccüp etti. Ve: 
~-...:ı..... bir 11=<;, evlenmek üzere oldu- - Ey bamın kız ağlama, artılr: gam 
1"1.iı ~ül edemiyerek başına top- Te kederi bir tarafa at .. Çünkü cHU§İn> 
iı ı,_ uç YÜZ luulaı: ad&mlan ile vece ba- şimdi buraya gelir. 

Mazliime ııöze bafi.ıyuak: -1,te esiri tarafınıza gönderdim. Aıı· 
- Ey Cihan Efruz ben de aenin ci}>i cak hu eene tamam olmaymca yanma 

bir civanın iıJa teYd.a. oluak ~ Onun için bir tılımn yapıyo
onun için buralara kadar gddim. Sen rum lı:.i o da yedi ayda tamam olur. O 
çolı:.tan buradum. Bunlarda f1l e-nafta tıl.uıu boynuna ••r Ye sana nikihla
bir eıoir genç getirildiğini gördün veya nm. 
iııttin mi} Şııh rahibin bu haberi ve lı:.ızın lı:.eııdi-

Diye sordu ve gördüğü rüyayı naklet· si.ne karıp daha müliyim bareketi üze... 
ti. Bunun üzerine cCiban Efrun; rine memnun olarak kalkıp Mazlümeye 

- Pelı: iyi. bilemem. Ancalı:. benden teıekküre geldi. KonuŞUTken Maz.lüme 
ıordn: 

lıirkaç ay evvel hunya em olarak bir 
talı.zade getirmifler diye işittim. Likin 
lim olduğunu ve nuede bulunduğunu bi
lemem. 

Dedi. Maşulı:.wıdan bu kadar baber 

- Ey §evketli Şah, hiç lıapiobanenir.
de bir genç esiriniz vu mıdır} Çünkü 
alemi mine.do öyle bir ııeyden haberdar 
edildim. 

- Vilayetin neraidiı-} - Ey phzade ben aenin atlan vem• 
Eoir pumağmdalı:.i yakut yiiziiğii gÖO· lıabbetin ile diyar diyar dolllf&ralc bun. 

terdi. !ara hdar geldim. Hal ve 11mnı bende. 
Bundan eonra Mazi~ onuıı o ka-ıaaklama, sergiizqtin.i, ltimlerden olduğa. 

dar ZlllDllndrr mobabbeti ile tuki diyar nu, aslını ve memleketini söyle. 
,.ıed ·•• --L--.l ld • kah-R lı:.a-1 e ıgı ~--u~e 0 uguna -J'-"' • Şahzade gayet memnun olarak: 

n-t bi.aıl eyledikten oonnı taha .ordu: B Bed"h --L-- ·ı . - en _ --•~f&" 90-Ulllın oa uyum. 
- Ey Şalıı muhterem 1 Bu genç sı2e O h . . • . 

ismini ve neYeli okluğunu aöy)emec:li mi? 
- Hayır efendim. çok inatçı bir 

adamdır. Sorduk fakat ııöylemecli. 

- O halde malümunuz olsun ki bu 
pluadcnin ismi Hurşit 

Bedihpndır. 

ve memleketi 

Şah ile maiyeti, Tahibin bu kerametine 

lıayran oldular. 
Mazlilme devam ederek: 

- Ey Şah, bu genci hir lcaç gün he· 
nim yanımda bırak, bir akil adama ben-

§e rın mesıregahınd'a güzel hır bahçe 

ii~. Beni alıp kaçırdL Beş 00 gün Dediği sırada genç te kapıdan İçeri alan cM..zlUıne> menurun oldu. ve: - Evet muhterem rahip .. Bir phza
~iii ' Bır Yere gelclilc. Biı- tarafı dağ ve virdi. Hemen Mazliıme: - lnrıa•llalı lıimmetinizle ben de mu· de em vardır. Liltin sayet ioatçı n oöz 
i"'ı>•r tarafı da ııehinli. Orada atlardan - E,. Hutin kapıyı eyi kapL Sana .adıma ve malı:ııadana nail olurum. Ey dinlemez bir adamdır. Sizin ıPl>i bir •· 
. ~biraz .istirahate dalclılar. O aıno.da müjde, o kadar zamandır hasretini çek- cCi>an Efruz> bu itte mııvafiakıyetimiz hibi lr.enunet zatın terbiye Ye ııa.ibatine 
ı,..,_ . ~. UW> konan ııem.ileri ora· tiğin kann işte buradadır. sırmnızın pek gizli kalm•nwladır. Abi muhta.çttr. Eier diler iaeniz onu da aize ziyor, biraz terbiye edeyim. 
·- _,_, ..;;neler-'-. ihtimal 1ı:.i naaihatiniz bere- D eki Şah 

ve köşkümüz vardı. Oraya birkaç giin 

kalmak üzere ııittim.. O gece rüyamda 
ııördüm ki haydutlar beni tutup eııir et

tiler, kollarımı ve ayalı:.larııru zencide 
bağlayıp götüre götüre uzak. bir memle

kette cennet gibi bu balıçede kurulu bir 
çadırın albna lı:.oyarak. etrafını& beltçils 
tayin eylediler. Ben orada durıırk.en bi.
denbire karJımda yüzü nikaplı bir ıa. 
belirdi. ismimi ....du, cenp vermedim.. 

Banan üzerine nikabını açıp yiiziinü .... 
tenli. Onun lli.İnef gibi bir giizd olcta-'• --..er. Karaya ı;>kaı-Dllf oldulr.lan Dedi. Huşin kapıdan gird;&i zaman halinde hepimizi öldiirdiiler. inayeti bak- •- _,_ em e : 

_su, b;,; görüp onlaa ipretle haber ver Mazlüme ile beraber bulunan kıza dik- la oeni Şalım pc:nçaindaı kurmrmak Ira- ketiyle 0 da oöz kaba) eder. - Alınız, size hibe ettim .. Nasıl iateı· iunu gördüm ve derlıal aşkına tutul"-. 

\~ A.a.zu, üzerimize ba.lı.ın yaptı!.... kat etmemişti. Bakıp sördü ve taıııdı, bil olacakbr. Bq on gün burada bizimle - Eveti Emrediniz de getİnin)er. seniz öyle yapınız. Dilim tutuldu. Vücudumda harekete me

ı fle . t~ kimi telef oldu ve kimi kaç- yanma lı:.oştu. iki hasretzede lı:.ucakl"fb· •kin otıuup kocan ile oafada ol Soma Görelim ......ı bir adamdır. Dedi. Şahzade ikil ve zeki bir senç cal kalmadı. Tekrar illtDİmi 90rdu. G6-
, \le,,~ "8u: ettiler. Getirip Şııha ıalr.dim lar. Sürurlanndan ağlıyarak sohbete bat- bir tertip ile oeni ş.ba gönderirim. Girt- Şalım derhal verdiği emir üzerine eııir olduğundan cMazlüme> nin hal ve tav- nqi gösterdim. Villyetimi sordu pa._.. 

,,~ · Benim tahtı nikahında bulun· !adılar. tiğin zaman "-L- •bitmem orada bana Ş.lındeyi Maıılıimenin lıuzıınma -"rd>- nndan, sözlerinden onun b;. rahip olma- ğımdalci lal yüzüiü 11österdim. O...W ~lırn .. ılt -ra- ._.... 
ı •c., "' ıın (Huşin> benim için ıene- O sırada cHuşin> Cihan Efruz.. hita· ne olı:.udalar. Sana ifQyabn sittiJcçe ar- !«. Ka f&h.zadeyi sörünce ~ dıiuu anlanııftı. Bundaki sıı:n ve encamı- önümden hyboldu. 

~ındanl d . 1\••b • ar il ve ışkencede lı:.ollDlflı. ben: byor> denin n yizime ııülenin. l-1- ırördüiü - oldui- derlwıJ tıımTa· Dl düpmüyordu. 
a s•ındi ne lııUdedir. Gece gündüz - Ey Cihan Efruz bu pederinin efen- lah netice ı..,.,. olur. rak lı:.aız do oturttu Ye wd.a: Akpm olduiundan Şııh veda ile sara· 
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~ ransa a me ep -,.;f buhranı haber ve ren onbaşı 

• 4000 Orta tahsil ta- 20 Yıl Sonra 
Garip bir büyü hadisesi 
-

lebesi mektepsiz kaldı 
~-

Fransa bu sene talebe çokluğundan 
v e mekteplerin kifayetsizliğinden , ikayet 

etmektedir. 

Münih anlaşması 
daha ateş kes 

üzerine bir ker 
borusu çaldı 

. r.-

Kocalarına 
yediren 

köpek 
kadınlar 

eti Bilhassa Pariste orta m ektep ve )iae 

sıkıntısı hissedilmektedir. Bu sene oıta 
mektep ve liselere müracaat edenlerden 

4000 den fazla talebe açıkta kalml§tır. 

Verilen mal Uma ta göre, F ransada, tah
ıil eden talebe adedi seneden ıeneye aıt .. 

maktadır. Mesela. 1926 de, yani bundan 
on aene evvel, bütün F ransadaki ilk 
mekteplerde 4.094,246 talebe okurken 
bu rakam 1930 da 4.634,405 e, 1934te 
5 milyon 299,325 e, 1936 da da 5 mil· 
yon 666. 166 ya çıkmııbr. 

1916 senai 11 Kanunusa.minde dün· 
ya harbınm bittiğini Fıansa ordusuna bo .. 
razanlarla bildiren onbqınm adı Seliy· 
dir. Çekoelovak meselesinin Avrupada 
bir harbe müncer olabileceği ihtimaline 
karıı Franaa ordusu seçenlerde oeferber 
edilmitti. Seliye de Belforda oilah altına 

alınmışsa da Münib anlatması Ü% 

terhis olunmuıtur. Terhis emrini alaıı 
liyenin bölük kumandanı Loskay 1 
senesinde olduğu gibi bu defa da 
ye borazanla c:atC§ kes> emri verdi 
tir ve bütün Al.aslılar bu kutlu emri 
ederek Seliyenin alnını öpmii§lerdi:r. 

.. 
bütün erkekleri telaşa düşürdü Belgratta 

h 1 b . ıb· türlü unutamıyordu . J Bulundukları binada aynı avlu üze-
n. . ..:-.nJerde Belgratta gayet tu a ır ır . . . . kad 
u-u k k ik 1 ki Hatırasında gıeçmit mesut günleri can- rinde Katarına ıamınde baıka hır ın 
lı. olmuıtur Va anın om o ma a k d il . . . 1 d ' •• • · ah d d Zi b' )andınyordu . Kocaaına varacağı günün yaııyordu. Bu a ın e eyı geçınır er ı . 

beraber feci tar a var ır. ra ır l . . 
d 

· • ka t arifesinde bir koca karı kulağına bir 'ey· O sabah Aniça, Katarinaya ge mııtı. 
k aile ocağının aaa ebnı ÇlT11Uf ır. · · · · · B b h · 

ço B 1 ·-L· 1 k' ler fısJdamııtı , evet, evet, tımdı eyı ha- Elınde hır bohça vardı. u o çayı gız· 
Ve.kanın kahramanı, e gratauu a ır .. d . . 

L- A · Za · · nı· tırlıyordu. O ihtiyar kadın, ıunları aöy- lemege çalıııyordu . Bohça a plfmlf, yan-bi ngozun ....,,,., nıça V1flÇ • D 
r mara L d • l kocal lemitti. mıı köpek yavrusu bulunuyordu. aha 
Aniça diğer iki ar..a a11y e anru . 1 • • K . h-

ı. k b
. .

1
• k f _ Sen hiç korkma kızım!. Kocan sonra Tereza da ge mı§ti. atarına a-

eve bağlamak için or unç ır ' aç eı • • . . . b .. .. 1 nl 
bqka bir kadına qık olursa, bunun hır dıseyı ugun toY e a atıyor: 

.mütlerdir. y • d b' d ] 
1 çaresi vardır: cYeni doğmUf, henüz göz- - atagımın ucun a ıraz otur u ar. 

Kocalarını kuıkanan bu üç kadın, on a-
n her hangi bir ıreluızlıktan korumak !eri açılmamıı bir köpek yavrusu alırsın, 

ul 1 dır onu tepaiye koyar eyice pişirirein. Pifir-
;..;n, Jeytanea bir çare b mut ar · 
~- ik dikten aonra onu kurutup bir toz haline 

K..ı.ançlıktaa ve hurafepereotl" ten 

lı.ör bir halde W"M" bu kadınlar koca
lanna yeni doimllf ve sözleri açılmaDIJf 
bir köpek yaYTUau ,.edinnitlerdir. Ka· 
dınlar bu lı.öpek yavrularını bir tepsiye 
lı.oyup diri diri pİfirmİt, oonra havanda 

to:ı: lıaline ıctiriı>. lı.ocalarmın yemek· 
!erine, içtilı.lm çay ıre kahvelere koy-

•utlardı. 
Şimdiye kadar kim bilir Belgratta kaç 

köpek yavrueu kayholmut. kim bilir kaç 
erkek bu tuhaf leuetli kahveleri İçmİ§

lir. 
Bu trajikomik •aka bir ıe..düf eseri 

olarak meydana çıkmaaaydı, kim bilir 
41aha kaç bedbaht koca bu köpek tozunu 

yutacak.hl 
Belgradın tenha bir mahallesinde otu· 

ran bu üç kadın birbiriyle pek eyi geçi
niyor, dostça yqıyordu. Birbiriyle her 
sün bulllfuyor, dertleıiyor1ardı. Konuş .. 
mklan ekseriyetle kocalan ve onların 

•uhtemel doetları idi. Aniça Zaviıiç bir 
sin arkadatlanna dert yanarak: 

getirinin.. 
Bu to:ı:dan kocana kırk cuma kırk de• 

fa verirain. Görecekain, ondan aonra pe

finden nasıl bir köpek yavru.su gibi ko

tacak b 
itte bunlan habrladıktan sonra, T ran

ka aynı günde evine arkadaılarını divet 

ebnitti. Bu gÖrÜfme kısa ve mahremdi. 
Karar verilmit bulunuyordu. T esadülen 
ev sahibinin köpeği de gebeydi. 

O günden ıonra bu üç kadın ev sahibi
nin köpeğine kendi çocuklaıından ziya

d~ bakmağa baılamııb. Evlerine saadet 
ve mesut bir hayat getirecek olan ( !) 
bu köpeğin yavrulannın dünyaya gelme
aini dört gözle bekliyorlardı. 

Nihayet bu mesut gün de gelmittil Ev 
sahibinin ihtiyar köpeği dört yavru do
iurmuştu. Kadınlar saatlerce bu yavru
ları seyretmiflerdi. T rankanın tarif ettiği 
gibi bir yavru seçmek lizımdı. Çünkü 
kadının dediğine göre, köpek yaVTusu
nun bembeyaz olmaeı icap ediyordu. Te

o'el\iüey..2111."~tlınYıl'ı';'HltWY\rııh 'ı:.Thllr, 

Ben hasta yabyordum. 
Daha sonra Aniça yaptıklarını bana 

anlabnağa baıladı ve kimseye bahsetme-

memi rica etmitti. 

Biraz sonra T ereza evimden çıkımt ev 

.ahibinin evine gitmigti. 

Tereza ev eahibine : 

- Rica ederim, aiz.in havanınw 'biraz 
verir misiniz, tatlı yapacağız ıeker döv
mek için havarumız yok 1 demiıti. 

Ev sahibi kiracısını memnun etmek 
için hemen havanı venniı, o da havanla 

Katarinanın evine koomuıtu . 

- Bende uzun müddet kaldJar, yani 
pişmit köpek yavrusunun toz haline ge
tirilinceye kadar 1 Sonra hu tozu araların .. 
da paylaıblar. Ayrılırken kapıdan bana 
1unları da tenbih etmeği unutmamıılar

dı: 

- Sakın kimseye bir şey söyleme 1 
Söylenen. seni öldürürüz!. 

Neden sonra Katarina eyileşmİ§, fakat 

günler geçmiş. yine kimseye bir §ey eöy-

lememişti . 

Fakat, ekseriya olduğu gibi bu kadın-
ların arkadaşlığt da uzun aürmemistir. 
-·· a-·· - . ...- ···-· - • ~ ..... ... u ... ~ a.ucu. .. uarın _ ...... u./4,-ha'-LJelta~·aogdinuş .Y.Dı geııyor 

bana. Bqka bir kadın oevmif olmasın 
•kın!. Ne yapacağım . . Şatırdım kaldım 1 

hava eyice karardığı zaman bulotmut· ıiddeıli bir kavgasına tahit olmuttur. 
girmifler. Kiracı kadınlar birbirlerine 

Kavganın en tiddetli zamanında ev aahi
binin kulağına Katarinanın haykırdığı 

§U garip kelimeler aksetmiftİr: 

Lise ve kollej talebesi de o .mbetıe 
seneden seneye artmı~br. Meseli, 1911 
de lise ve kollej talebesi olarak Fran

sada 96 bin erkek, 30 bin kız olmak 
üzere 126 bin çocuk okurken, t9 36 da 

bu rakam adeta iki buçuk misline çık· 
m9ıtır. O ıene lise ve kollej talebe ye
künu 160 bin erkek, 60 bin kız olmak 

üzere 260 bindi. 

Geçen sene yalnız Pariate 20 binden 
fazla genç, lise olgunluk imtihanına mü• 
ıaeaat etmittir. Bu .ene lfeelerin bu de
rece kalabalık olmuına bakılırsa gelecek 
yıl üniversitelere de fazla talebe akın 
edeceği muhakkakbr. 

Orta mektep ve liselerde, talebenin 

fa.zla]aımaaı, •on aenelerde orta tahsilin 
de ilk tahsil gibi meccani yapılmasından 
ileri gelmektedir. 

Hükümet, orta tahailj meccani yapar

ken yeni mektepler inpaına batlamlfbr. 
Fakat, buna nğmen mektep ihtiyacı ııi· 
derilememittir. Pariate yapdan iki yeni 
lise bu halta içinde açılacaktu. 

tarinanın aırtına yüklemek istiyor. 
Bir akpm ev sahibinin evine gitmif, 

ona ıunları söylemi~tir: 
- Kaybolan köpek yavrusunu biz 

pişirdik, evet bunu itiraf ediyorum. Fa
kat bütün bunları Katarina bulmuı bize 

öğretmİ§tİ. Bunu hep onun tavsiyesi üze
rine yapmqtık. Kocam bu rezaletten hai 
berdar o1mamah.. Haber alırsa, öldü-
-:!- 1... --= . o . " • 
mualu, masum bir kadınım. 

Ev sahibi hayret ebniş, günlerce dü

§Ünmüş taşınmıştı. Bütün bu kepazeliğin 
hakikat olduğuna bir türlü inenmak iste
miyordu. Kendi kendine : 

Arkadaşlannm derdinden mütecasir 
olan diğer kadınlar, onu teselli etmeğe 
çalışıyorlar. Fakat onlann içlerini de bir 
kurt kemiriyor, kendi saadetini, kendi 

•ılı.alarmı tehlikeye düımüı görüyorlar· 
~L Hepsi kıakançlık hisleri içinde bulu
nuyorlardL 

lardı. Artık verdikleri kararı yerine ge 
tirmek aaati gelmi9ti. Gece yansı, herkes 
derin bir uykuya daldığı :zaman. eeuizce 
köpeğin bulunduğu yere sokulmll§lar, o 
beyaz yavruyu çalmıılardı. 

Anjça, masum köpek yavrusunu he· 
- Dur kaltak, artık çok oldun, senin 

ne namussuz bir alçak olduğunu ben pek 

- Havanımı geri verdikten sonra ka
rını da içinde §eker dövmüıtü. Bana da 
köpek tozu yedirdiler 1 Reziller 1 

men evine getirmiş, piıirmek. için hazır
lamııb. 

Aniçanın k.ocaeından 

günden ıonra l.ayli bir 

ti. 

Diğer iki kadın da fırını yakml§lardı. 

zaman geçmit- Nihayet zavallı yavruyu tepsiye koymU§• 
lar. ve hnnın karıunna geçip kahve içe· 

Bununla beraber bu kadınlardan bi· rek, sohbet ederek, köpeği diri diri pi· 
ritıi T ranka, arkadatlannm dertlerini §irmiolerdi J 

ıikiyet ettiği 

..., -

ili bilirim. Hele kocama bir soraraam, 
köpekli kahve ho,una gidiyor mu aca
ba} 

Katarina bunları aöyler söylemez. Ani
ça evine kaçml§lır. Korkudan titriyor, 
sırn meydana çıkmıştır. Kabahatinden 
kurtulmak için bütün suçunu komşu Ka-

--

Deyip duruyordu. 
Bununla beraber günün birinde avlu

suna polisler gelmeseydi, o bu vak.anın 

bir taka olduğuna inanacak kadar sal ve 
namuslu bir adamdı ve bütün bu çirkin 
vaka be!IU unutulup gidecekti. Zavallı 

kocalar omuzlarını aillUp, her halde ka· 

Gelecek harplerde 
Gramofon plakları ne işler görece 
Almanlar, müstakbel harplerde gra- man saflarına duyuracaktır. Bu aut 

mofon pliklarına gördürülecelc. mühim kartı taraftan müthi, bir hücum 

ifler hakkında bir plan hazırlaml§tır. iiıru zannedecek olan diifman kork 

Plaklar istfrahate çekilen askere eğlen• ıaııracak.tır. 

meleri, hot vakit geçirmeleri için gönde
rilmeyip, dii§man saRannda dehıet saç• 

mak maksadiyle gönderilecektir. 

O derecede ki, gramofon plakları cep· 
hane ve mitralyözlerin yerini tutacak· 

br. Bu makaatla mitralyöz, tarapnel, 
bomba Ye oilr.h sesleriyle, tabur halinde 

Lüeurn yiiriiyÜ§Ü yapan askerlerden çı· 

kan ayak oeoleri gramofon plaklariy}e 

teobit edilmittir. Harp ateıi baılıyacağı 
zaman bu plaklar gramofonun üz.erine 

kurulacak, ve çok eea alıp veren hopar· 

lörler gramofonun çıkardığı muharebe 
gürültüsü, top ve mitralyöz aesini düt .. 

nlanna daha fazla inanacaklardı. 
Fak.at birili bunu duymuş ve koca

lardan ziyade maaum köpek yavrularına 
acımı§ ki, hayvanları koruma cemiyetine 

gitmif, bütün bu vak.ayı an1atmıştır. 
Hayvanlan koruma cemiyeti bir ma· 

sum köpeğe k.arıı yapılan bu c:caniyane 
diri diri piıirme hidieesi> nden pek mü
teeeair olmuı. hemen harekete geçmİ§ 1 

Hayvanları koruma cemiyetinin ilk İ§İ 

polise müracaat ebnek ve bu köpek ka
tillerinin ceza1andınlmasmı iatemek o) .. 
muttur. Bunun üzerine zabıta sıkı bir tah
kikat yapmıf ve bu acayip büyü vakasına 

ittirak eden kadınları tevkil ebnittir. 
Kadınlar kendilerini bildikleri kadar 

müdafaa ebnektedirler. Fakat Katarina· 
nm ifadesi onları ağır bir itham altJnda 
bulundurmaktadır. 

Katarina ifadesinde ıunları oöylemit· 
tir: 

- Günün birinde bu kadınların iki 
siyah köpek yavrusunu suda yıkadıkları· 
nı görmüştüm. Köpekleri yıkadıkları su-

---
Amerikadaki alhnlo 

AmerikaYa bütün dünyadan ııılbn • 

nı devam ediyor. 1936 yJı içinde ~ 
milyon dolar Amerikaya girıniftir · 

Ajiustoata umum ihtiyat albnı mikt 

1 3 mUyar doları bulmuıtur. So.,,,. 
hariç olduğu halde bütün yer yü:ı:ü 
milli ba.nkaların kasalarında 1O.9 
yar dolarlık altın vardır. 

• Bu itibarla, mevcut altınların yüS 
elli beti Amerikadadır. Bu kadar çol< 

tın ıimdiye kadar hiç bir zan1an Arfıe 

kaya yığılmam~tır. 

yu ve köpek tozunu sonra kocala1ına 

rip yedirmiılerdir 1 
Şimdi Belgradın bütün bir mahall< 

teliş içindedir. Erkekler ıimdiye ı.ad 
kimblir neler yediklerini düıünerek 
siniyor. Kadınlar da erkeklerinin k• 
•ında daha fazla titriyor, koca1arın1 a 
)arına böyle bir şey asli getinnemele 

için ikna etmeğe çalışıyorlar. 
t' akat bu tun bu bu yeminler kocalar 

zihninde yerleımit olan bu cköpek < 
yedirme hidisesini> bir türlü si1emi)'01 

Kocalar diyorlar ki: 

- Karılarımız bize numara yapıyo1' 
}ar .. Masum olduklarına bizi ikna etmei' 
çalıııyorlar. Biz erkekler, farkında o!rıı• · 

dan hep köpek ve kedi yavruları ye~iJI 
Kadınlar §eytana benzerler. Onların ifir>' 
akıl sır ermez ve ne yaptıklan bi1inmd1 

Onlar hep feytanın oözü ile hareket ed<1" 

!er. 
Bu suretle, kocalarına köpek eti yedi• 

ren bu üç kadın bütün erkeklere, endif' 
vermit ve karılarından ıüphe ettirmeje 
ba,lamııtır. 

~ -

Tarihi macera 1 
Demir Maske Fransa tarihinin 

~ördüğüm noktası romanı ve esrar 1 

Madam Skarronun gözleri dehtet için· ı ( 1) Şövalye dö Loren de aziz dostu Var-
de açıldı. des hapoedilmiı ve kontes dö Suvanson 

- Oo.. diye bağırdL Anlıyorum.. sürülmüı olmasını bir türlü unutamıyor
Çok müthif ve korkunç bir intikam pli- muş .. 

nı hazırlıyorsun . 

- Evet .. Ve unutmayın ki eğe1 •iz 
de bana ihanet edecek olursanız bu pli
nın çok daha korkuncu ile karıJapc:ak-
aınız. 

Gnia fon böyle söyledikten sonra baş

ka birşey ilAvc e tmed en ayağa kalktı ve 
odad a n çıktı. 

IX 
BiR DRAMI~ KOMEDYASI 

Valide k1aliçe A n d'Otrişin ce nazesi 
kald ı nlalı sekiz gün olmu~tu . 

Danjo ili ve etti: 
- Kontesin bugünlerde Pariste gör

düklerini söyliyordu. 
Kral ba,ını kaldırdı: 

- ihtimalden uzak değil.. dedi. Belki 
kontes cenapları sürgün gittiği arazisin
de canı stlcılmı hı v e tekrar Parisi özle
miştir . Maamafih ne de olsa onun benim 
emirlerime karşı böyle açıkta n açığa mu
halif harekette bul unacağın ı h iç um.mı .. 

yorum ve eğer hu dediğ iniz §ey vak i ise .. 

Odanın içinde b ir kadın se~i yüksel
d i: 

- V akidir Sir .. 

Sarayda artık k im!'lenin yüzünde ma- On dördüncü Lui kaşlarını çatarak ee-
tem a l iiımeti kalmamış tı. sin geldiği tarafa döndü. Fakat dudak-

Kral on dördüncü Luinin e trafında ka- larında d erhal bir tebessüm beli rdi. 

dın erkek bir sürü dalkavuk vardı ki - O ... ( Madam), siz mi.siniz. 
b unlar LuVT sarayında, kral d ai resini her Hanriyet d,Angleter krala doğru yak-

laştı . H a fi f ve keeik sesle: gün !-ah ı.:: ::ı akıtama kadar doldurmak- 1 
ta idiler. - Sir .. dedi. Sizinle derhal görüşmek 

Bu !", h.-.h aat ~Pk iz buçuktu. ihtiyacındayım .. Sözlerimi sizden ba~ka 
Kral, )a ta~ından kalkmıştı. Yanında' kimsenin i itme ini i~temiyorum. f 

en yakın dalkavuklarından Bontan, kont 1 Kr~Jın bir i areti Üzerine dalkavuklar 
d ô Lozün, Marki dö Danjo olduğu halde uzaklaş,t1lar. Pe nçerenin kenarına kada1 
sabah tuvaletini )' ap ıyordu. çekildiler. 

Lozüne hitaben: - Söyle bakalım sevgili 

- Kont.. dedi. Anlat bak.alım bize cik .. Ne derdin var .. Yine 

·ııe ne dedikodular getird n .. 

Hanriyet~ 

muhakkak 

f1alkavuk kont cevilp verdi: (1) Sarayda kral;ıı kardegi diilı: d ö 
Dedikodular h<p aynı ded ikodu- Dorleana (M:;t yii) ve lngiltere k~al.nın 

«Mösyö> ile «madam') -1n arataı şö- kız ka:-dC!İ ola., kanıı Hanriyetc de 
dö Loren vü.zünden y ine açılnıı:>o «l'.l::adaın• diye hitap ederlerdi. 

w-+. 

-30-
111- li 

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

--
(Mösyö) den tikô.yetçisin .. 

- Evet Sir . . Fakat bu sefer 
çok fena .. 

1 

atın ya bana bir mezar hazırlayın .. 
vaziyet Kralın yengesi gözleri iki çeşme 

- Şüphesiz yine fÖvalye dö Loren 
yÜZÜnden .. 

-Evet.. o işi artık azıtb ve beni açık

tan açığa tehdit etti. 
- Tehdit mi etti} 
Hanriyet, gözleri dolgun bir halde ve 

büyük bir teessür içinde: 
- Evet Sir .. «Mösyö> nün önünde 

dedi ki, eğer kontes d ö Suvanson Parise 
gelir. ayaklarınıza kapanarak affını rica 
eder ve haksız yere kendisini gözden dü
şürenler hakkında ad alet talebinde bulu
nacak olursa çok eyi bir hareket yapmıf 
olur. 

- Faka t güzel H a nriyetcik.. Ben bu 
sözlerde hiç b ir tehdit görmiyorum. 

- A h Sir. . Bun ları söylerken şö va l 

yenin halini bir görse idiniz b öyle dü
,ünmezdiniz . 

Gözlerini bana do~ru dikerek eğer. 

dedi insanları n adaletlerinin aciz ka ldığ ı 

yerde A li ahın adaleti hüküm sürer ( kra
l ın ayaklarına kapanara k) Sir .. Sir .. b u 
adamın bana k ini var .. Size d e kin 15es
liyor. cÇok fe na bir adam.. Herşey ... 
Herşey yapabil ir. 

- Müsterih ol Hanriyet.. G örüyo .. 
rum ki kendini boş yere üzüyorsun .. 
Haklısın, Şövalye dö L oren çok fena bir 
adamd ı r. Fakat emin ol o asla bir cina
yet iş1iyemez. 

- Siz ha taya düşüyorsunuz Sir .. O nu 
en çok yak ından tetkik ettim v e bunun 

İçin sıze rica ediyorum. ya onu zındana 

lamağa başladı. 

- Görüyorum ki, dedi. kontes do 
Suvan11on hili eizin gözünüzde.. BunuO 
İçindir ki sözlerime kıymet vermiyoreı.J" 
nuz. 

Kral kaşlarını çattı. Sert bir sesle: 
- cMadam> dedi. T eessürünüz eize 

kendinizi unutturuyor. Hatırlatmak iste .. 

rim ki ben kendi hislerim hakkında kirn' 
seye hesap vermek mecburiyetinde de .. 
iğlim. (2) 

Bu ağır d arbe kar§ısında Hanriy#İ 
ayağa kalktı. 

- Si.r, dedi. Bu sözlerinizin mi.nası 
ricalarımın boş ve mevcudiyetimizin hır 
zurunuzda s ıkıc ı olduğunu gösteriyor .. • 

- Size sad ece endişelerinizin ye-ısiı .. 
] iğini söyledim. Şövalye hakkındaki id• 
diaların ız çok çürüktür. Böyle ehemrnii 
ye tsiz seb eplerle kardeşimin çok sevdiği 

bir adamı hapse gönderemem. Netekirrı 

kard eşim d e bana sizin himaye ettiğinit 

genç kont d ö G i• aleyhinde bir çok §"Y" 
ler söyled i, onu da dinlemedim. 

Kralın b u son ve mS.nalı sözleri Harırİ .. 
ye te bütün teşebbüsl erinin ne ticesiz ka .. 
lacağını anlatıyordu . Hid d et v e ne freti .. 
ni gizlemek ister gibi eğil erek : 

- O halde Sir. d edi. Ba na m üsaade 
ediniz, bu saray ı terkedeyim ve bat ka 

bir kralın himayesine iltica edeyim. 

-BiTMEDi-

( 2) Kontes dö Suvanson kralın illı 
m etreslerinden biri idL 
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iNTiKAM! 
Bununla beraber, bütün bir h-.fta ka- 1 adamla k.artılaflŞmı anlattı. Fwt, koıea

l'laı o sinirli hali ile onu öyle tesir altına sının bıınu ne kadar sak.in hrııladığını 
tlrnlftı iti o tehlikeli noktadan: Şose görerek kendUi de ısü.kunet buldu. 
Danten ütuyonwıdan ıeçınemiye dik- Rene, o anlattıklannı bitirdiii zaman, 
kat etti. gülüyOt"du.. 

Halbuki orast bir çok yolun birleştiği - Zavallı adamf Acaba göriinür, gö.-
İ>ir noktadır. Bir giin Renenin acele bir rünmez sesi bu kadar korkuttuğum:a bili
İfi Yardı. Havr Komarten istasyonunda yor mu) Ha. sahi. bak. ben saııa .öyle
İ>irdenbire karşısına o tehlikeli is~asyonun medim: o adama ben de ıaonra bir kene 
1-rEJeri çdaıuıb. EnditeYle, nbbındak.i daha rutladım .. Geçen gün Sen Filip dü 
'-ika ~. biı gözden aıeçirdi ve tabii, Rul' da idim. Yanımdan geçti, adeta 
diitnıanını göremedi.. omuz omuza geldik.. Bana dikkat bile 

Eve geldiği zaman hadiseyi Antuanete etmedi .. Zavalh bir adam olacak .. Elbi
~tılattı ve kadının vesvesesi ile alay etti. sesi yamalı idi, kiT pu içinde.. Her bAl
A.ntuanet ıe hakikaten manasızlık ettiği- de iteizin biri .. Sonra, ayyq ta, belki de 
~ l:ahul e(fiyor. fakat;" esrarkeı .. Yahut üzerine aruıra nöbet 

- Ne yapayım, diyordu, eliınde de- gelen müstemleke poliııi bir adıun. Bilir
liıdi. Belki de sen geçen gün oradan sin, bu gibi adamlar derlıal en ufak bit 
ll~ınedin de adam artık orada beklemi- şeyden ıinirlenirler, hadise çıkarırlar. O 
1ordur. anda tehlikelidirler. Fakat sonra, kuzu gi-

Sonra hayatları eskisi gibi devam et· bi jnaan olurlar!. Ney1e, onun yüzünden 
ti. GUnler, g~ti~. Yaz seliyordu. Rene uyku1UZ 1talacak değilim ya .. 
ile ltarw da hakik~ten çok mesut bir aile Antuanet kocasının bu makul dü,µn-
leıkil edi~rlardı. celerinden, halindeki sükunetten kendiai

* 
ni cesaret almlf, sükunet bulmUJ hissedi
yordu.. Eli kocasının dinde uyudu .. 

Bir gun Antuanet puardan geliyordu. 
·Viadük pazarından- yanında d~ Riri 
."ardı. Çocuk birden annesinin kolun: iki gün sonra, idi . . Akş~ma d'oğ.ru1An-
darı çekti: ... tuanet yemek pişiriyordu. Riri de k~di 

OZOM 
3034 A. R. Üzümcü 8 
2587 Alyoti bira. 9 50 
18S.3 Ş. Riza Ha. ~O 2S 
t .09 jiro ve fÜ. 8 75 
1.372 Y. t Talit 6 50 
1356 l. Ozüm Tannı 8 
648 ıK. Taner 8 
596 M. H. Nazlı 10 375 
588 Bannayimon 9 25 
537H.Alherti 1215 
477 M. ;. Tuanto 9 25 
-448 Abeki Bank t O 
423 D. Arditi 9 50 
264 ş. Remzi 9 25 
241 j. Kohen 8 25 
210 A Fesçi 12 25 
2 O 7 M. :Bqikçi t 2 
192 j. Taranto 10 
169 Paterııon 12 25 
156 öztürk 1 O 
104 Vitel 12 7S 

82 F. Solari l 3 25 
6 7 Ş. Bencüyel 9 5 O 
6 3 Albayrak 1 1 
56 A. Tabak 10 
54 M. Gür 10 25 
50 S. Er~ 13 
39 A Mayda 7 50 
3 5 'cemal Cendeli 12 5 O 
25 P. Klark 1 l 50 
2 3 Şınlak oğullan 1.3 

17395 Yekün 
3905.37 Dünkü yekıin 
4079321Umumi ye'liWı ·' 

tNCiR 

13 50 
15 
17 75 
18 
13 75 
17 so 
1-4 so 
ı 7 50 
~2 

u 

Eskiden bizde genç kızlar ve genç 

kadınlar sigara İçmezlerdi. Belki de bu 
tahminde y~ıyorum. Fakat bım.a * 
geliyor 'ki kadınlar aruında tütün kulla
nanlar günden güne artıyor. Otururken 
oatta çalışuken, yahut lokantada siga. 

rasını tellendiren kadınlara sık sık rast
geliyorum. 

1-lall>uki tütün hot ve :zaıaı:sız vakıt 
1 3 geçirecek bir vasata değüdir. Onun sinir
f 3 7 S lere olan tesirini daima göz önünde bu-

13 . 50 lundurmak lazımdır. 
18 Tütün ilk taammüme başladığı giinden 

12 • itibaren kimse ona lakayt kalmatnıt. ya 
1 3 methetmiş. yahut ta aleyhinde bulunmUf'" 
J 3 .ur. Tütünün müessir maddesi olan ni-

44 • kotin, ilk alındığı zamanlarda, sinirlerin 
1 7 yaınız uç taraflarını tenbih eder. O vakit 
1 2 faaliyetimiz artaY. Eskisinden daha fazla 
t 4 2 5 alışırız. Y almz mütemadi surette tütün 
1 3 2 5 kullananlarda biraz sonra bu tenebbüh 
9 5 O yerine bir ten bellik başlar. 

t 7 Tütünün sinirler üzerine olan bu tesiri 
1 O ,25 muhakkaktır. Fakat bu tesir şahsa göre 

P. ve C. Habig 
Marka ppkalarmin yeni gelen BOA MocleBeri, 
~ beğenenlerin zevki selimiai iMie tatmin 
mektedir .. 
Taklitlerinden sakınmak için JU resimdeki mar
kaya dikbL .... 

Devlet delhiryollanndao: 
Bemwbane •e At.ancak anlbarlanna. WP.iımıı:lk awetiıle taPla

nan apilila cins ve milcilan yazdı mubtdifülc.im baba.bat 91llf938 
~ha günü IUt 15 te A1sanrakta 8 inci lfletme kmnisyo .. 11uda 
ayn ayn olarak açık artbrma IUl'etiyle ptılac•ldanLr. Sözü geçeua 
hububat AIMJK11k Te Bapnajhane ambar miiıılürlüJderi ımüncut 
edilmek suretiyle görwebilir. İsteklilerin ite girmeğe minıi kanuni bir 
halleri bulımmadıiına dair beyannameler ve muvakkat teminatın da 
yabnldağına dair muktezi makbuzlarla komisyona müracaatleri r l~
zımdır. Şartnameler komisyondan paruız ahmr. Muhammen bed~I 
22400 kurut muvakkat teminat 2431 Iruruıtur. 
Nerede bulunduğu T oplantmm Takribi 

cinsi Mikdan 

12 25 değişir. llk içtiğiniz sigaranın hatırasını , Al.sancak ambarmda. Zahire 
13 belki hata unutmamışsınızdır. Boğazınız 

Kilo 
25000 

300 
10000 

Beher kilOşuna 
'Takdir edilen 

kıymet 
75 santim 
3 ~ruf 

65 santim 
i ı Al.ancak ambarında Hurda incir 

8 50 ter dökmii§. belki mideniz de bulannu.ı· Bftsmah4\De ~b,.rında Kanıık Bfpa 
1 ı s O tir. oSigaranın bu· ilk ıst1rahmı son bir fa~· ve huğda_y 
16 j' 50 cia tamamlıyabilir. Sigara, bir göğüs an• ' 

Bas.mabane ambarında Bakla q j 50 j~~i~e ~ahut tabajik denen hastalığa gÖ· 
14 

_ 
20 

1 • • türen hır ycldUl'. 
• ı Bir hakikati de açıkça aöyleaıek icap 

5000 
3718 

1.25~kunı, 
(2979) . . ~ 

- Al O adam! dedi.. ile oynıyordu. Neredeyse Rene gelecekti, -
911 Tütsü ile ·T. 

' 363 izzi ve Ali 

. 6 50 

8 75 
ıo · so 

10 

12. 
14 '50 
1-0 . 

cd r; Kadın tütüne erkekten daha az 
mütehammildir. Sinirleri tütünden daha 
çok müteessir olur. Birçok. kadınlarda 

~ sarılığı tütünün ~ıiridir. Daha ileri 

devre~e de kalp arıurlan başlar. 

ıZMtR 4 ONCO iCRA MEMUR-ı M .. d 
~UCUNDAN: uzaye e 

lkiçqmelikte molla aokaiiiıda 

67 numaralı hanede mukim iken il { k } "- d ·ı· .- Kim 0 )- onu bekliyorlardı. 
Antuan.et etrafta al11veriı eden kıı.la- Bu sırada telefon .çaldı. 

halık arasında .,gözlerini ı-czdlrdi .. Soıua Antuanet koıtu, yabancı bir .ses du-
heyecanla: ~nca evvela birisi yanlıt numaraya te-

-:.. Kim} Hani nerede? dedi. Ne lefon etti sandL Fak.at sonra tele.fondaki 
•CiyJiyorsun?. adıı.mın .söylediği ismi eyice işitti; Adam 

- J~te babana, anne! Görmiyor mu- Leskuillon diyordu.. ' 
'Un?. Fakat ~u kelimeyi boğazdan konuşan 

On adım ötede, yaya kaldırımında bir bir şiveyle söyliyordu. 
•danı dunnuıtu.. Antuanet: 

Yüzünü yandan cörü:yorlardL. o iri. - Ne istediniz~ diye sordu. Kocam 
Yarı yüzü yaralı adam.. evde değil .. 

Sarı.ki, o da çocuğun aöylediiini duy~ O zaman adam bir alay küfür yağdır-
trıuştu .. Etrafına bakınıyor, gözleri bü- mıya başladı. Öyle fena sözler ki yalnız, 
tiin pazardaki kalabalık arasında dolaşı- kadın bunların ancak bir kısmını anlı
tordu. yordu. çünkü adamın şivesi Amerikan 

Antuanet birdenbire oilunun boynun- ıiveıiydi: . 
f!a.n yakaladı, tuttu, çekti.. Bu sırada Fakat Antuariet. yerinden fırlayacaK·1 
tözleri de uzaktaki bir otobüse dikilmiş. mış gibi çarpan kalbine elini götürü~ken', 

' ~- Gözleri yuvalanndan fırlıyacak gibi nlamıştı ki, telefon eden, ad~ın o tünel 
l • • · · · .. ' •r ıır. • .... • <; k a' < l ~ı hUf, ağzı bir tarafa gitmlı. düşü,-aü• iatasyonunaa j a amaı. 

tordu: Amerikadan bahsediyordu: Rene fila-
cBaşımda aynı şapka yok .. Üzerimde- delfiyada birine hiyanetlikte bulunmuş .. 

Lı d b k lb A b d Bunun intikamı alınması 13.zımmı,;. İşte tq e aş a e ise.. ca a tanı ı mı~ ~ 
ı.. il h bu yüzü yaralı adam da o intikamı almı-••§aa a tanıyamamıştır. > 

Beş altı saniye sonra, sayet tabii bir ya gelmiş.· . . 
"8.Ue, tekrar yoluna :koyuldu. Riri ,,.;.. Antuanet biraz kendini toparladı. 
lllnda giderle.en boynunu tutuyor: · Cözleıinin önünde Yetil bir ü~t yolu 

- Acıttın. anne! diyordu. Annesi açıldı .. Gayet itimatlı bir sesle: 

l>it'§ey söylemedi. Yalnız, gittikçe adım- - Fakat beyefendi, dedi, yanılıyor· 
'-rını sıklaşbnyordu. Uzun bir müddet su~uz, k~am hiç Amerikaya gitmi1 de· 
~ttikten sonra, artık pazann öbür ucun- ğildir. 
da. bulunuyordu. Telefondaki ad.am ~laylı alayh bir iül-

Döndü çocuğa - onu paylamakte.n dü ve: 
~ı:ıeçmiıti; zavalh çocuiun ne kabahati - Nasıl gitmedi? dedi. Bir aene kal-
:t'arİ:fı!- ml.§tır orada 1 

. - Evet, yavrum, dedi. O fena adam- - Altı senedir eviliyiz, hiç AmeYika-
da ... lnşaallah bizi tanımı:ımıım. ya gitmedi .. 

- Neyse sen öyle dt.U'dun. biç kımıl- - Eyi :ya 1 Ondan evvel 1 Yedi aene 
d.rnadın?. evveli Evet, bundan yedi sene evvel, 

- C8zllne çarpm1yayım diye 
~. lnıaaallah .. 

yav· Donağ.. Kocanızın asıl ismi Donağdır .. 

Sonra birdenbire sordu: 

- Sen ona bakıyor muydun, sen> 
- Acaba beni gördü mü dersin? 

h - Gördü zannederim. uzun uzun 
aktı sana .. 

Aotuanet cacaba koeaına .ayJiyeyim 
.._.h diy& düıündü .. Hayır, aöylemiye

~tir .. Zaten bunu tehlikeli bir fCY uy• 
tı\&Jı:ta mlna neydi? Sonra, adamın pek 
~ Onlann ınahalleeinde otunnak ihtimali 
~oittıa. O tarafa, hcır halde dolatmJYa 

ttllftitti. H~ Antuaneti bakDJan aklın
~- tutmuı muydu? O hldiae l(Unü belki 
(\~farkında deiildi bile .. Hll.YJT, o yalnız 

Ctıleyi aönnilı olacaktı. Hillba. Antu
'net için bunda korkulacak birıey yok
l\a. 

! F_.at o adam kocuından ne i.tiyor· 
.,11 ) Belki hiç bir ıte>'·· Birine benuıtm.iş 

b·:.ac...t:tı, vc;·a o lnda üzerine n~üthiş 
~t •inir buhranı gelmiıti. Belki Reneyi 
bu 'tıaına ırctiraeler timdi tanmuyacaktı 

c.. 

b .. ~n"4Qnet kendilini teskin etmek için 
t lıtun gayreti ile çalışıyordu ve, hakika-
en de, hemen hemen muvaffak olu

~i0~<lu .. Fakat o hiddetli bakışlaıı, dişle• 
I l\ı sıkışı, yüzündeki yara çizgisi ve bıyık-
llrı il d h . .. . .. ... ~ e a am er dakıka gozilnun onün-
~ idi. 

O derecede ki. geceleyin yatağından 
•ıı;rıyarak uyandı .. 

- Yüzü yaralı adam 1 
Sayıklıyordu. Rene hemen onu dür

terek 
uyandudı: 

Demek bilmiyordunuz, ha~ Bilmiyordu
nuz?. 

- Donai mı? Bu da nereden çıkn 
şimdi> 

- Demek evde değil ha? 

Adamın teknr sorması üzerine Antu
anet düşündü: «Evde yok> derse belki 
adam Renenin yolunu bekliyecekti. He
men : 

- Evde, dedi. Fakat size cevap ver
miye bile lüzum ~örmiyor. Sonra, bakın, 
söyliyeyim: Biz şimdi gidip polise haber 
vereceğiz .. 

- Hab, hah! Polis mi dediniz? 

Tele fondaki adarn kahkahayla gülü
yordu. Sonra: 

- Gidin benden de selam söyleyin, 

deC:i. Onunla karşılaşmıya, hesaplaşmı
ya derhal hazırım. Kocanızın hakiki ma

hiyetini poliain önünde meydana çıkara· 
cağım .. 

Bu sırada kapıda anahtar sesi duyul
du. Antuanet, yüzü sapsan kesilerek, 
derhal telefonu kapattı. 

Gene, acaba aöyliyeyim ıni, söylemi
yeyim mi diye bir saniye tereddüt ge· 
çirdi. F•kat Rene Zl\ten onun telefonla 
konuştuğunu işitmiıti. 

- Kiminle konuşuyordun telefonda? 
dedi. 

Antuanet: 

- Filiple dedi. Hani bilirsin .. Fakat 
tam bu aıTada telefon tekrar çaldı. Re
ne telefona doğru giderken, kansı omuz
larından tuttu: 

120" öztürk Şirketi 

47 P. Paci 
32 M. j. Taranto 
3 1 M. H. Nazlı 

1504 Yekun 
1 O 3 1 08 Dünkü yekllıı 
1046 12 Umumi yekun 

ZAHlRE 

t6 
8 50 

140 çuval Arpa 3 6875 
66 çuval F aeulya 
3 7 çuval Susam 

9 33 çuval Bakla 
435 ken. Palamut 320 
389 Balya pamuk 3S 

17 

' 1 J 

3 75 
8 50 

15 25 
4 

460 

41 25 

Kadınlann sigara içmesi bir modayaa, 
bı\1 salgının önüne söıle geçilemiyecektir. 
Fakat kadınlara, ııigoı.rayı içseler bile ka-
' 1 

danca içmelerini . tEıvsİY,e edebiliriz. 
Sigarayı bir gün içmek, birkaç giin bı

rak'.pıak, sonra tekr.ar birkaç gün içmek, 
suretiyle bu mahzurların önüne geçebilir-
siniz. 

Harp korkusu 
Son ay içinde Avrupada harp çıkma

u ihtimaline karıı lngilterede bir çok 
müdafaa tedbirleri alınmıştı. Bu tedbir
ler esnaaındalci tecrübelere şimdi lngiliz 
askerlerinin taşıdığı üniformanın . har!? 

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••~•••• etmeğe yaraYl§lı olmadığını öğretm.i§tir. . . : R A o y o : X,imdiki askeri kıyafetler §ık ve modern 
: : görülmekte olup, bir çok yeni ve modern • • 
..... ....... .............. ........ ....... techizatı üzerinde bulunduracak askerler 

ANKARA RADYOSU: r ilç.er, dörder pa~aska kayışını da emuz, 
13 1 T e§rin Perıembe programı (öğle f:le1 ve diier yerlerden geçirmek mec

ncşriyatı tecrübe mahiyetinde olarak, tve- buriyetinde kalacaklardır. Bu itibarla Jn~ 
ni stüdyoda yapılacaktır. ) ciljz askerlerinin kıyafetleri zamana uy-

Saat 12. 30-1 3. 00 te Alaturka gun bir şekle konacaktır. 

neşriyatı. 13.oo-ı 3.1 s te haberler, Bef metre sıçrayan 
15-14.00 te karııık plak neşriyatı. k b 
Akıam neıriyatı: Ur ,tığ·a 
Saat 16. 30-19.15 te kanflk plak ne:şri- Malc. T ven ~ına İ 9 35 yılında Ame-

yatı, 19.15-20.00 de türk musikisi ve rikada 'yapılan ihtifallere yinni bin ki§i 

halk şarkıları (Salahittin). 20.00-20.10 jftiri.k etmişti. O J:aD?an bir Amerikalı 
da saat yarı ve arapça neşriyat, 20. I O· ter~iye ettiği lc.urbağa}ar bazı marifetler 
20. 15 te haberler, 20. f 5-21. 00 te türk göstennifti. Büyük caddelerde yapılan 

. türlü f' l.. "'] d d k b.ı" musikisi ve halk ş~rkılan (Safiye Tokay , uru eg ene er aruın a UY ga~ 

ve Sadi Hoşıes), 21.00-21. 15 te ıan lar da numaralar yapmı~ ve o zaman
plakları, 21.) 5-22.00 de etüdyo salon danberi Florida ile Kaliforniyada kurba
ork.eatrası, 22.00-22. 15 te haberler ve ğa müsabakaları tertip etmek bir moda 
hava rapon~. haline gelmiştir. Zaman, zaman yapılan 

IST ANBUL RADYOSU: spor müsabakalarına kurbağalar da iş· 

Akşam neşriyatı: tirak ettirilmekte olup bazı kurbaialar 

Saat 18. 30 da dans musikisi {plak), iki defa sıçradıktan sonra üçüncü ele 5 
19.00 da spor musahabeleri: Eşref Şe~ metre Yükseğe kadar sıçnyabilmektedir-
fik, 19.30 da kanşık musiki (plak), ler. 

19.55 te bor~ haberleri, 20.00 de aaat -:-:----~---------

halen ikametgi.lıı meçhül hulnan e ev a a e sa 1 ş 
Fehmi Yurdakulun tarafına. ' Acele azimet dolayısile 16 ilk 

Hazinenin 938/1999 dosyasile testin pazar günü sabah saat 10 
m&af f azluı olarak aleyhinize aç- d~ Göztepede Vali Kona -
tığı 26 lira 36 kuruşun yüzde on ğını geçince ( 8 8 6 ) Numaıralı 
ücreti vekalet ve faiz ve masarifi evde tüccar muteberanda.ıt bay 
icraiyenin tabıiline dair olan öde- Talat Kılcı oğluna ait fe'Vkal
~e e.mri ~etgi.~!arın~ wm~hu- ide zarif ve nadide mobilyaları 
lıyetı haaebıle bıla teblig ıade müzayede ıuretile satılaCakbr. 
edilmittir· s ıl---L l d 

1 b ·r t ih" d ·tibaren on at AC&IC etya ar meyanın a ye-
.. f. '! ıdanöd. ar ın. ebnoırcun tama di parçalı kadifeli pomye takımı, 

gun ıçın e emenız • • kad'f d d ı · 
mına veya bir kısmına veyahut ve a~ı • 1 e en per ':_en ve 
alacaldmın takibat icrası hakkın- kornıtlen, maundan mamul kare 
da bir itirazınız varta yine on gün yemek masası ceviz kabine, Kon
içinde iıtida ile veya tifahen icra torat markalı siyah Alman piya
daireıine bildirmeniz veya bildir- nosu maa tabure, sayet zz.rif ve 
mediğiniz takdirde bu müddet nadide müteaddit elektrik avizo. 
içinde 74 üncü madde mucibince lan, kristal camlı vih'inli maun 
- .. I L..,.._ ... ..,...,ı_ b-la·-·-• IA-.. ..- l,a(c .... c 1ı. .... ~ ~-ııw--..... _...:ıuu~;-:du .. u..c. 

dır. Beyanda bulunmazıanı:z hapis parçalı büyülı kadifeli takım,ıper
ile tazyik. olunaeağınıır: •e ~a- deleri ve bronz komitleri, 4c:olom
te muhalif beyanda bulndulUlluz bia markalı salon gramofonu, fev
takdirde hapiı ile cezalandırılaca· kalade yeni bir halde frigider, ye-
ğınız b~cu öde~z veya i~~az et- ni bir halde fınnlı hava ga"Zı oca
mezsenız ~akk~ı:ıızda c~brı ıcraya ğı, Neoman dikit ve nakış ayaklı 
devam edılecegı malumunuz ~~ makine nefti renginde sifunjerah 
mak üzere keyfiyet ilinen tebhg d l ' . kt ik: k 1 ' ı 
1 o ap, ve aynı ren e ı aryo ası 

0 unur. (29S2) iki komidinosu ve iki küçük'. ~k'em· 3769 
lesi, Avrupa mamulatından· yeni 

lZMlR 4 UNCU iCRA MEMUR- bir halde fantazi soba ve borulari, 
LUGUNDAN: cevizd~ mamul üç kapılı oTal ay-

lzmirde Kahramanlarda Hasan nalı dolap, üç aynalı ~valef1 ko
efendi sokağında 13 numaralı fı- midino ve karyolası, çocuk yazı
rında mukim iken halen ikamet· lıaneıi, etejerler, çocuk karyolası, 
gahı meçhul bulunan Süleyman oval aynalı fİfunyere dolabı, ay· 
tarafına. . nca küçük fifanyere, iki lake kar

Hazinenin 938/317 dosya ıle yola, fezloiıklar, sigara masaları, 
aleyhinize açtığı 48 lira 75 kuru· elektrik sobası, Hava gazı termo
tun faiz _ve rmde on ücreti sifon, emayi banyo, porselen lava
veki.let tediyeıı hakkında çıkarı· bo ve pide, masaj için küçük mo
lan ödeme emri jkametgihınam tör zarif bir adet sandal, Ameri-
meçlıuliyeti haaebile tebliğ edile- ka' d saati porselen - tabak 

· · I b "l" ih. d • • n uvar ' ' memu;tır. ! u ı an tar ın ~ lÖ· lar, aayet zarif ve nadide Isparta ayarı, Nihal ve arkada,.ları tarafından IZMiR 4 UNCU iCRA MEMUR- ba n gun zarfında borcu ode 0 1 k hah d k" 
" LUJl'.UNDAN .• ren ° . · hah lan semaiye i , çe e ı na .. türk musikisi ve hallı: prk&lan, 20.40 ta ~ meniz, borcun tamamına veya bu ' ' . ki . 

Ik· lik dd · d H kı ah t tak'b t · dide sakaıh çaçe er ve saıre etya· 0jans haberleri, 20.47 de Ömer Riza lÇefme ca esın e acı smına vey u l a ıcruına . .. d .
1 

• 
lb h. - ı.. 11 · d 382 1 b" · · · ·· yı" nefıse muzaye e ıuretı e s.atı· Doğrul tarafından arapça söylev, 21.00 ra ım MiUla eım e sayı 1 ır ıtırazınız varsa yıne on gWl k S 
evde muk" ik h f !l. t a .. d · ti.ela ·1e if-L- b'I lacakbr. Fır.sata açırmayınn. a· de saat ayarı, 21.30 da Safiye ve arka· ım en a en ~ame 8" • IÇID e ıı ı ve-ya " mm::n ı - . d" 
hı m-h l buluna ... teblıa memu d" . b"ld• d•w• . tak ll§ peflll il'. daşları tarafından türk musikisi ve halk --:r U ,... • • ırmemz ve ı ırıne ıgınız • .. 

Şarkıları 22.20 de hava raporu 22.23te ru A.k.if karısı Emine tarafına. takdirde bu müddet içinde 74 ÜD· Türk MM~da.!~de ~alonu 
' ' H · · 938/1166 d ·ı add ·b· mal L---·-- u anyetı saz heyeti: Beşiktaş halkcvi namına ~?enuı w • • OS)'& ı ~ cu m e mucı ı~e uoc:_,aıuu 1 _ 3 (2974) 

H k" "d . d 22 50 d h b aleybuuze açbgı ıkramıye aureti· da bulunmanız lazımdır. 
e ım 1 aresın e, · e scm il er· le aldığmız paradan fazla mehu· Beyanda bulnma.zaanız hapis 

ler ve ertesi ~~ün PTOgraan, ı3.00 to ZUft\IZ olan 22 lir• 89 kurut ve me- ile tazyik oluııacağmız ve bakika· 
saat ayan: latiltlal marııı. son. .arifi İcraiyıe ve yüzde 9 faiz ve te muhalif beyanda bolundujunuz Düzeltme 
Dünyanın en sağlam 

ırkı 

yizde on ücreti vekaletle itba me- takdirde hepiı ile cezalan.~laca- Guet.eınizin 12/10/938 günlü na.. 
batiğin temini için namınıza gön· ğina baraJ ödemez veya ~ et- has&DIQ ilan sahifesinde nqredilen bai
derilen ödeme emri mübafirin me:ueııiz hakkınızda c~bn 1Cl'aya calanı ne.zan dikkatine ait i1iıım. i1Ülld 
nı9fl"Uhabna pe bili teblii iade devam edileceii malUnıunm: ol· . . . ) kel.imsi c:.:.: 

Nevyork tarihi tabii müzesi direktörü d•l . • mak .. k f yet ilineD tebliğ ..wr.ıdaki (iltiyonız ._yo. 
doktor Holden Year, cenubi .Amerikada e İ b1t!11~·- ·ıı· d "ti"L- lO I uzere ey 

1 
ruz) dur. Keyfi,et tasbila obwr. 

w b" il . •'-"- ah . d Orin ' a 1 aD tan ın en 1 uaren o unur. cnıoo~) yapbgı ır mı t:euu& eey atin e O• ij • • d tal --L ·ı bor 3773 ~ 
ko nehri vad•nde ai:yah derili yeni bir 'öd· n ıçı~ e L _..:. ep t•~d e cu na ve yahut alacaklının takibat İC· . . emenız, ooreun amamuıa veya --------------- . . . 
ırk keşfetmıım. b" ._ ahut aıa~-ı_ı iZMiR 4 UNCU iCRA MEMUR. raıı hakkında hır ıbrazınız vana ır aısmma v.ey ca&JIDm • . • 

Bu ırka rnenl\lp olanlar dünyanın en takibat icrası hakkında bir itira- LU~UNDAN: yine on gün içinde ıstıda ıle veya 
bahtiyar insanlandır. Çünkü, fimdiye ka- Z"IDIZ varsa yine on gün içinde is- lzmirde Osmaniye caddesinde tifahen icra dairesine bildirmeniz 
dar verem, kanser, kalp hastalığı Jihi il- tida ile veya tif alıen icra dairesi- 22 numarada mukim iken elyevm ve bildimıediğiniz takdirde bu 
letleri bilmiyorlarmı1-. ne bildirmeniz ve bildirmediğiniz ikametgahı meçhul bulunan Hacı müddet içinde 74 üncü maddeai 
Bir tek sarhoş ol mı- takdirde bu müddet içinde 74 ÜD• zade Mehmet Şevket tarafına. mucibince mal beyanında bulun-

h cü madde mucibince mal beyanın- Hazinenin 938/334 dosya ile "Ye manız lazımdır. Beyanda bulun· 
yan şe ·;,. da bulunmanız lizımdır. Beya~· mukaTeleye .~üstenid:U .. h?.rçtan mazıanız hapis ile tazyik olumu:&· 

İngilterenin 25 bin nüfuslu Sitinburg da bulunmazsann hapis ile tazyık dolayı aleyhinize açtığı u.çyuz alt- ğınız ve hakikate muhalif heyan-
şehrinde bir tek sarhoş yoktur. On yıl. olunacağınız ve hakikate muhalif mı• sekiz lira bet kunlf ve masa- d b 1 d ~ ta.kd' de hapia 
danberi bir tek kişinin bu şehirde aarhoıı beyanda bulunduğunuz takdirde rifi saire için namınıza çıkarılan ·t un ~~~ w ır bo 
olarak. sokaklarda dolaştığı meyhaneler- hapis ile cezalandırılacağmız, bor- ödeme emri mübatirin mefl'Uhatı- ~. e ceza an ın. ~cagınız, ":11 

-d ·ı· t • na ,,.0-re ı'kamet ... ilunızın merhu- odemez veya ıtıraz etmezsenız de skandal yaptığı görülmemi§tir. Geçen cu o emez 'Veya ı ll'B% e mezsenız .,, o · """ b A • d 
hafta bir sarhoşun sokaklarda dü~ kal· hakkınızda cehri icraya de-.am liyeti haaebile bila tebliğ iade edil- haldr:mızda ce n ıcraya evam "e - Ne var, ne oldu yavrucuğum? Ge. 

di) ~e oldu da m!nasız hldiıe aklına gel· 

- Açma! eledi. Hani o tüneldeki 
adam. Demin konuştum.' Küfürler edip 

duruyor. Dediğine göre seni Amerika- ka dolaştığı göriilmüş ise de yapılan tah- edileceii malUmunuz olmak üzere ~ittir. lfbu il~n~ ~ ~arihind~n edile:ceği .~alüınunu~ olmak üzere 
dan tanırmı!'I_.. kikatta bunun bir ecnebi olduğu anla~)- keyfiyet İ)inen tel>liğ olunur. ıtibaren OD fUll ıçınde ödemenız, keyfıyet ılanen teblıg ohmur. 

----1~-.... .......... ~~---~---'---ı_~~_:_~~~----....__ı_~~~~~~~~~__JL_~~~L--1~l2.l...~~...lhAlll.IJı.n..!amıumD.L~a...Jall...Ji:unıll:.L~~~3770 (2984) 



SAtlffE 8 YENrASIR 14 BtRINCI TEŞRtN CUMA ~ 

-KUVVETSİZLİKMİ? 
Kendinizi zaif hissetmenizin sebebi kamn1zı zehir
leyen "Toxin" lerin vücutta artmasmdand.ir. Bu 
tehlikeli " 'I oxin " leri ENO "MEYV A TUZU" 
icerek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir . 

HASAN ÖZLÜ. UNLAR/ 
. ENO kanınızı temizler, vücuddaki zehirleri af?1", 
kuvvetsizliğin ve kabizin önüne geçer. ENO şıze 
sıhhatınızı ve kuvvetinizi iade eder .. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA .ARAYINIZ 

. 

. . . -E· N .. O· · .. · INGILTERENl(.:: .Mu~A TUZU" 
: . . .. • .c "FRUJZf·_ SALT" 

. . • ~. ~· ' :~."I ' .· : . 
. . . . --~ . - . ~ , 

lzmir Defterdarlığından: 
icar No. 
397 Bayraklı Maliliye yeni 1612 numaralı sokakta 6 

taj numaralı ev 
398 Burnava Mansur oğlu Narlı Kuyu mevkiinde 

15 dönüm bili numaralı tarla 
399 Kavaklıpmar Karantina yolu üstünde 100 dö

nüm mer' a ve münhedim kilise arıaaı 
400 Şehitler ikinci Altın sokak 17 taj numaralı 2 

adet kilise odalan ve avluıu 
401 Seydiköy Demiryolu hattı solunda tS dekar 3SO 

metre tarla. 
402 Birinci Kordon Balıkhane albnda 9 taj numaralı 

dükki.n 

Lira 
ıs 

32 

12 

25 

S6 

135 

Pirinç özü 

Patates özü 

Mısır özü 

•• l• 

ozu 

Türlü özü· 

KALORi 
KUVVET 

GIDA.: 

Bezelye özü 

Yulaf •• •• ozu 

Mercimek öztl 

Çavdar özü 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları S/10/938 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle açık arttırma uıuliyle müzayedeye konulmuttur. 
ihalesi 20/10/938 tarihinde per§embe günü .aat 15 tedir. Taliplerin 
Milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

6-14 3669 (2915) 

Vitamini. Kaloriıi ve Gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği, safiyeti ve haliıiyeti itibariyle bilhaa.a Y A V R U L A R mut• 
rulara ııhhi bir gıdadır. Vitamini, kalorisi ve gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği safiyeti ve haliıiyeti itiba~ile bilha11~ yavrular ~~t· 
lak Hasan özlü unlarının bütün çefitlerinden tam bir surette istifade ederler ve gıdalanırlar ve bealenırler. Hayatı kudretlerı ''!'. 
kisaf eder. Cihaz hazımlarda ve uzviyette kolaylıkla temessül ettiği için kemikleri, adeleleri ve bütün hayati kısımlan kuvvetlenır. 
Ç~buk netvünema bulurlar. Çabuk yürürler. Çabuk dit çıkarırlar. Yanakları, kan gibi kırmızı, neteli, tombul tombul olurlar. 

Hasan özlü unları yalnız tabiatın ve kudretin feyiz kanunlarile yetişen saf hububattan ve bu hububatın en iyiıinden, en temiz ak· 
.amından en feyizli cevherinden en mugaddi özlerinden fenni vesaitle imal edildiği için çocuklarınıza, yavrularınıza, ihtiyar ana ve 
babaların;za, hastalıktan yeni k~lkanlara hiç tereddüt etmeden, hiç dütünmeden Haıan özlü unlarından bol bol veriniz. . . 

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

HASA DEPO 
Perakende satış yeri Kemeraltı caddesi Telefon 
T optnn satı§ yeri Y ni Kavaflar çar§ısı Telefon 
Ka!'§ıyaka perakende satı! yeri Ferah eczanesi Telefon 

3180 
2862 
5023 

Eczane ve ecza depoları , da, tuhafiye bak aliye ve 
mağaLtalarında muvaffakıyetle satılmaktadır. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN .: 
Cümhuriyet caddesinin Osman

lı bankası önünden gazi bulvarına 
.IZMJR. A.3LIYC MAi IJ(CM.C:Df DOI!:TOn OPERATÖR kaJc:u u.1.auau iki fOeenin ı;rcuıit 

1 iNCi HUKUK DAiRESiNDEN: M A · A k ve paket ta~larile esaslı ıurette ta-
lzmir hazinei maliye ile müdde- • J. ~ Url r Q n miri iti 10..10-938 tarihinden itiba-1 

ve Bağı 

a aleyh Hilmi, Mustafa, Remzi, MEMLEKET HAST ANESI BAŞ ren 15 gün müddetle kapalı zarf· 
Seyfi, .. lbrahi~ ve Ra~it araların-! OPERA 1;'~~~ lı ek~ilbneye ko~ulmuttur. Ke,if 
do mJtelıadd11 alacak davasının 1 Hutalanru her gun ogleden son- bedeh (14500) lıra 30 kurut olup 
yapılmakta olan muhakemesinde lra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka- muvakkat teminat miktarı 1088 
müddea aleyhlerden lstanbul Fa- ğında fınn kar§ısmdaki 25 numaralı liradır. Ketif ve tartnameleri 37 
tih Çar~amba dede sokak 3 No. muayenehanesinde kabul ve tedavi kurUf bedel mukabilinde baş mü-
]u hanede teğmen Seyfettin namı- eder. hendiılikten tedarik edilir. Taşra-
na !rıkarılan adreste bulunamadı- Telefon: Muayenehane, 3125 dan istiyenler posta ücretini de ay-

Sayesinde bir çocuk gibi KOŞAR, ATLAR, ATA ve BiSiKLETE biner, KUREK 
çeker, tenis oynar, danı eder, günet banyosunu alır, velhaııl bütün spor hareketlerinize ra· 
hat ve neşe ile devam edebilirsiniz .•• 

ğından ikametgahının meçhuliye- Ev 2980 rıca göndermelidirler. Kapalı 
tine mebni gazete ile ilanen tebli- zarfla ihalesi 25-10..938 salı günü 

FEMiL ve B A Gı Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 
v 

gatı kanuniye ifa edildiği halde Göz hekimi saat on altıda belediye encüme-
yevmi muayyende gelmedij?inden ninde yapılacaktır. ı,tirak ede-

FER,.., i L ve B A GI o kadar pratiktir ki; ~ ın:e. elbi~ler ve dar mayolar altında bile sezilmez, 
kullanan kadın mevcudıyetıru katıyen anlıyamaz ... 

FEMiL ve BAG Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların bayanların bütün 
hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önüne geçmiştir. 

müddei hazine vekilinin sebkeden • t t o ı cekler 2490 sayılı kanunun tarifi 
t lcb;yle mahke~e~in giy~ben ic- ı a re dairesinde hazırlanmıt teklif mek,1 
rasına karar verılmı• olducundan tuplarını ihale günü olan 25-t~, Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bay anların (Aylık temizliklerinde yalnız FEM!L ve BAôLARINI şükran ve 

hukul:: usul mahkemeleri kanunu· Hastalarım her gün saat 10 dan 938 salı günü azami saat on b takdirle kabul etmiştir. Sıhhatile alakadar olan her bilgili bayan her uı man ve her yerde: 

nun 498 inci maddesile mevadı 12 ye ve 15 ten 20 ye kadar kabul kadar encümen reisliğine verme · -
mütealdbesi ahkiimına tevfikan eder. dirlcr. F EM 1 L ve BAGINI 
yevmi muhe.keme olarak tayin kı- ADRES : ikinci Beyler Numan 11-14-18-21 
iman 16/11/938 çarşamba eünü zade sokak 23 .. TELEFON : 3434 
sant 1 O da masarifi gıy abiyeyi te- - imar sahasında garaj santral 
min ederek mnhkemeye bizzat IZMIR 4 ONCO iCRA MEMUR- binası için ayrılan 33 ve 36 sayılı . 
gelmediği veya vekil göndermedi- LUGUNDAN: adaların molozlardan temizlen- ter.ı~at makbuzu ile encümene 
ği takdirde gıyaben icra olunacak lzmirde Karatattn 127 sayılı ha- mesi ve etrafına muhafaza duva- ge ır er. • 
m hkernede müddei hazine tara- nede mukim iken halen ikamet- rı çekilmesi ile Kültürparka ili.ve 14 18 21 ~5 ~779 (2985) 
fınde.n dermeyan olunan vakıala- gahı meçhul bulunan Saliha tara- edilmek üzere ayrılan 39 ve 43 ıa- 1 - Zabıta amır -:'e m~murla
rı kabul ve ikrar etmiş ad olunaca- fına. yılı adalarla diğer kısımlar etra· rına yaptırılacak A84 _çı~! ~otın ~y~ 
ğı gibi ayrıca ce..,nyi nakdi i e de Hazine ile olan davada harik- fına da muhafaza duvarı çekilme· kabı zabıta bat amı.rlıgın~ekı nu
mahküm edileceP,i tebliğ makamı- zede ııfatile tamamını meccanen si iti 10-10-938 tarihinden itibaren muı;ıe ve fartnamesı veçhıle açık 
na kaim olmn!c üzere ilan olunur. almıf olduğunuz evin iki odasının 15 gün müddetle kapalı zarflı ek- e~sıltm~ye konulmu,tur. ~eher 

3777 (2980) borçlanma suretile tapu ltaydının ıiltmeye konulmuttur. Ketif bede- çıft fotu~ ay8:kkabının b~d~lı mu-
-------------- !4ıhihi ve masarifi muhakeme ve li (14092) lira 13 kurut olup mu- hammenı 6 hr~dan ~- çıf~~n ~u

IZMiR ASLiYE MAHKEMESi ücretin tahaili hakkında namınıza vakkat teminat miktarı ( 1057) ham~en b~delı bet yuz dort ~.ır~ 
1 iNCi HUKUK DAIRES1NDEN: çıkarılan icra emri mübatirin liradır. Kefif ve tartnameleri otuz olup ılıalesı 18/10/9~ salı gunu 

lzmir asliye 1 inci hukuk daire- metruhatına göre bili tebliğ iade bet kurut bedel mukabilinde bat ~a~t on altıdadır. lttırak etmek 
sinden davacı hazinei maliye ile edilmittir. ltbu ilanın tarihinden mühendislikten tedarik edilir. ıstıyenler otuz sekiz liralık mu
müddeialeyhler lzmirde Gazi bul- itibaren bet gijn zarfıada borcu Tatradan iıtiyenler posta ücretini vakkat teminat makbuzu veya 
VArında S. K. F. Mümeasillii!ini ödemeniz lazımdır. Bu müddet ayrıca göndermelidirler. itin be- ba~. teminat mektu~u ile ıöy~e
ifa chnekte olan mühendis Mch- içinde borcu ödemeaıeniz tetkik deli artırmaya çıkarılacak arıa ile nen gun ve ıaatte encumene gelır
met T hir ve mumaileyhin kefili merciinden veya temyiz veyahut ödenecektir. Kapalı zarfla ihal•İ ler. 
ı~t~nb ·!da Galatada Havvar ha- iadei muhakeme yolu ile i.it oldu- 25-10..938 salı günü ıaat on akada 2 - Zabıta amir ve memurları
mnde 2'? No. d~ ze.hire Tüccarı ğu mahkemeden icranın geri bı- belediye encümeninde yapılacak- ~~ .84 a~et !.apka zabıta bat amir: 
M•h:m~t ~erafettın ar~larında mü- rllkılmaaına dair bir karar göate- br. lttirak edecekl~r 2490 ıayılı hgın~eln numune. ve •artnameıı 
te ddıs ı ~e ve ted:ı~at masrafı rilmedikçe cebri icra yapılacağı kanunun tarifi dairesinde hazır- veçbıle açık eksıltmeye konul~ 
c.1ı-r.. ~410 ltranın .faızıle bera~er ve yine bu müddet içinde mal be- lanmıt teklif mektuplarını ihale muftur. &:~e~ ~apkanın bede~ı 
t ilis•h hakk ndaln davada m•ıd- yanında bulunmanız ve bulun- günü olan 25-10..938 ıalı günü aza- muhammenı ıkı lıradan 84 adedı
~eit-1eyhlerden Mehmet Şerafet- mazsanız hapis ile tazyik oluna- mi saat on bete kadar encümen nin ~uham_men bedeli 168 ~ir~ 
t•n nt>mına cıknrılan adreste bu- cağınızı ve hakikate muhalif reisliğine vermelidirler. olup ıhalesı 18/10/938 salı gunu 
Junm.ndıftından bilfi tebliğ iade beyanda bulunursanız hapis ile 11-14-18-21 3736 (2956) saat on altıdadır. iştirak etmek 
olunm ı iizerine kendisinin ikn- cezalandırılacağınızı tebliğ ma- istiyenler 12 lira 75 kurutluk mu-
mrt,.,; h'n'n tehJ,iki · çin keyfiyet kamına kaim olmak üzere keyfi- Şükrü Saraçoğlu bulvarının vakkat teminat makbuzu veya 
btEnbul emajyct direktörlüi!üne yet ilanen tebliğ olunur. Kazım Dirik caddesinden itibaren banka teminat mektubu ile söy-
Y 7.J1mı~ ve mezfoir tl1rektörlükten lemet pafa bulvarına kadar iki ta- lenen gün ve saatte encümene ge-
gefon cevnnta d h" Mehmet Şera- saat 10 dadır. Mumaileyh Şerafet· rafına keıme kordon çekilmesi lirler. 

FEMIL her eczanede ve büyük ticarethanelerde daima bayanlarımızın hiz
metine hazır bulunur. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

1 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ııtıraplan da dindirir. 

icabında günde 3 kafe alınabilir 

f ettin in adresi aranılmı ise de bu- tinin mezkfu- gün ve ıaatte iz mir bat mühendislikten tedarik edile- 3 - Zabıta amir ve memurları· 
~unmedığı cevabı verilmis oldu- asliye birinci hukuk mahkemesine cek ketif ve f8rlnameleri veçhile na yaptll'ılacak 84 takım kıtlık hammeni 17 liradan 84 takımının luk muvakkat teminat makbı; 
gundan .~ehmet Şerafettine ili- gelmesi ve gelmediği takdirde açık ekıilmteye konullDUfllll". Ke- elbiae zabıta b~ amirliğindeki muhammen bedeli 1428 l~a olup veya banka teminat mektubu 
nen teblıgat yapıl~a~ma m~ke- hakkında gıyap kararı ittihaz olu- tif bedeli 770 liradır. Jbaleei ele nemune Te tartnameai ..-eçhile ihale.i 18/10/938 .alı günü ıaat aöylenen gün ve ıaatte encü°' 
~~; karar verılmı.tır. Tahkıkat nacağı tebliğ makamına kaim ol- 1/11/938 1&lı a&nü saat 16 dacbr. açık eUittme,e konulmuttur• Be. 011 altıdadır. lttirak etmek iatiyen- aelirler. 
,.... - .. "

1
" 11 9/11/938 cuma trünü mak üzere ilan olunur. _ijtirak etmek iltiyeDier 58 JinLk w ..a.- elJiıenin bedeli ... ler ık :ıedi lira yirmi bet kurut- 1, 4, 7, 14° 3621 <2981> 
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Siz de bu kren1den şaşmayınız! 

BALSAM iN 
t Slhhat bakanlığının reami ruhsa
S~ı ~bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
t .. utun cihanda elli 8Clledir daima üs-
un 'Ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
.. lkun bir tecrübe mahsulü olarak 

~ucuda gctirilmi, yegane sıhhi 
rernlerdir. 

l<rem Balsam in 
Şöhretini söz ve §arlatanWda değil 

Nhhi evsafını Londra, Paria, Berlin, 
. ~"Yorlc. güzellik enstitülerinden 

~~~lercc krem arasında birincilik 
ukafatını kazanmıı olmakla ispat 

' ttnıi§tir. 

I<rem Balsamin 
Ciindiiz için yağsız, gece için yağlı 
~: halis acı badem ile yapılmış gün
uı; 'Ve gece tckilleri vardır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMlN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp şek
linde 8ablır. lNGUJZ KANZUK ECZANESi... 

BEYOOLU - tSTANBUL 

DEUTSCHE LEVAN 
TE- l.ılNIE 
G. m. b. fl. 

H. SCHUET 

A TL.AS LEV Al'ITE LINE BREMEN 
ATHEN vapuru 1 O birinci teşrinde 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

VESTSEE vapuru 2 3 birinci teşrin

de bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve 
Brcmen için yük alacaktır. 

öKSORENLERE VE 
GöC.OS NEZLELERtNE 

Fratelli ~8pereo 
Vapur acentası · 

ROY AL NERNALDAlS 
KUMPANYASI 

SOKRATES vapuru 15/10 da l:iek-
lenmekte olup Rotterdam, Arnsterdam 
ve Hamburg lirnanlan için yük alacak
tır. 

HELDER vapuru 3 1 / 1 O da bck:Jen• 
AMERJCAN EXPORT LtNF.S mekte olup Rotterdam, Hamburg ve 

EXPRF.SS vapuna 14 birinci lqrİnde Amsterdam limanları için yük alacaktır. 
bekleniyor. Nevyodc içia yiik alacakbr. SVENSKA ORIENT LiNiNE 

EXHtBITOR vapuru 24 birinci tC§- V ASLAND motörü 15-1 O da bdt-
rinde bekleniyor. Nevyork için yük ala- lenmekte olup Rotterdnm, Hamburg 

caktır. Danimark ve Baltık limanları için yük 
alacaktır. 

EXERMONT vapuru 2 4 birinci teı- BIRKALAND motörü 30/ 1 O da bek-
rinde bekleniyor. Nevyork için yük ala- lenmekte olup Rotterdnm Hambure 

caktır. GDYNtA DANZtG Danimarka ve Bal-

P1RE AKTARMASI SERt SEFERLER 
EXCALlBUR vapuru 21 birinci tcı

rinde Pireden Boston ve Ncvyorlt için 
hareket edecektir. 

EXE.TE;R vapuru 4 ikinci t~rinde Pi-

tık limanları için yük alacaktır. 30/ 1 O a 
kadar Norveç için yük kabul eder! . 

F&NSKA A/A 
POHJ ANAA vapuru 15/10 daAn-

vers Finlandiya limanları için yük ala
caktır. 

SERVtCE MARrttME ROUMAIN 
rcdd ~n'- ~oston ve Ncvyork için hnrelcet ALBA JUUA vapuru 2 1/1 O da li-
c ~tır · 

EXr ... ···atoN 1 8 ,._ · . manrmıza .gelip Malta. Mansilya Ye Ce-
\.J:Un vapuru '' uı;.mcı teı-

. d p· d B N rk · . nova limanlnn için yük ve yolca alır. 
nn e ıre en oston ve cvyo ıçm ADRtA TICA SOClET A AN di 
hareket edecektir. 

NAVJGAZtONE 
DEN NORSKE MIDDELHAVSUNJE BARLEIT A motörü 12/ 1 O da gdip 

O 5 L O nyni gün saat 1 7 de Pire, Korfu, Saran-

KA·T·RAN HAKKI EKREM 

r . 

-.. · ~nmbar~ .. biT-·i 

. ·-

BA y ARD vapuru 24 birinci tqriııde da, Brindisi, Valona, Draç., Gravusa, 
----------------------:-------bekleniyor. Le Havre, Oieppc Dünle.erk Spalato, Zara, Fiumc. Trieste ve Vcne

ve Norveç umum liman1an için yük ala- dik limanlanna yük ve yolcu alarak ha· 
'-t reltet edecektir. •••lh ca~ ır. 4' Lf..RO vapuru l 3 / 1 O da gelip ayni Fenni gözlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZA NE . ...__ .... 

Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çeşitleri yakından 
Ve uzaktan gören parfe siferik, silenderilc, dubl fuvayye 
ta,larla altın, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, fOför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertav.sız 
h.1-ometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

STE ROYALE HONGROISE DANUBE gün .saat 19 da Patmo, Lero, Kalimno, 
MARtTiME BUDAPEŞT lstanltöy, Rodos, Bari, Vencdik ve Tri-

DUNA vapuru 1 7 birinci t~rinde cate limanlan için Yük ve yolcu alır. 
bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala- tlandaki hareket tarihleriyle na.lcm-
caktır. lardalci deği~kJiklerden accııta meauli- Herkesin 

ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat: SZEGEO vapuru ikinci teşrin İptida- Yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

larmda bekleniyor. Tuna )ima.nlan için 2 cİ kordonda Fratelli Spcrco vapur 

yük alacaktır. l\ccnteliğine müracaat edilmesi rica olo-

BUDAPEŞT vapuru 20 birinci 
rinde bekleniyor. lakenderiye için 
alacnktır. 

nur,. 
TELEFON: 2004 - 2005 

ScbaJı, oOl• w: ak14m hn yemekten 
.,..... günde 3 defa 

teş-

yük ----~---~~---~-

SERViCE MARITIME ROUMAtN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 1 O birincitcı
rinde Köstence( Gnlatz ve Galatz alc

tann sı Tuna limanlan için yük alacak
tır. 

JOHNSTON VARREN UNES 
LtVERPOOL 

DROMORE vapuru 30 birincitc§rin
de beWeniyor. Liverpool ve AnvCTs li
manlarından yük çıkarncnk ve Burgas, 

Köstence Su1ina G latz Jimnnlan için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE S. A. 
ANVERS 

MAROC vapuru 8 birinci teşrinden 
12 birinci teşrine kndar Anvers (Doğ
ru) limanı için yük Blncaktır. 

Ilfindakl hareket tarihleriyle nav
lunlardııki değişlkllklerden acenta me
ruliyet kabul etmez. 

Daha fatla tafsilAt almak fçfn Birin-

Olivi V. e Şüre. 
LtMITET 

v ·apur acentası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

Kullanmak 

LONDRA HA ITI • 

POLO vapuru 19 eylule kadar Lond- RAD YQı '/N 
ra ve Hull için yük nlnuktır. L 

ALBATROS vapuru 18 eylUJde ge- Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
lecek ve 28 cylule kadar doğru Londra ve sapsağlam yapar. Ona yimıin
için yük alacakbr. / ci asır kimyasmm Mrik:alanndan 

biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
l?_NIAN vapuru 28 eylwde gelecek lezzeti hoş, mikroplara karşı te-

8 bırınci tcşrine kadar COb"fU Londra iç.in s.iri yüzde yüzdür ..... 
yük olacaktır. 

TRENTINO vapuru 1 4 birinci tq-
rinde gelecek 1 8 birinci tc:Jrine kadar 
doğru Londm için yük alacaktır. 

UY.ERPOOL HATil 
BELGRA VlAN vapuru 18 eylUlde 

Londradan gelecek yük çıkanp ayni za-

ci Kordonda 'il F H V 0 z manda Liverpool ve GlaskoT iç.in yük 
--------------------------- · · enry an er ee alacaktır. 

ve Co. n. v. Vapur acentalığuıa mUra- CllY OF 

·Mühim ilin . 
Bağcıların dikkat 

nazarına 
. Güvercin marka ile üzüm bandınnağa mahsus POT AS satıldığını 
lflliyoruz. Bu pota.sLınn Güvercin markalı lngiliz kimyevi gübreleri 
~iyle yalandan ve uzaktan hiç bir alikuı olmadığını ve İmpe
tia] Kemikal Ltd. Şirketinin güvercin marka ile yalnız kimyevi gübre 
''~kta bulunduğunu sayın bağcıların nazan dikkatine arzederiz. 

12~14-- 3752 (2973) 

Nafıa vekaletinden: 
t~lmeyc konulan iı : 

ı· 1 - Menemen ovasının sulanması inşaatı ve kqif bedeli 458.514 
"- 30 kurtqtur. 
(I 2 - Eksikme 27/10/938 tarihine rastlıyan pef!embe günü saat 
}> 

1) de Nafıa Vekaleti Sular Umum müdürlüğü su eksiltme komis-
o~u odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
~ - istekliler eksiltme ,artnamesi, mukavele pl'ojesi, Bayındulı.k 
~Reı.el prtnameai, fenni farlname ve projeleri (22) lira ( 95 ) 

4 
ID.ukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

"'ti.;- Ekailtmeye girebilmek için istekliler.in (22090) lira (57) ku
el\ ırnuvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
iı~ ~ekiz gün evvel ellerinde bulanan bütün vesikalarla birlikte bir 
~ vekilete müracaat ederek bu İ§C mahau.s olmak üzere vesika 
ıc_ laLı.! v~ bu vesikayı ibraz etmeleri flll'lttr. Bu müddet içinde vesi-
S~ bulunmıyanlar eksiltmeye iftirak edemezler. 

bir - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
1 i11..1~ evveline kadar Sular Umum müdürlüğüne makbuz mukabi· 
~ •ernıeJeri lazımdır. 

4 Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 4109) 
- 8 - 14 - 19 3641 (59<)9) 

caat edilmesi rica olunur. LANGASTER vapuna 28 ey-
Tel. No. 2007 2 

lulde gelecek 5 birinci tcşrine kadar Li-
Ye 008. verpool ve Glaskov iç.in yük alacaktır. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitte 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 

Det Forenede BRtsToL HArn akşam her yemekten sonra !!Ünde 3 defa · 
SELMA vapuru 20 ey1Qlde gc]ecdc v 

Oampskıbs - SeJskab 22 cylUJe kadar doğru Bristol için yGk dişlerinizi hrçalayınız. 
COPENHAGEN ~dh~ -------------------------

MUNTAZAM SERViSLER DElrrSCH LEVANTE - UNtE 
ANVERS - DANEMAR.K 

SKANDINA VJA "DEl..OS vapuru 16 eylilide ce&ecek 
S/S. SV ANHOl.M >-uk ç~karacakbr. 
Eytw·· b' • . b Tanh ve navlunlardaki değişiklikler· 

un ırınct on Cf giin.lükte yük den acenta mesuliyet kabul etmez. 
alaCAktır. 

sıs. ALGARVE 
Evlôlün ikinci on bet günlükte 

alacaktır. 

M/V. ALC.1ER 
Eylôl sonunda ve birinci tc1fİn baı-

1:.ı.ngıcında yü.lc alacaktır. 
M/S. BROHOLM 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HEJ J ENIC UNF.S L 11>. 

Birinci teşrin ilk haftasında yülc ala- cGR.ICORJOS> Yapuru halen lima-
e:ıktır. mmızda olup 1 S Biıioc.itepinde Rottcr-

5/S. EGHOLM dam. Hamburg ve Anvcn limanlan için 
Birioci teşrinin ilk on beı gÜn]ükte yük alacabır. 

yük alaCl\ktır. HELi.As 
S/S. EBRO umda ~8-20 biıiaci tefrÜl 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Niizhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

\ 

a· . . . . "k' . 1..-- al" beldenil_te olup Rotterdam 
ırmcı tetrırun • ıncı on """"" eünlük- Hamburc ve AnYen limanlan içi. yük ---------------------------

!~ yük alacakbr. alacakbr. olup NeYyorkj seyyah, yolcu ve yük için tem eUiii 
M/V. MAROCCO ..ı:L ı1 LL-

içia ~ LaıQ&UT. hatta memup Yugo.laY bandıralı LOV-
Son teşrin ilk haitaamda yülı: alaeak- ANCHYRA vapuru 25 /2& ilk tefl"İD CEN lüu npuru 6 ikinci tep-İnde ..at 

tır. . ar.-da beldcnilmeb.e olup Rottadam BALKANLAR ARAsı HATn ZETS- 16 da Constantu ve Varna bma..&.n 
M/V. TUNts Haml>urc Ye An•ene lim.anlan için ,.ük KA Pl..OVIDBA AD. KOTOR . . hareket ed kf 
Son tcırin ikinci on beı günlükte yük alacaktır. LOVCEN ıçın ece ır. 

alacaltır. L'<-'--=t-. Cerek vapurların muT...tit tarildcri 
Lika vapuru pu.aıteei 1 7 ._._... ..., '-

HER ON BEŞ GON MUNTAZAM UNn:EO STATES ANO LEVANf gere~ vapur isimle.ri n ı:aa.ı.wan Mk-
SERVIS OLACAKTIR UNE LTD rinde .at I? de bmiınlea laanbt ede- kında ncenta bir tcahhüt ..._ sitııD• . 

Navlun ve bilumum raD9enyömaıı için HEl~AR vapuru 5 i~nci tepin~ cck, Pire J(orfu Adriyatik limanlan Ve- Daha fazla tafsilat almak için Bm.a 
Acenteliğe müracaat edilmesi. bekl~te olup Nevyorlt içi.a yük nedjk Tricste ve Şup.lc limanlan iç.in Koıdonda 152 numarada (UMDAI... 

ADRES : Fevzi pap bulvan No. 7 .. alaca.lttu. yolcu ve yük alacaktır. ,umumi deniz acenteliği LID. ~ 
TELEFON: 3304 LINEA SUD AMERlKAN LOVCEN iedilmcsi ıric.a Olunur. 

(G.manlı Bankam ittiaalinde) M.C. Holm vapuru 20-22 birinci tCfriD &lhn ittif.b .iktuat konferııınsınm 1 TEIHON : 3171 - 4072 
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Cek Hariciye· nazırı Beri inde 
Prag'ın bütün ümidi şimdi Almanya ile işbirligi yapmaktan ibarettir 

Berl;ni gücend · meme· 
işe şimdi Çekoslova 

düşündükleri • 
nın 

ya idarecileri
mühim nokta 

Bcrlin 13 (Ö.R) - Çekoslovakyanını plebisit ihtimali müzakere mevzuu ola- de şöyle veya böyle müessir olacaktır. 
y~i hariciye nazırı B. Svalkovski bu ~a- caktır. öğleden sonra iyi kaynaktan öğrenil
\ th saat 6,30 da Berline gelmiştir. Çe- Keza Alman işgali ~ltına giren mınta- diğinc göre Çekoslovakya hariciye nazırı 
hıslovakyanın Berlin elçisi Doktor Mas- kalardan kaçarak Çekos1ovakyaya iltica B. Svalkovski Führerle mülaknt etmek 
ni kendisine refakat etmektedir. eden göçmenler meselesi de vardır. Bun- üzere bu akşam Berştesgadene gidecek-

B. Sva1kovski Vilhelmştraseyc giderek ların arasında binlerce demokrat Alman 
1 
tir. 

saat 11 de Alınan hariciye nazın kont da mevcuttur. Bunlar Südçt toprakların
Ribbentropla mülakattan evvel Untcr da kaldıkları takdirde nasyonal sosya
den Linden caddesinde meçhul Alman lisUerin şiddetli hareketlerine maruz 
askeri fıbidesine gitmiş ve Çekoslovak kalacaklarından korkarak kacmışlardır. 
milli renklerinde bir kordele ile bağhın- Fakat Prag hükümeti şimdi bu Alman 
111ış bir çelenk koymuştur. mültecilerinin Çekoslovakyada bulun-

Çekoslovak hariciye nazın, Alman ha- masının kurtuluş çaresi olarak Almanya 
riciye nazın ile mülakatından evvel ga- ile temenni ettiği iş birliğine engel olma-

Londra 13 (Ö.R)- Çekoslovakya mali 
yarchm meselesi için Ingiltere ile de mü-
7.akere halindedir.. Yarı resmi olarak bil-
dirildiğine göre :§imdilik müzakere mev
zuu 10 milyon liralık ilk krediye aittir. 
Ingilterenin Çckoslovakyaya açacağı 

kredi yekfınu ve"nereye tahsis edileceği 
henüz kararla~tırılmamıştır. 

Varşova 13 (A.A) - Ivov'da ikindi 
vakti Ukranya nasyonalistleri muazzam 
bir takım nümayişler yapmışlardır. Halk 
bu şehrin caddelerinden geçerek muhta
riyeti haiz Karpatlaraltı Rusyasının ih
dasını alk~lamış ve bütün Ukranyalıla
nn müstakil bir devlet halinde bir araya 
gelmelerini istemiştir. 

Nasyonalist talebe bir nümayi§ yap-. 
mış ve zabıta kargaşalıklar vukuuna 
mfuü olmak için müdahalede bulunmuş
tur. Bazı tevkifat icra edilmiştir. 

Ukranya nasyonal demokrat fırkasının 
icra komitesi Polonya başveki1ine bir 
muhtıra göndermeğe karar vermiştir. 

Bu muhtıra Polonyadaki Ukranyalıların 
metalibatını ihtiva edecek ve Polonya 
ile Macaristanın müşterek bir hududa 
sahip olmaları aleyhindeki propaganda
ya nihayet verilmesi talebini mütezam
mın olacaktır. 

Bu muhtıranın bir sureti B. Beke gön
deri]cccktir. 

Prag 12 (A.A) - Ekspres gazetesi 
umumi seçimin teşrinisani ortalarında 

ba.~lıyacnğını yazıyor. 

Macar taleplerini müzakere için konferansın toplandığı Komaromban şehri 

Eğer bir harp çıksaydı? 
Belçika hudutlarını, Fransız ordus.u 

teminata rağmen geçecek mi idi? 
Belçika, hudutlarını F ransaya karşl. da tahkime mecbur 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
teminatlarını yenilemişlerdi. Bununla 
beraber Almanya ve Fransa çok vahim 
tedbirler alınış olduklarından o sıralarda 
Belçika hükümeti de her ihtimale karşı 
buna mümasil tedbirler almağı lüzumlu 
gördü. 

Müstemleke meselesi hakkında basve-
kil selefi B. Van Zeland ve eski Ingiliz 

türlü temlıUı.t aldığını ve bundan ziya- dudunda) tahkimat yapmağı düşünüyo• 
dcsile memnun olduğunu sarahatle söy- ruz~ 

lcmiş ve Fransız hükümetinin bu hare- Başvekil bunun Belçikanın umumi si· 
ketini parlamentoda yakında yapılacak yasctinin bir lazımeııi olduğunu, fakat ta· 
aleni müna~ada teyid eyliyeceğini bil- bii olarak cenuptaki tahkimatın şarkta· 
dirmiştir. Böylece Fransız aleyhdarı pro- ki (Alman hududundaki) tahkimatırı 

pağandanın ortaya attığı şayialar sara- ayni o1mıyacağını. dahili ve harici siya· 
hatle tekzip edilmiştir. setin bu tedbirleri ilham ettiğini, . ancak 

B. Piyeron sormuştı,ır: bu hudutlann birinde ve diğerindeki 
1 

Prag 13 (A.A) - ilk muhtar Ruten hariciye nazırı B. Eden tarafından yapı- - Alm:ın hava filoları Brüksel üzerin- tahkim işlerinin asla birbiriyle kıyas edi· 
de uçsalaroı hükümet Londra ve Parisi lcbi1ecek şekilde olmıyacağını beyan et• hükümeti erk§nı hususi bir tayyare ile lan beyanatı hatırlattı. Malumdur ki 

Pragdnn Uzheroda gelmişlerdir. Nazır- B. Eden hariciye nazırı iken Belçikanın 
lar kesif bir halk kütlesi tarafından kar- kongo müstemlekesine asla dokunulmı-

bundan haberdar edecek miydi? miştir. 

B. Spaak buna da müsbet cevap ver- Başvekil nihayet Almanyadan alınaıı 

Alman ordusu Siidct şehirlerinde ... 

zetccilerc müzakere mevzuu olacak mc- sından çekinmektedir. Bu sebeple bazı 
ııcleler hakkında bir şey söyleyemiyece- Alman mültecileri hududa gelirken geri 
li.ni bildirmiştir. Fakat Alman mahlel- sürüldükleri gibi diğer bazılarının da 
lcrindc tahmin edildiğine göre Südet ara- şimdi Çekoslovakyadnn kendi memleket
zisinin Almanyaya terkinden ileri gelen lerine gönderilmesi düşünülüyor. Berlin 
bütün meseleler ve bazı mıntakalarda müzakereleri bu acıklı mesele üzerinde 

şılanmışlar<lır. Ve milli marş çalınmak 

suretile selfünlanmışlardır. Nazırlar Uz
heTOdun büyük meydanına gitmişlerdir. 
Orada nazırlardan Brodi ile Rovay ve 

müsteşarlardan Volosen ile Buesk birer 
nutuk s<iylemişlerdir. 

Mncaristana arazi verilmesini protesto 
için Prag hükümetine ve Kormono kon

feransında bulunmakta olan nazır Ba
sinskiye bir çok telgraflar gönderilmiş· 
tir. 

5 Nasyonalist tayyaresi 
Gece Barselon üzerinde uçarak şehire 

kırktan /azla bOmba savurdu 
Barsclon 13 (Ö.R) - <Avanguar

dista.> gazetesi nasyonalist ordusundan 
b:ı.zı ltalyan gönüllülerinin geri alınması 
haberini tefsir ederek §Unlan yazıyor : 

cCtimhuriyet hükümeti bütün İtalyan 
gönüllülerinin knyıtsız geri alınmasını is
ter. Bu en bnsit bir taleptir. Biz İspanyol 
milletinin mukadderatını hiç bir ecnebi 
müdahelc olmadan bizzat tayin etmesini 
isteriz ve Almanya ile ltalyanın milli 
cknlJ:yetler için ileri sürdükleri cBizzat 
mukc.ddcmtını tayin> hakkını bize de 
tanımaLrını talep ederiz.> 

J pnnyol h lk cephesi de dünya de
mokrasi ine hitaben bir deklarasyon 
nc!lrederek Lütün gönüllüler geri çekil· 
mcclen evvel f panyol meselesinin halli· 
ne te bbüs ec!iimesi ihtimalini protesto 
etmiştir. 

yacağını söylemişti. Esasen Mareşal Gö
ring de son beyanatinda Belçıkanın Kon
go müstemlekesi için Almanyadan kork
masına hiç bir sebep olmadığını temin 
etmiştir. 

B. Spaak Belçika hilkümetinin Belçi
ka kongosunun bir mesele halinde orta
ya atılmasını bile kabul edemiyeceğini 
ilave etmiştir. 
Münakaşalar esnasında bazı mebuslar 

müdahalede bulunarak sualler sormuş
lardır. Bunların arasında en mühim olan 
sosyalist mebuslardan B. Lui Piyeron 
tarafından sorulan suallerdir. B. Piyeron 
Hk önce şunu sormuştur: 

- Gerginlik günlerinde, Fransa.nın 
Belçika arazisine tecavüz etmiyeceği 
hakkında htikümetc Fransa tarafından 
teminat verilmiş midir ve eğer verilmiş
se Fransanın böyle sözüne uygun dürüst 
hareketini wnumi efkha ilan ederek 
Fransa aleyh.indeki propagandaların önü
nü almak için hükümet ne bekliyor? 

B. Spaak hükümetin Fransadan her 

Filistin 

miştir. cKurtulmuş nahiyelerde> tedbirsizlik 
Sosyalist mebusu tekrar sormuştur: olacak bir tazyik siyaseti değil, mutedil 
- Belçika büyük devletlerin teminatı- bir temsil siyaıııeti takip etmek icap et· 

na daima ayni derecede emniyet besle- tiğni lave etmiştir. 
yebilir mi? 
Başvekil büyük devletlerin vaadlerine 

daima ayni derecede inanılabileceğini, 

Ingiltere ve Fransa tarafından verilen 
garantilerin umumi efkarın endişelerini 
teskin etmesi icap ettiğini söylemiş ve 
Alınan garantilerine itimad ettiğini ilave 
eylemiştir. 

Brüksel, 13 ( ö.R) - Parlamento : 
harici komisyonundaki müzakerede bir 
Reksist mebus Almanyanın Belçika kon• 

gosu üzerine gözü olmadığını söylemi' 
ve Burgosa bir mümessil gönderilmesi• 
ni istemiştir. Sosyalist liderlerinden ba)' 

Vanderveld böyle bir hareketin hükii• - Şu halde Almanya Belçika ile olan 
metin istikrarını tehlikeye düşüreceğini Eks Laşapel hududunda neden tahkimat 

yapıyor? ihtar etmiştir. Sağ cenah liderlerinden e. 
Başvekil bu hadiseyi kaydetmekle ik- Korton de Viyard memleketin yeni buh• 

tüa ettiğini söyliyerek bu Alman tahki- ranlarla karşılaşması ihtimalini ileri ıii· 

matının esasen tedafüi mahiyette oldu- rerek birleşik kalması zaruretini göster' 
ğunu ve Belçikayı kuşkulandınnasına miş, aksi takdirde Çekoslovakyanın akı• 
sebep mevcut olmadığını söylemiştir. betine uğrıyacağını bildirmiştir. 

B. Piyeron: Hatip Fransa aleyhindeki faaliyete 110 

« - Madam ki Fransanın bize sarih bazı mahfellerin Fransız aleyhtarlığı ıno• 
garantisi vardır, niçin cephesi cenuba dasına nihayet vermek icap ettiğini ili' 
doğru olan hududumuzda (Fransa hu· ve etmiştir. 

yahudi komitesi 
Bir be yan name neşretti ve F ilistinitı 
bir Arap devleti olmasına itiraz etti 

Londra 13 (ö.R) - Filistin Yahudi l ler arap mahallesi muhtarı Ali Ahsudun 
-komitesi bir beyanname neşrederek Fi- evine ginni§lcr ve eşraftan bir zat ile 
listinin bir a.rap devleti olmasına ve ya-ı muhtarın misafirlerinden iki kişiyi ül
hudilere bir akalliyet vaziyeti verilmesi- dürmüşlcr<lir. 
ne muhalefetini bildirmiştir. 1 Şehirde gruptan sonra sokağa çıkmak 

nrap öldürülmiiştür. 

Kudüs 12 (A.A) - Kudiis - Hcbroıl 
yolu üzerinde bütün münakalat durdıl"" 
rulmuştur. Bu tedbirin askeri hareketle' 
rin inkişnfınn imkan vermek üzere alJll' 
dığı talunin edihne1ctedir. 

Kom.itenin fikrince Ingiltere ilk önce yasağı ve ışıkları söndürmek mccbuıiye
Fllistiride sü.kiliıet 

0

ve nizamı iade etmeli, ti ilan edilmiştir. Muhtelif yerlerde üç 
bundan sonra yahudi ve arap arasında 
hakkaniyete müstenid bir tesviye yapıl
mahdJr. 

Barsclon, 1 3 (ö.R) - Beş nasyona
lı t deniz tayyaresi gece Barselon üzeri· 
ne kırk k:ı.drır bomba atmışlardır. Kur
ban olmamıştır. Bir bomba limandaki 
cStonhop> lngiliz vapuruna düşmüpe 
de nüfusça znyi:ı.ta sebep olmamıştır. 

Baraelonun bir gcee manzaro.n Londra 13 (ö.R) _ Filistin yüksek 
Pragda da yahudi aleyhtarlığı haşladı 
Pcag. 13 (A.A) - Alman Ajansı bildiriyor : 

Pnris, 13 (ö.R) - 1spanyada Cüm· 
buriyet ordusundan ecnebi gönüllülerin 
9knrıldığını müııahede etmek üzere Mil· 

letler Cemiyeti koruıeyi tarafından teşlr.il gelmişlerdir. Millerler cemiyeti silahsız· komiseri Sir Harold Mak Maykel tayya
edilen beynelmilel komisyonun Jngiliz, lanma komisyonu ebetcri de genel .,ek. re ile Filistine hareket etmiştir. 
Fransız ve Şili milliyetinde üç albaydan reterlik namına müzakerelere i§tirak K\ldüs 13 (A.A) - Akşam üzeri bir 
baret delesteleri Cenevreden Perpinyana edecektir. çok suikasd1ar yapılmıştır. Hayfada asi-

Marodni Listy gazetesi, «Evimizde kendimiz hakim olacağız~ baş
lıklı bir yazısında yahudilere ihtarda bulunmakta, «Azmimiz onların
kinden daha kuvvetlidir. Ve misafirperverliğimizi devamda imtina 
etmekliğimiz mümkündiir> demektedir. 


