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lıntiyaz sahibi: ŞEVK. ET 81 LG I N 
a..ınuharrir ve umumi neşrıyat nıücfüru: 

HAK.Ki OCAK.OCLU -- ---- ABONE ŞERAiTi 
t>~ AM MODDETt Türkiye tçin Hariç içli! 

.s.,..li1c............ 1400 %900 
-. 4ltı ca11hlc • • • •• ••• ••••• •• 750 1650 

il . 
zmir Sigarası çıkıya 
latanbul 17 (Huauat Muhabi.rimbden ) - lnbi

sarlar lzmir adında yeni aigaralar çıkaracaktır . 
Sigara kutulan buırlaıunııtır. 

T E L E F O N : 2697 -- ------' FlA T1 ( 5 ) KURUŞTUR 
• 

C1imlt.tı"1/mta N CfltfthuriıteC ucrifti1a be~, abahlan çıkaf' ftva1 ouec.dir YENi ASIR Matbaa...- ._.,lrmp 
-

Büyük Şefimi.Z At&türkün Sıhhati 
Bn. Sabiha Gökçen · Hakkı.ndaki Tebliğ 

Şüphe yoktur ki bu tebliğ ür mi etinin ini yara yacaıt;i 
memleket havasında uyanan teesaürü umumile§tirecektir. 

AT ASINA candan bağlı bulunan 'Türk milletinin bu dakikadaki 
temiz duyguları Ulu kurtarıcıya sağlık ve sıhhat temennisinden bat
ka birşey değildir. 

15 İnci yıldönümünde Türk kuşu
nun tören pragramını hazırlıyor · 

u .. n. ak:;amdan itibaren bütün dünya radyoları Büyük Şefimiz 
~l ATORKON sıhhi vaziyeti hakkında ne§redilen resmi tebliği ver
itliflcrdir. 
Neşredilen bu ilk raporun şehrimiz gazetelerinden evvel radyolar 

tarafından verilmesi üzerine halkımız dün gece telefonla matbaamızı · 
tltıyarak bu haberin sıhhati hakkında malumat ta1ep etmişlerdir. 

Raporun ne~ri şehrimizde çok derin ve umumi bir teessür uyandır
lnışur. 

Ulu Tanndan Büyük Şefimiz AT fttTORKO Türk milletine bağıı-

l~uını ~ıv~Te b I İğ 
17 Birinci Teşrin 1938 

Riyaseticümhur Umumt Katipliğinden: 
1 - Reiaicümhur Ataliilıkiin Mbbi VUiJet1eri hakkında müclaYİ ve 

miifavir tabipleri tenfmdan bacün verilen rapor ikinci maddededir. 
2 - Reisicümhur Atatürlriin düçar olduklar. karacijer baataJıiı 

normal seyrini takip ederken 16 birinci ~ 1938 tarihine tesadüf 
eden pazar ıünii birden bire 8f8iıdaki iruı göatsmittir : 

A - Saat 14.30 dan 22 ye kadar gitdlçe artarak denm eden 
umumi ziaf ile birlikte hazmi ve Uabi inaz bu saate kadar mim da
kikada 116, teneffüs 22, hararet dereceai 3Ş i idt 

8 - Saat 22 den bu sabah 10 a kad.. Jukanda ismi geçen iraz 
kwnen hafiflemif, nabız dakikada: 104, teneffüs 20 ve hararet dere-· 
ceai 37 olınuttur. 

C - Yapılan muayene ve mütavere neticesinde tesbit ve tatbik 
edilen müdavattan sonra umumi ahvalde hafif bir ulih görülmekle 
beraber vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir. 

Atatürk kızı bayan Sabiha Gökçen 
Türk.kuşunun Cümhuriyet Bayramı tö
renine iştirak proğrammı hazırlamak

tadır. 

Cümhuriyetin on be§inci yıldönümü 
töreni için Türklruşwıda humalı bir fa
aliyet göze çarpmaktadır. Daha bu gün
den hazırlanmış olan hususi proğrama 

göre hava geçit resmine Türkkıqwıun 
elliden fada motör1ü ve motörsilz tayya
resi iştirak edecek ve bir çok paraşüt at
layışları yapılacaktır. 

Karadan yapılac:ık geçit resmine mo
törlü ve motörsüz tayyare pilotu olarak 
Ankarada Türkkuşunun Uç yUz genci 
iştirak edecek, bir o kadar genç de bağlı 
bulunduklan §Ubelerle birlikte Cümhu-
riyet bayramı törenlerinde hazır bulu- Bayan Sabiha Gökçen 
nacaklardır. tören hazırlıklarını bqöğretmen 

Ankaradaki Türkkuşu mesaisini ve Sabiha Gökçen tanzim etmektedir. 

Cümhuriyet 

Ankaradaki 
• 

tayyaremız 

Bayramına hazırlık 

şenliklere ik1 yüz 
iştirak edecek 

Bn. 

Riyaseticümhur umumi katipliğinden verilen resmi tebliği aynen 
eşrediyoruz. 3 - __ Müteakip sıhhi vaziyet rapqrlan nqredilecektir. 

- YAZISI 4 UNCU SAHiFEDE -

Başvekil 
Dolma bahçede 
~ 

lstanbul 17 ( Husus'i Muhabiri-
iıden ) - Başvekil B. Celal Ba
ar Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Ydarpaşada Trenden inen başve

. B. Celal Bayar doğruca Dolma
çeye gitmişlerdir. 

üı-k 
illeti 

HAKKI OCAKOöl.U 

iKiNCi TEBLIG 1 Çelik ve kahraman Ordu 
İstanbul, 17 (A.A) - Riyueticümhur umumi katipliğinden : 
1 - Rei\icümhur Atatürkün llhbi vaziyetleri hakkında müdavi 

ve müpvir tabipleri tarafından bu akfUD saat 20 de verilen rapor 
ikinci maddededir : 

2 - Bugün, dün alqamkine niabetle daha iyi geçmİftİr. Asabi 
irazlarda bir deiitiklik yoktur. 

Nabız m\Dltazam 116, teneffüs 20, hararet derecesi 37 dir. 
MODA Vl DOKTORLAR : 

Profesör doktor Nqet ömer Ordelk, profesör M. Kemal öke, dok
tor Nihat Rept Bencer, 

MOŞA VIR DOKTORLAR : 
Profesör doktor Akil Muhtar özen, profe.ör doktor Hayrullah Diker, 

profesör doktor Süreyya Hidayet Serter, doktor Abravaya Marma
ralı, doktor Mehmet Kimil Berk, 

Berline dönen Alman lktısat nazırı 

B. Funk'un beyanatı 

lzmir Birliklerinin iştiraki ile yaptığı büyük 
manevraları tam bir muval lakıyetle bitirdi 

bir geçit yapıldı • 
resmı 
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Lik maclorının • 
ikinci haf tasında 

Senenin ilk heyecan)~ 
müsabakaları yapıldi 

_ _._$EHiR HABERl:ERi 
1 T:•• k 1. ,ur 
Milleti 

Bir adam Keler köyünde bir hadise Siyasi ve medeni 
olgunluğu bir kerre 
daha göstermiştir Ateş- Als;in·cağı 2 - O yendi. Üçok -

Doğansp•Jr berabere kaldılar: 1-1 
Bindiği ağ:ic"ın A li, hemşiresinin evinde 

p~, günü Uk maçluma d ... m ••il- bkci ile k.,,. k.,,.,. kald" Şut ve gol. dalm~l;~Serek bulduğu adamı yaraladı ği ~:k:::~::~::.:: 
di. Bu ikinci bafta maçları çok güzel ve Taraftarlar bunu alkışlarlarken hakemin • kalkınma hareketleri milli birlik '!ff 

müsait bir hava içerisinde geçti. Milli kü- üçok aleyhine firikik çektirdiği görüldü. ödemişin Göi;ük'°.yayl::ısında ölümlü /&mail QVClYl eve kabul eden bütünlüğümüzden daima kuvvet v 
me maçlannın yapılacağı haberi üzerine Bizim .gibi düdüğün gol oldııktan sonra bir kaza olmuştur. Ödemişin zeytinlik hız almıştır . 
. ehemmiyet kesbe~en ~~.lar .. ~ya ol- çalındığını ifitcnler buna ~ayret c.tti. Fa· k~~~d~_n bcdcL Mustafa oğlu Mehmet, Bn. Hatice midir? Atat~rkün yüksek ~ehasmın 
dukça kalnbalık bır e.eyırcı 1'utlesı topla· kat lulkem Esat aad mühım lıatnamı altı Golc~k'un karşıyakasmda kestane ağa- dınlattıgı ışıklı yolda bırleşmek b 
mı~. ilk kartdatma ıaabah saat 9 da dakika .onra Yftpb. Oçokun akmım ~nğ cı keserken devrilC'n ağacın altında kal- Evvc~.lti_ gece ~u~ao:ası. n~esininınin evine .gitmi~tir. Vaktin ~~tiii bir günün ve yanrun refah ve yükselrrı 
AtC§·Alsancnk ikinci takımları arasında açığın bariz ofsayid vnziyetinde olduğu mıı ve ağır şurette yaralanın~tır. Yara- Keler koyunde muessıf bır hndıae olmuf- 19U'ada Alı bP111 Vlll"mUf, ıçenden ees yollannı açmıstır. 
yapıldı. Hakem lsrnaildi. At~liler kuv- için müdafilerin durması ve ikazı tesir lı etrafdan yctişilinccyc kadar hayata tur. Keler köyünün Eşen mahallesinde verilmeyince kapıyı kırarak içeri girmi~ Türk milleti Atatürkün izinde y~ 
vetli rakjplcrini 2-3 y~mcğe mııvaffak etmedi. V:e ortalanan topu Cçoklular gözlerini yumm~tur. oturnn t~aı~ 'k.ızı Bn. Haticenin, evine ve evde lsmail Hakkı Avcı adında bir rümek ve birlC§mekle bugünkü ku 
olarak 1kinci . 1~ımlar şampiyonasında güzel ve isabetli bir vuruşla gole tnhvi1 UT-- gece vakti bır erkek kabul ettiği köyde adamı görmiiftür. retli mevkiini, emin istikbalini 

birinci gdebilccdderini g~sterdilcr: .. etb1er. Fa.kat hakem hatn üzerine bata Türkofis müdürü pyj olmuştur. Ali ve arkadaılan büyük bir tehev- etmiıtir. 
Saat 1 1 de Üçok - Doganspor ikıncı- yaparak ~ok lehine penaltı verdi. Hal- - .. Şayia kabilinden söylenilen bu söz. vürle lsmail Hakkı AYcmın üzerine hü- Bu §UUrlu birliğin ve bütünlüğü 

!eri hakem Baba~ idareSinde karşılaf· 1:nıki buna lüzum yoktu. Madamki ha- B· Avni Sakman done dolaşa Haticenin ke.rdeıi Alinin cum ederek kendisüü bıçakla ağır su· milletimiz için tükenmiyen bir kuv 
h. 1-5 Doğansporun galibiyeti ile biten tııyı ynpan Doğanspordu. o halde ceza- kulağına da gitmiJ. Ali bundan ııon de- rette yaralam11Jardır. Yaralı imdadı .ıb- vet kaynağı oJmakta devam edece" 
bu maç hususi bir mahiyeti baizdi. Zira ımu bulmuş yani gol olmuştu. Ya penalb dün geldi rece müteessir olarak bunu kain birade- hi otomobiliyle lzmire getirilerek mem· de muhaklcakbr. 
Doğanspor takımımız içinde henüz li- ... ol olmaaaydı. Oçokıı haksızlık ,clmnz mı İzmir Türkofis müdürlüğüne tayfo tine .c;ylemiıtir. leket haataneainde tedavi altına alumuı- Bu bariz hakikat bütün halk taba 
sanSlan olnuyan oyuncular TardL Baha- idi;> Hnkem .nizamnamesi hu gıbi hu- olunan tanınmış iktısatçılnnrruzdnn. sa· Ali, beraherine kain biraderi Yusufu, tır. Yarası ağırdır. Tahkikata adliyece d kalannca anla§ılml§, kavranı1mı 
nın bakemliği çok noksan idi. Bariz ha· susatta gayet sarihtir. Oyunun ahengini. bık Berlin ticaret ateşemiz B. AYDi Sak- Halil ve Hüaeyini nlarnk doğru Hatice- konulmuştur. hatta öyle kuvvetli bir iman halin 
talan görmiyordu. güzclJiğinj ve heyecanını bozan. oyunou- mnn dün sabah lzmir vapuru ile fıtan- getirilmiştir ki eon belediye intiha 
ATEŞ· ALSANCAK: lan asabiyete we seyircileri hayrette bı- buldan şehrimize gelmiş. liürkofis er- YANGIN YERiNDE BiR HAOJSE bab bunun en yeni ve en canlı tec 
Birinci ta1ı:ımlan tam zamanında aaa.t ıakan bu gibi büyük hatalar yapmama· Hm ve yakın dostları tanıfmdan kar· hyab ve tezahürü olmuıtur. 

1 3 te sahaya çıkaran hakem Mustafa lıyız. ~ılanmı~tır. E 
1 

b Demokrasilerde belediye seçim 
Şenkalm idaresinde brplqbfar. Ateı. Birinci devreyi 0-1 galip bitiren ü,ok Berlinde bulunduğu müddetçe, Türk- v ı• ı•r kadını erkeğinı•n ri iktidar mevkiinde bulunan hükii 
en bıwwetl.i kadrosiile ~ Alan- ikinci devrede yukanda yazdığımız ~ibi Alman ticari miinasebetlcrinin inlriıafma mete brıı milletin doğrudan doğru 
cakta med:.ez amJ.-cim E..nr yoktu. En- Doğamporun mütemadi tazyikine maruz lıizmet eden ve çalıpa1an iktısat veki.· ya duygularının ifadesini tecelli et 

veria nol•nLiı bütiia ~ miiddetinee kalarak taraftarlarının ümitlerini kırmak- letince de a.kdir olunan B. Avni sak- eı• d 1 k • t d•ı tirir. 
lcendilini hi uttiııdi. o~ oymyım ta SO• dakikalara .kadar deYam etti. Ni- mmıın Jrmir T"urkof'is mtidürtüiüncle Ge J n en a ma ıs e 1 er Son belediye iotihahatından ab 
ilci 01anc:a da ak-Ch Fa'bt ..ı zafi,.et uyet oyum.ıo bitmesine hq dakika h1a muvaffak «>t.caiı tüpl.eUdir. Munffa- nan netic:eler haDnmmn Cüm . 
muhacim hatlarmda idi. Ne .tut ~ken, bugün çolc. v.erirmiz bir oyma çıkarmakta layet dieriL E fL! • yet Halk Paruaine ve onun • 
ne abJpn oynqan mtabecim warda. mar eden Doğanııpor muhacirnlerindm * B ah • m~IUUJQC ~ Hıuımetıne de 

TVe ıu gece saat on hır sıralannd.ıaı· olarak Hii.eyiai ............ Ye etini UI'• -.L~!_..I_ bul b-L- • 

Muhacim hattı Lqeti ~ kale Faat ani n ~ bir ptla beraherli.ği te- 8 Z L • l ~ .ane crv~da ,.~ ;yerin~ ketmem~ için kavgaya tu~uı~· .. ve mutlak bir itimadı ifade etmiştir 
- .. d .. • ı._ d . d bild B • eR.f yara anclı ha hadise olmUf, bU' bayan etıYle bır- lbrahim zorla Bn. Havnveyı ,,,,,,. H!!Lu .. ~t bu e . ·ıti" 
onun e umıtvar ıoir oyun O}'JµYIUilO'Or u. mın e e ı i. u he:raherliği Doğanspor- " •• , " - W(; • .._ yep Y ru 
Netekim oyu.mm daha onuncu dakikasın· 1ulardan ha~ka Al.ancak ve .Ate.§1i1erin ViJAyet meclisi Azasından B. Zeki Tu- Ukte evine dönerken Girkin bir tecavüze ~~e ~adar yangın aralığına doğru •Ü· daha fazla 'kuvvetlenmiştir. Millet 
da ilk gollerini atan Atet1i1er zaman geç- de .alkışladığına bak1lıraa \>u iki 'kuvvetli fan atıyla Kcmalp~ya gittiği .sırada as- uirmm§ttr. ru ı::~~ v: tdmeca~ edbnek iatem~tir. ten ahnan yeni kuvvetler, yine nı' 
tikçe galibiyetlerini garantiye bağlıyabi- ~kibin berabere kalmaıımı istedikleri an- rt mu.atlık önünde bir kar.aya uğram.ıı- Bn. Hayriye. yanında bulunan eti 8. d 

1 
v . 

1 
a . ıstim at ederek ve ~~ Jetin refah ve yühelmesi ıığnmd 

lecek ikinci bir gol ~mmadıklan halde ln§llır. tır. Karşıdan gelmekte olan Armutlu 11 Hüseyinle misafirlikten dönüyordu ~ ~allae eaınclke bır erkek gibi kuvvetııu yeni hamlelere yol açacaktır. 
Al k 

.._ · L h d . • Oo" ._. h t bu sayılı kamyon B. Zeki Tufana r2.-n"1'!1k • g.U nara daha müessif bic tecavüzden B ı _ı__.1 
sancn munacım nattı un an istifa- grusu §U ıu a en dört takımın afif .. s-·::-v. ranllkta peyda olan iki kifiden ibrahim, U §UUrııu ve İsabetli lıarexecı 

d d ek b h 1
.... l d '- - . d aı· k" . ki h 9C yar;ılamı~ B :Zekmın bindiği kurtulmuştur. 'il t' . 'dd 'f 'h ed b'l' e e er era er ıgı o sun yapama ı. ocp91 e m ı umeye gırece erinden ": · Hüseyinin yanına geterdt : mı e ımız cı en ı tı ar e ı tr. 

Alsancak aha . h ttm b bee - 'tv d da !b d hakla d hayvanın da ayagı kırılmıştır. Suçlu~ Suçlular zabıtaca derhal yakalanm11, Bu mevzuda tcvazuun yeri vok 
'k . 

1
.... m çokcun a ın ıı "'-_: umı ar ı r ve un a n var ır. för Ali kahveci yakalanımştır - Bu kadını bana buılk, sen işine her ikisi de adliyeye verilmiştir. lki ııuç- "· 

n ııız ıgı emaen g- "Ye t:cıcrüocsız Bundan az sonra hakem Dog"anspor· · • f tur. -....- gıt lunwı kör kütük ..dıot olduklan nl 
oyunculardan teyklnil eden Atq muha- dan Abbası oyundan çıkardı. "'--·-un • a- f zmir bu övünç verici hadisede 

....,~...u B • k • • Demiştir. Bu küstahça eö.der tabit plmıştır. b 
cim hattına da lirayet etmi,ti. Fakat gay· son dakikalarında Oçok uğ içi iki defa tr Oy eVl tamamen en üyük şeref payını kendisine ayı 
retli, eneıjilı:: Ye atdgan O)'Dliııclık1anndan of.ayı YaZiyetinde aldtğ1 topu eürerek ıabilir. Çünkü intihabat neticeleri 

ka111 tardı zaif bmtkinaia nihayete ika- ka!oci ile bJ'fl karşıy• 1cn1dı!h !halde topu yandı Güm rü g'"' e ge I en bir tamim arasında 17.miTin gösterdiği hanasi· 
Clar muvaffak oldular. Ve hu gayretleri· kalenin yan tarafına atmak suretiyle oyu- ödemi~in Dolaplar köyünün ÇağJıylln yet, alaka ve sür.at hepsinin üstün· 

nin müldlfabm ikinci devrenin 15 fn<:i ııwı ve .devren.U:ı en mühim IU"satlarını v.e mahallesinde çıkan bir yangında, B. Ali de yer almıştır. 
'dakikasında ömerin firikikten attWı ikin- avantajım öldürdi. Ooğanspor harika Çetine ait .bir ev .auauzluk yüzünden yan- Denı·ze du·· şen eşy.alara lzmir halkı, intihap sandıklan~· 
ci golle gördüler. kabilinden mağltıp olmaktan b.ırtulmut- mJ~r. Köye 200 metre mesafede bulu- şında ATATORKE minnet ve şük· 

Muhtelit kalecisi Hilminin bu golü ye- t1L nan sudan zamanında istifade edileme· ran borcunu öderken kalplerinirl 

mesine hayret ettic. Ba oyun böylece Haftaya Ate.ı. Demirsporla. Doğan- diği için atq, evin her yerini kolaylıkla d • ı k l mi1li bir heyecanla çarphğmı duy· 
0-2 Ateşin galebesiyle bitti. Buna zağ. spor da Yamanlar ile knJ'§llnşacaktır. sarmı§tır. Yangın çıktığı sırada köylüler aır yapı aca nnuame e muştur. 
men ikinci devrede Alsancağın vaziyeti M.ORAL tarlalnnndn idiler. Bizim duy.duğumuz bu temit 
kurtaracağım ümit etmek faila olmaz. * Bu evin bitişiğinde bulunan ıiki ev, duygunun bütün Türk milletinin 

OÇOK-DOCANSPOR: yerilen köylüler tarafından atCfin sirnye- .Manifcstolu olup denize d~en eŞYaJ Bu lmnunun 1061 lnci maddesi icabın- kalbinde yer aldığını, intihap nctice-
Umw:ni vaiiyet Ye kanaat bu iki bkı· Eşini ve ı, 1z1n1 tine meydan v~rilmedcn kurtarılmı}tır.. ha~lm~da yapılaca'k muamele, gümrük 1 ca bu knbil hadiselerin gemi jumalına leri bir kerre dnha meydana k.oy· 

mın lıa1en llzmirin en kuTYet1i ilci cbôi .- Maddi zarar 1.350 liradır. Yangın, Nu· ~ inhısarlar vekaletinden gelen bir ta- kay.dedilmi§ bulunması iktiza etmekle mu§tur. 

olduğudur. FilT"ala bundan evvellci m Oldür.en bir adam ri Baş tarafından atdan ve samanların ~e aydınlatılm1§tır. Vekaletlıı tam.i- beraber 1063, 1065, 1066 ıncı maddelerin Varılan netice şudur ; 

takımı gördükten 90lll'a bu ati tabmm pu•uda 1l-'u• tutuJmıısına eebcp olan bir sigaradan mı şudur: tatbikini istilzam eden ballerde bu hu- Türk Milleti ATATORK inkıla· 
yapbğı ~ da llCT"ederıler bh· - . u Ui çıbnştır. Manücstoda yazılı eşyadan noksan susta alakalılar tarafından bir rapor tan- bının kudret ve kuvvetine inanmı~ 
min ve hneatlerinde aldanmadıldanm Bal&e.ir viliyetinin Bigadiç nahiyesi- _ olup da geminin yolda bulunduğu sıra- zim ve sclfilıiyetli mrihkcmeyc verilmi§ ve bu inanın biricik yükseliı yolu 0 1-
gördüler. Her iki t.abmm kadrosunda ain Osmanca lıi0.7ünde, lcanaı Bn. Hafi- Beden Enstitüsüne da bir kaza veya fırtına dolayısile deni- olmas.ı. lazım olup mahkemece bu rapor duğuna iman eylemi§tir. 
muhtditte ve milli itümede OynamJf hat- ze ile km Bn. Naciyeyi öldürmeb:.en ze düştüğü iddia edilenler hakkında üzerine tanzim olunacak r..abıt li1e Mclise HAKKI OCAKOOLU 
tn milli t.a1cıma lkadar yübrlm' 

0 
• suçlu. Kabil Ahmet oğ:Ju Yakup iBa1ıke- alınacak ta/ebe gümrüklerimize ibraz edilen vesikalann tcv.&ilc cdi~ olliCağındrn gümrükçe ----

lar var. Maçta buna ila,-uen ~ = ıiir jandarmasınca mb surette ta1tjp edj. Bu :sene Gaü terbiye enstitüsü beden veya Türkiye limanlarına gelen herhan- noksan çı~ ~anın manüesto kayıtları Çocuk düşürme 
yecanlı olda. Eğer daha • 'ile liyord11. Katilin llzmir viliycti budutlan- şubesine ynl.nız yatıh kız talebe al.uım.ak gi bir gemiden tahliye esnasında deni- ancak .sclahıyetli mahkeme zaptının tas- •dd • / 
olmadiywe ~nu talcım1an:;:e:;ız cn::ı!n. na gelmesi .muhtemel görüldüğünden üzere 1 iltinel teşrin salı günü imtihan ze <lüşen eşya için ibraz olunan zabıt va- dikli 'bir örneğine istinaden kapatilır. . .' ı~ arı 
larım lbu1mamB1arnıda aramalıyız .. Bil- keyfıyettcn lzmir vilılyeti de haberdar yapılaca1ctır. imtihan, Izmir kültür di- raknlarının tanzim ve tasdik şekı1lerlnde .. 2 .~ Geminin limana muvasruntında lkiç:şm:lık cad.d~sınde 391 sayılı bet" 

hassa milli küme maÇlarmdan beri aaha- edilmiJ ve t.e.rtibat alınmıı;tt. rektörüniin nezaretinde, 1 ikinci teşrin ihtilMa düşüldüğU ve gümrüklerin bu y~kün~ ~~fır.ken eşyanın kazaen de- :~ dukkanı ~bı B ... ~ ~bıta}': 
ya çlkmıyan Oçok ikinci devred Y Balıkesir ıfındannnSl katili pusuya dü- salı günü lm1ir o'lruTiar müzesinde ya- husustaki tatbikatı birbirine uymadığı mze duştugu yolunda vukubulacak id- urncaatle, dükkfuıı uzerındeki evd 
düşerek saha ıhfıkimiyetini baş~n °:~:~ şürmcğe mUYnffak Olmu:tur. Bu -ııdam vılacaktır. cereynn eden muhaberelerden anlaşıl- ~ianm gemi süvarisinin veya. yerine ka- oturan Br:. Şükri~:c~in .?~.gün e~vcl ka.9' 

Y
ete L_ ~ -·L,-ı_.. _,_

1 
ı puıuda, sa1dand~ı yeTde ö!ü bulunmuş- -111- maktadır ım olan kaptanın ve mevcut ıse gümrük den çocugunu duşurdugunn üıbar et-

~ar TJUJWDe venncııı; e ormun- • • • · . ıni§tir. Tahkı'kata ba 1 t 
dan uzak olduğunu göstermiştir. Takım- tur. Zıraat tayınlerı Bu işin esaslı surette tanziıninl temi- muhafaza memunı ile liman işletme ve ~ aIUrll§ ır. 
lann da tam bdro1an ile ç&anıamalan Karaburun z.iraat memuru Cemal Ak- nen ~daki irahatm dercine lüzum acente .n:ıemur~ ve hadise!e ~ Sahte 
daha ~tar bir oyun seyrctıncmi7.e Cebini jiletle soy Ç~mıe ziraat memurluğuna, öae- görülmüştür. Geminin manifestosunda ~ diğer nn1cil ~~tata::ı ~er~ doktorlar 
mani oldu. OçOk takurunda İstanbul. miş ziraat memuru Ilımın Güngör Dikili Kayıtlı olduğu halde mevrid limanında . z.alarmın ve geı;n™ ~~rilnil ~~vı ıCaziler caddesinde oturan Up!Jı 
giden ısai açJk Kemalden hqka Namık /ıes mi şl er .ziraat memurluğuna, Dikili ziraat memu- n<>kıian zuhur eden qyanın, gem.inin yol- hır zabıt v~akası ile tesbıti muktczidir. Mehmet ve anası Emin enin ruhııatsu: jla' 

~ ~cııkm. ~nm vııziyeti.daha .kö- Pazar günu borsa binası önünde. ida- ru Emin Can öaemiş memurluğuna ta- da bulunduğu sırada kaza veya fırtma An~geını~ mııbn~ıa ~urub~~ yaparak sattlkla~ tcshit edildiiindel' 
tü ıcli. Kaleci Ma\,mııt, Sağ iç Mehmet ır.e ettiği 16 .. yllı ikamyoaun içinde uyuk- 7'hı edilıni§lerdir. dolayuile deni7.e düpnesinde veya bil- mndıgı ıtakd.irde ~ ;1! '™ ~ be:klıırında tahkikatn ba§lanmııhr. 
ve sol aıçdt Sabri yoktu. yerlerine ihtiyat Jıyan şoför B. Ali Kocamaa. gözlem m • mecburl,Ye denize atılmıı olmasından :il~ o~ zabıt varakası ıuzerme ~.kat ~e -=--
oyuncalar koamHıh. açmca calcctinin jiletle kesildiğini ve cc- Teftış ri geldiği yolunda vuku bWacak iddiala- neticede hasıl olacak .kanaate gore hır Zavallı merkep 

O,... brp1ıidı hiicmnlnr arııaod.a ee- hinde bulunan 67 1irasiyle saatinin ye- Tire jandarma teşkilntmı teftiş eden rm 1440 sayılı ve 13/5/1929 tarihli deniz ,erh yazıp tasdik etmek ıüzere Mdisenin Karşıyakadan 1zmire gehnektc olaıı • 
reyaa edeıkcn 20 inci dakibcla Doian• rinde yeller -eatığfoi ıgôrmüştür. Zabıta :rilAyct jandarma .komutanı B. HulQsi ticaret bn1mu mucibince tewilı:: edilme- vukuu anında alllknlılarm hemen ımiha- sayılı banliyö .katarı demir yolu (lzeriıY 
spordan S.li'heddin gÜZ'ıel bir sıynlqla taf\!.ikata hnşlamı§tır. Gür Tireden dönmüştür. si lazımgelir. faza teşkilatını haberdar etmeleri lazım- de duran bir merqbe çarparak ağır yl" 

• dır. Kazaen deniı:e dliştüğil bu suretle ıralamıştır.. Merkebi ba§ı boı bırakan ,,., 
~-· • ; . i· 4f 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması olacaktır. 
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Resmi 
hedefi: 

: Ailevi ve içtimai Filim/er göaterecektir · 
: Programlaf'ınrn mühemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: istirahat için af'anılan tekmil eosafı haiz 

olacaktır. 
: Sizin için bir gezinti oe eflence kaynafı 

olacaktır. 
: Güzellik ve zarafet abideai olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Güzel filim fiyattır. 

sah~ olan eşyanın ilgili gümrüğe veril- hibi Sü!<>yman .hakkında tahltikat yat"' 
mesı icab eden bu zabıt varakasına isti- lıyor, 
naden manifesto kaydı kapatılır. --==-

3 - iskele veya :nhbma Çlkarilmak J.k l 
ftya biçki mabalHne gönderilmek Uzere iz i BUÇ 
geniilerd.en mavna. kayık gı1ri nakil n- Umum1 hapisanede mahkO.m arap f'(ıJ' 
sıtalanna yüklenen ~dan havanm mu- riyi ziyarete gelen Malatyalı Y~ 
halefetinden ve sair sebeplerden dotayı üzeri aranınca bir biçak ve 25 santi~ 
den.he düşenleri iÇhı tıınrimJ lhımgeleıı esrar bwunmuş ve mlisadeore ~· 
zabıt "f"8.r8kalarmııı nakliye vasıtalanru 1 
idare edenler tarafından yapUması ve kar tahliy-e vıwta1aruun vtikuuna ıııab' 
byfiyelin 00!'.e,aıı ~ haldan& mu- nrdikleri kaza w hasardan dolayı t)tlP' 
bafaza tqkilltmca da tetkikat ve tahki- rWt lda~ ~ mal sahıôine ka?Jl o~ 
.kat 7ap\larak elde edilecek neticenin mesuliyeOerile geminin m~~ 
ve.nQl .kanaate göre zaptm .altına bir dolf.ın mesuliyetleri birbirine karlP'. 
ıedı yazılıp imza edilmesi gerektir. An- mamalıdır. Tahliye vasıtalarındaki df' 

aJt manifesto kayıdlarınm kapatüması ati.an doğacak mesuliyetin gemiye ti"' 
bu ı:apta bağlı ~tuımaz. Gemi bptan bşması rıhtım veya ambara kadar ~ 
:veya acentesinJıı manifesto balrunından üye ve teslimin - navul mukavele.si~ 
meeuliyetleri eşyanmtahliye wsıtalanna olarak - gemfoin mesuljyeti altın.el& 1' 

tcstlınine kadar devam -eder Ye testim yan etmesi halinde mümkün ve :ınc~ 
etiğini iabat etmekle bu mesuliyet kal- bahis olabilk. 



~ iLK TEŞRiN SALI 1938 

Aıneriknda Masaçussek eyaletinin Mal- kokosu namı verilen bir ağacın tohumla- Öteberi almak üzere büyük bir rnağa-
.deıı kasabasında, bir kamyonun teker- rıdır, bu tohumlar hazan 15 kilo ağırlı- zaya giren bir adam yerde on kuruı gö-
~i büyUk bir hız.la kopmuş ve bir evin ğında bulunmaktadır. rür. Etrafına bakınır ve hiç kimsenin 
lkinci .kat penceresinden içeriye girerek * balmadığını anlayınca yavaıça mendi-
orada oturan bir kadını ağır surette ya- Kaliforniada yapılan dünyanın en kuv- lini bu paranın üzerine düşürür ve eğile-

1 Ç . O . C • U . K . ·.: · ·l < ~ ... \. 
-.. ~ ..... -~rz:a:z.r../Z7.Z7VZZXT.0JzDJ.zr~bJ..ZZZZF-"..z::?.:.~.~.~-~ .. ~.~.~ .. ~.~-~ .. ~.~-~ .. ~.~~c>.:~™:~~™~~~~~™:~a.n~)"!;=v.:~2:er:~:;:s~==~~ .. ~.~.~ ..... ~.~ .. ~.~.~ .. ~.~.~.~ .. ~.~.~ .. ~.~.~ .. ~.~.~ .. ~.~.~ .. ~.~.! .. ~.! .. : l ...... ~g~:~!~;·: .... ş·eyıer Gülmek için .Çocu~ ı 
··'-················································································· Reklam Ve 

Maymun 
~l§tır. vetli teleskopuyla aya bakınca, ayın an- rek parayı yerden almak ister, fakat ma-

* cak 40 kilometre ötede bulunduğu zan- deni para yere sımsıkı yapıımııtır. J 
Frank, adında bir Nevyorklu takun- nedilmektedir. Bu mükemmel illetin baş- Adam, arkasında satıcılardan birisinin 

1adan mükemmel bir keman yapmış lıca aynası 5 me-tre kutnındadır. ayak sealerini duyunca aleli.cele doğru-
alUp bu kemanla konserler vermekte ve * lur. Satıcı da nazikane bir tavırla şöyle 
bUyUk muvaffakıyetler kazanmaktadır. Kurbağa gözlerile duyar. Her gözün der: * arkasında, sırf bu işi gören küçük bir _ Bayım, tutkalımızın kıymetini hiç 

Yeni Zclfuıdada Olemti burnunda gö- sinir vardır ki bu sinir beyin kısmına §Üphesiz takdir ettiniz.. Bir fi§e almaz 
!"\ilen bir insan başı 25 metre yüksekli- bitişiktir. 

, linde olup kaptan Kuh tarafından keşfe * dihnişt.ir. Tirollu köylül.er, eski bir anane muci-* hince, bazı dini bayramlannda ve bil-
llindistanın tarihi Benares şehrindeki hassa Noelde, başlarına, yükseklikleri 

altın madde bulunan cmukaddes öküzt- 3 metreyi bulan garip şapkalar örterler. 
Un, la§tan yapılmış olmasına rağmen, * 
canlı olduğuna Hintliler iman etmekte- Amerikanın Utah kasabasında zengin 
dirlcr. Bunun için, kış mevsiminde, bu bir çiftçi olan Haroldun sürüsünde, dört 
haYvanı soğuktan kurtarmak maksadi- boynuzlu bir koç vardır ki, müsabakada 
le, Uzerinc yorganlar örterler, yazın da, birincilik mükafatı kazanmıştır. 
111Caklarda, sularlar. * * Biliyor musunuz ki, yağmurlu hava-
Dünyanın en büyük tohumları Hind ]arda, Afrika papağanlarının renkleri 

Okyanus adalarında bulunan ve deniz .siliniyor?. 

. 
................... ~.·~···~···~···~···~···~···~················ı 

Kalkar kalkmaz yıkanmak, 
J em izlenmek, taranmak, 
Hem geyinip kuşanmak .. 

Ne :yapayım efendim} 

Adetimdir bu benim 1 

Yüzü gözü karıtık, 

Kire, pasa alışık, 

Hem pasaklı, yılı;ık, 

Çocuklan sevemem .. 

Ben bu i§e gelemem t 

Çok olur temiz pak, 
Çirkindir gözde çapak, 
Bir kerrecilc bana hak .. 
Adetimdir, temizim. 
Ne yapayım, titizim 1 

Türk çocuğu temizdir, 
Temizlikle ikizClir, 
Vazoda bir filizdir. 
Onun için bendeniz 
Pek temizim,1 pek temizi .. ,,. 

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

Küçük llter Bici Bici Yapıyor ... 

Bilgi eğlenceleri: 

. 
• . . . 

mJSınız} 

Tembellik "şaheseri,, 
Bir tahrir müsabakasına i§tirak eden

lere verilen mevzu §Uydu: cTenbelliğin 

tesirleri> 
Müsabakaya iştirak edenlerden biri 

jüri heyetine, hakik.aten birincilik müka
fatına layık cbir eser> verdi. Bu: bom
boş bir kağıttı 1 

Mektep levazımatı 
satan dükkanda 
Ne istiyonun yavrum} 
Bir kürreiarz .iatiyorum, efendim. 
Boyu ne kadar olsun} 
Eh 1 •• .Apğı yukan tabii cesamette 

bir fey varsa; 

Bir "teselli,, si daha 
varmış 

ihtiyar kadın - Bu kadar içki içmeniz 
cidden ayıp bir ,ey .. Dünyada sizin ye

gane teselliniz bu mu} 
Ayyaı - Hayır 1 Cebimde 

daha var .. 

Ev ne ile inşa edilir? 
Muallim - Bir ev ne ile in,a edilir} 
Müteahhidin oğlu - Ben biliyorum, 

bay muallim 1 Tuğla, kereste, nlçıyla ya
pı harciyle ve İpotekle .. 

Yani ıslık olmasın ,. 
Berber -Tra~ hıça,"lnı cildinizin üze

rinden hir defa <lnhft geçireyim mi ba
yım) 

Mütteri - Yani, eildimdc kalan veyler 
üzerinden demek istiyorsun değil mH 

Terzide 
Kadın psikolojielni gayet eyi bilen ter

ziyle mÜ§terisi araamda, göyle bir muha• 
vere cereyan eder: 

Kadın terzi - Bir dakika oturun, ba· 
yan timdi aizinle mqgul olurum. 

Mü~ü]pescnt müşteri - İtim var .. 
Bunun için fazla bekliyemiyeceğim. 

Teni - lnanmdan dola.yı affınızı ri· ----------------
ca ederim ama, moda tam bu anda de-
ğişmek Üzeredir. 

Mii~teri-Hal .. O zaman mesele yok
tur.. Beklerim .. 

Yardım! 

istasyonda 
Yolcu - Valizlerimi ta ıdığın ıçın 

eyvallah. Size vasati olarak ne bah§i, 
verilir) 

1 lamnl - Elli kuruş, bayım. 
Benimle beraber bahçeye oynamaia Yolcu - Elli kuruş mu} Bana öyle 

çıkacak mısın) geliyor ki bu para fazla. 
- Mantteesaüf çıknmıyncnğıml Evde Hnmnl - Yani demek istedim ki bi-

kalıp mektepten verilen vazifeleri yapa· ı ze umumiyet itibariyle vasatiden çok da
cak olan babama yardım etmem lazım.. ha aşağı para verilir. 

Nasrettin 
çocukluk 

Hocanın 
hikayeleri 

Japon masalı: 

DALGIN ADAM 
.• ~u şehrinde dalgın bir adam doksan yedisini ise kumbaraya attı. Aklı 

oturuyordu. başına geleli ama, parayı geriye istemek-
Blr gün bU adam lnari 'mabediruieki ten tabi! sıkıldı. 

merasime gitmeğe hazırlandı ve karısına Uç mon ile keyif yapılıp eğlenilmezdJ 
şöyle dedi: ya? 

- Bayan ben yarın lnari mAbedine gi- MAbedin arkasındaki bir tepeye çıktı 
deceğim, bana akşamdan, yol için, pirinç burada kimseler yoktu. Omuzlanndnn 
hazırla. Gideceğim yer bir haylı uzaktır. bohçayı çıkardı, açtı. Bir de baktı ki 

Adam sabahleyin erkenden kalktı. Ka- bunun içinde bomboş bir kavanoz. Fena 
rısı henüz yatakdaydı. halde kızdı ve kavanozu uçuruma ata-

- Bayan! benim pirincim nerede. rak parçaladı. Bunun üzerine mendili 
- Pencerenin yanında. btlamağa başladı. Bir de gördü ki bu, 
Adam bu cevabı: <ten<:erenin yanında> mendil değil karısının kuşağı imiş. Bu

şeklinde anladı ve mutfağa giderek ten- nu da yere attı ve tepeden a§ağıya doğru 
cerenin yanında duran yuvarlak bir sak- koşmağa başladı. 
sı kavanozu aldı. Karnı fena hrudt; acikml§tı. Artık me-

- Bayan mendil nerede? Bari ~ ka- rasim falan aklına bile gelmiyordu. Evi
ne dönmeğe karar vttdi. Yolda bir dük
kAn gördü. Dükkanın önilndeld tahta

Adam bunu da «yatakta> gibi anladı. nm üzerinde, pirinç çöreğine benzer bir 
Yatağı aradı ve kansının kuşağmı bul- taş vardı. Bu taş burada pirinç ç<ireği sa

du. (Japonyada.kadın kuşaklan bir hayli tıldığını göstermek için oraya konm~ 
ge~r) bunu mendil ı:annetti ve kava- tu. 
nozu buna sardı. Adam dilkkancıya çöreğin kaça oldu· 

- Bayan! ... Hançerim nerede? ğunu sordu. Uç ınona olduğunu anladı. 
- Dolabın gijzlinde. - Bir tane alıp yiyeyim! diye düşün-
Adrun dolabı aradı. Orada havan tok- dü. Zaten cebimde de tam ilç mon var, 

mağı buldu ve kuşağına geçirdi. Uç monu oraya bıraktı. tahtanın üze-
- Bayan! Hasır şapkam nerede? ri.ndeki taşı aldı ve gitti. 
- Mutfakta ara. Dükkancı hayret ederek bağırdı: 
Adam biraz arandıktan eonra mutfak- - Dur! dur! Bu çörek d~, çörele 

ta hasır bir ~t buldu. Bunu ppka di- benzer taştır! Dur da 88Jla hakikt bir~ 
ye başına koydu. rek vereyim. 

Sonra ayak.kaplarını giymeğe ~ladı.. Adam dilkkAncının aöyledllderlni de 
Çoraplardan birini ayağına geçbdi, di- pek anlayamadı. Kendisinden gene para 

ğerln1 giymeği unuttu. Sağ ayağına hasır istediğini zannetti: 

bir papuç geçirdi. - Ben sana üç mon verdim ya! 
Sonra neşeli bir tavırla yola koyuldu. Diye bağırdı ve kaçın.ağa haşladı. Dük-

Bir hayli yürodü. Nihayet bir köye geldi. klncı ona yetişerek yanlış aldığını an· 
Köylüler onu görünce g\i]meıle ~- latmak istediyse de muvaffak olamadı . 

dılar: Adam bir müddet koştuktan aonra: 
- A!.. A! .. Ş~ da bakın. Başına se- - Artık §U çöreği yesem fena olmaz! 

pet geçirmiş. Ama da ppka ha!. Diye dil§ilndil çöreği ağzına koydu ve 
Adam: dişini kırdı. 

- Acaba kimden bahsediyorlar! Dikkatle bakınca bunun çörek değil 
Diye düşündü. Ar.kasma baktı. Kim- beyaz bir taş olduğunu gördil. Taşı attı 

seler yok. ve daha bilyük bir hırs.la eve koşmnğa 
- Acaba benimle mi alay ediyorlar? başladı, ayni zamanda şöyle düşUndü: 
- Şapkayı çıkardL baktı. Bir de gör- - Şimdi karıma gösteririm. BUtün ka-

dü ki başındaki şapka değil sepetmiş ... bahat onda. 
Fena halde kızdı ve sepeti yere fırlattı. Eve koşarak girdi ve bağırmağa bnş· 

Bir mUddet sonra başka bir köye gel- ladı: 

di. Köylliler gene gülmeğe başladılar. - Aptal kan! beni bugün rezil ettin. 

- A!.. Şuna da bakıD. Bir tek çorap - Ne bağırıyorsun, komşu? Ben seni 
giymiş bir ayağına papuç ötekisine de nasıl rezil ettim? 

sandal geçirmiş. Adam karşısındaki kadına hayretle 
Adam nynklarına 'b3ktı: Ha.kiknten baktı ve bwıun luırısı değil, komşusu 

öyle. Biraz köyden uzaklaştı. Ayağında olduğunu gördü. Girdiği ev de komşusu. 
ne varsa çıkanp attı ve yalınaya.k o1arak nun eviymiş. 
yoluna devam etti. Deli gibi oradan fırladı. Yandaki dük, 

"Oçüncü bir köye geldi, buradakiler de kina koştu, veresiye çay nldı ve şöyle 
alaya başladılar: ~~dü: 

- A! şuna da bakın! kuşağına havan - Komşuyla b~qnak için bari bu 
tokmağı geçirmiş! Yaman bir muharip çayı götürüp oruı hediye edeyim. 
ola gerek! Çayı alarak gene oraya koştu: 
Ad~ baktı; hakikaten doğru! Kuşa- - Ben sana karşı demin nezaketsizlik 

ğındaki hançer değil, tokmak! gösterdim. Beni affet! 
Derhal köyden uz:aklnştı ve tokmab'l Dedi ve çayı uzattı. 

hiddetle çayıra attı. - Neden bu kadar erken döndün! 
Nihayet mlbedin önüne geldi. Burada, Adam hayretle karşısındakine baktı: 

harpte ölenlerin ailelerine para toplam- Komşusu değil, kansı imiş! Artık yapı-
yordu. lacak bir şey_ yoktu. Şöyle dedi: 
Adamın yanında yüz mon (bozuk pa- - Orada fena halde canını sıkıldı. Dön

ra) vardı! Kumbaraya üç mon atmak is- düın, geldim. Sana da işte hediye geU~ 
tedi fakat gene yanıldı. Oç monu cebine, elim. Bu çayı pişir de beraberce içelim! 

~ş~·~·~r~:;;·:1~j~;;·~ı-~~~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tay yare kazasında 
kaybolan mücevherler 

-0--Kartalların bir koyunu bile havaya kal-
Ceçen Nisan ayında, Arnavut kralı· 

dırabilecek kuvvete malik olduklarını nın düğününden evvd, Cnrtier admdaki 

söyliyenler var.. Bu belki de biraz mü· meşhur kuyumcunun en kıymetli mücev

balagalı bir iddiadır. Fakat muhakkak her kolleksiyonu Tirana gönderilmişti. 

olan bir§ey varsa, o da kartallarm tav· Kral Zogonun düğün hediyesi olarak 

,anı ve hatta kuzulan bile kolaylıkla ka· eabn aldığı mücevherlerden geriye ka· 

pıp uçahildikleridir.. lan kısmı tayyareyle eahihine iade edil· 

MASADA YANARDAG 
Bundan bir müddet evvel alp daila· mit. fakat tayyare ltalyada Formia tep~ 

Nasreddin hoca çoc\ıkken medreseye Nureddin suçunu bildiği için ae8 çı· nnda yaııyan bir çiftlik .ahihi, tavpnla• !erine çarparak parçalanmııb. Derhal 

giderdi. Mearesenin koca sarıklı ve pek kannadı. Fakat kuyudan eu çekerken, nrun her gün eksildiğia:ü. hayretle görmüt- ltalyan poliaiyle kuyumcu Cartierin ve 

t\iııArluıdıışlarınızın misafir geldiği bir 
t ' onlara masada bir yanardağ göste· 
ercJc e"I d' k · · · d v·ı ... ~) '. g en ırme ıstersınız, egı mır 

~ c ıae size yapılması kolay ve tehlike-
bir t- '"b .. . ilk· ...... ru e goatereyım: 

'>tt •n geniş bir cam kap alınız. Bunun 
tirı~na alçak ve geniş bir fİşe yerleşti
k.r I?.. Şi~eye, boğazına kadar, kırmızı 
(e.~f. doldurunuz. Bu şarabın içine biraz 
bit ın) karıştırınız. Anilin renksiz, yağlı 
)fi" 1tnaddedir. Birçok boyalar bundan 

.. ı ır a· 
flçtık · ır rnnntara çok ince bir delik 

tan so b 1 . • tii~ ) nrn, unun a şışenın ağzını 
e t:e k n apatınız. 
tından 8 v • • 

Ch ... f onra yapncagınız şey şışemn . ,. ırı b" 
13u11 ır dağ şeklinde kapatmaktır. 
rı~ ~ )İçin alçı, yahut kil kullanabilirsi
o}l'tıaJı~ nız. dağın ucunn gelen kısmı açık 
l'ı'rd .. ır. Burası ckrr.ten denilen ya-

sert bir .hocası vardı. Hele Ramazan 8... siyah dutun yüzüne bulaııp, bıraktığı tür. mücevherleri aigorta etm~ olan Jngiliz 

Napolidedir. Değil mi} Bizden epeyce lince oruç tutmıyan çocuk.lan fena halde lekeleri görınüt. hocasının, orucunu boz· T avşanlarm muhafaza ediJdikleri yer Lyod aigorta kumpanyasının adam lan 

uzak, şimdi size onu fU masanın Üzerin• azarlar ve cezalandırırdı. Ceza verirken duğunu nereden bildiğini anlamış ve in- gayet genişti ve etrafı eadece demir par· kazanın vukua geldiği yer civarında ve 
de Seyrettl'recegıv·m. d tik m- 1 v ı_ • • _Lı k) vri1 • · yakınlardaki ormanda taharriyata baı-e: a ··•• « maga .-.arar verrnışti. mwuı a çe mııtı. 

Birdenbire, bütün arkada~lannız1a be· - Midesi boı olanın, kalbi bilgi ile Cezalı talebeyi bekJiyen hoca uyuk- Çiftçi, tavtanlannı, aruıra çiftliğe İnen lamı b. 
ab h tl · · d '-a] 

1
-- ç·· k 1 d d ı Mücevherlerin bedeli olan yarım miJ-r er, ayre er ıçın e.., acaıuıınız. un- to o ur, er i. ayıverınişti. Küçük Naareddin kasenin tilkilerin kapbğını zannederek demir par· 

kü dağın ağzından kırmızı bir alev sütu• Halbuki kendisi oruç tutmazdı: tenef- içinde kalan muhallebiyi bitirmiş, kenar- maklıklan biraz daha aıklaştrrdL Fakat 
nu çıkacak ve yukarıya doğru dağılmıya 

füalerde sınıfın C:lolabma aekladığı mu- lan aıyınnıı ve hocanın önünde açık du-

yon Türk lirası ödendikten ıonra, mü

cevherlerin bulunduğu çantalardan birisi 
aynı hafta içinde ele geçmişti. Fakat ikin
ci çantayı bulmak kabil olamamıştı. 

başlıyacakhr. Bu alev suyun yüzüne gel
diği zaman etrafa ynyılacak ve yanar· 
dağdan hasıl olan ateşli dumanlardan 
yapılmış, bulutları andıracakbr. 

Hele kabı gayet yavatça, dikkatlice 
kımıldatınanız bu alev sütunu dalgalan
mıya ba~lıyacaktır. 

Şimdi size bunun sebebini anlatayım: 
~işenin içindeki ani1inli ıarap sudan 

hafiftir. Su ağır olduğu için, cam kaba 

hallehiyi gizlice yerdi. ran kitabın sayfalanna eıvamı~tı. 

Bir gün Nasreddin bunu görmüı ve Hoca uyandıktan sonra boş kaseyi aö-
hoca efendi dışarıya çıkınca pençereden rünce: 

bahçeye atlamış." ıiyah dut ağacının Qs. 

tüne çıkmış ve doya doya dut yemişti. 

Hoca sınıfa girince, küçük Nureddin, 

birşey yokmuı gibi, oturduğu yerde aal-
lana sallana dersini okuyordu. 

Hoca kitabı açtı ve: 

- Muhallebimi kim yemiı} Kitabımı 
kim kirlebni§? diye bangır bangır bağır
mağa başlıımışb. 

Naareddin saf bir eda ile: 

- Kitabın, bilginin gözü ve ağzı ol· 

bu da fayda vermedi: tavpnlar müte-

madiyen eksiliyordu. 

Bunun üzerine çiftçi tüfengini aldı ve 

bütün gün, tavıanlann bulunduğu yerin 
Bundan yirmi gün kadar <.:Vvel Na

poli kuyumculnnndan baz.ılan çok kıy-

yanındaki bir ağacın arkasında bekledi. metli mücevherleri bulunan bir adamın 

Bir arahk, birdenbire ba§ını havaya 

ka1dırdı ve gökten inen dü§maıwıı gör
dü . 

kendilerine müracaat ederek elindeki ta§

]an aatmak istediğini zabıtayıı haher ver· 
mi~lerdir. Bu suretle elde edilen İp ucu 

ş.Qg ağunı gösterir. 
1rnd· 

lctiıı; 1 Yıınnrdağınız hazırdır. Misafir- için, yerini ona bırakır ve yavaı yava§ 
• ~ ccld""• k 

dolduğu zaman, mantann ince deliğin
den, şi~enin içine girmeye haşlıır. Şi§ede
ki kırmızı şarap ta eudan hafif olduğu 

- Kitap bilginin gözü ve gaziclır. Se· 
nin dut yediğini gönnüı ve bana anlat
mışbr. 

duğunu pek doğru aöylemi~iniz. Göz1eri 

muhallebiyi görmüş, ağzı da yemiş ... Say. 

falara bile bulaşmı~tır. Siz ama üzülme
yiniz, hoca efendi: 

Filhakika, azametli bir kartal, ağır ai:ır üzerine yapılan sıkı araştırmalar, Formia 

tavşanların üzerinde dola,ıyor. Sonra bir- eivanndnki bazı çiftlik sahiplerinin evin

den bire kanatlannı bükerek bir tat gibi de ve diğer birkaç adıımın elinde bulu
nan mücevherlerin hemen hepsi meydaaşaiıya doğru indi. Fakat gayet eyi bir 
na çıkmıştır. 

nişancı olan çihçi ona ateı ederek, tav-l'ıı~: ıgı Zaman onlara şöyle deyi- mnr Mdan geçip dııarı çıkmaya ve ap-
......_ tı::ki suyun yüzüne doğru yükaelmeye 

Çocuk! \' v L ı nr, czu ynnardagı ll:ılyadn nş ar. 

Diye çocuğu hem paylaClı, hem de cc• 

za olarak derslerden sonra kuyudan kırk 
tceti su aetirmeği aöylemİ§ti. 

cMideııi bo~ olanın kalbi tok olurb 

Böylece küçük Nasreddin, medresenin ganların arasına aerrneğe muvaffak oldu. 

hooaPndan daha kurnaz çıkmıştı. Hak böylece yerini bulmU§tu. 

Ellerinde mücevher bulunan eşhas, 

haksız mal iktisab etmek fiillerinden do
layı mahkemeye verilmişlerdir. 
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Yazan: Dr. &· A:. 

miri İfİ 10-10-938 tarihinden itiba
ren 15 gün müddetle kapah zarf
lı ekıiltmeye konulmu,tur. Ketif 
bedeli (14500) lira; 30 kurut on p 
muvakkat teminaıt; miktarı 1088 
liradır. Ketif ve fartnameleri 37 
kurut bedel mukabilinde ba, nrii
heııdidiktim tedarik edilir. T......,.. 
dan istiyeııler posta;.ücretini de ay
rıca göndermelidirler. Kapalı 
zarfla ihalesi 25-lo-&38 salı günü 
saat on altıda belediye cııcfü•1& hakikaten n~eiek gibi bir kızdı ve böyle batakBu, 

hanelere al1ş1k olmadığı derhal halinden belli oluyordu Y . . I _ 1 . nincle ya:pılacütır.. qt:ü-ilc eda-
. cm evlenen ~d~~nlı ~ ~-ernei .-. cekla 2490 sa.yılı bnUDUD tarifi 

temJyonıl'TL Halsızlıgın o türluau her ,,._ dairesinde haznolaıımıf teklif mek-
Sebastiyano, yanında kendisine reh- Scbastiynno ise hafif sele sordu: - Aferin be.. Sen biz varken öte kıt olagan §eylerdendir. &kicleıı. galiba tuplarını ihale SÜUÜ olan 25-10. 

berlik eden no.ydut ile m_.ı..ımeaen ..._ - Peki ama.. Hani bizim öteki ar- dünyaya büe gitsen korkma.. erkekler daha mahcup ve daha mlu ol- 938 sal ·· ·· .. t b ıı::)'n y· ı gunu azamı saa on e,e 
kınca kendiSini knnsnlde aokakra buldu. kadaş •• O ncred kaldı.. - Yok.. daha fimdillk öte dünyaya duldanndan, evlendiklerinin ilk günfe- kadar encümen reisi..... vermeli.-
Meyhaneye girerken bu eokağın lamba- -Onu içeride bulacağız.. Nazan dik- citm ~ e pek niyetim yok •• Hani şu dün- rinde, hazan günlerce halsizlik gösteren dirler. ı.gıne 
sının yanmakta olduğunu çök iyi hatırı ... Jı:ati celbetmesin diye o bizimle beraber ya cennetine bir in evvel girelim diye yeni evli eTli:ckler çok İ~tı1ir Te öyleleri- 11-1418-21 3735 (2955) 
yordw. çıkmadı. T ~ın arkasından geçecek AJabırmzlnnıyorum. ne cbağlı> yahut cdüğümlli~ denilir •e 

Halbuki §İmdi burası zifiri karanlıktı. ve bizim yammıza ~elcuk. - işte geldik.. bunu aöyliyenler delikanlıya göz koymuş 
Ne olur ne olmnz diyerdı: ğ elini Bu sırada küçük kapı sessizce açıldı. Scbnstiynno iki haydut ortasında ge- başka kadınların günahına girerek onları 

beline götürdü ve uzun, kıvrık hnn~erinin lçeri girdiler. ni~ bir odaya sokuldu. cbüyü> yapmakla itham ederlerdi. 
sedef knkmalı kabzesine pnnnnlHnnnı Burası da karanlıktı. Bu odada. kcnardn ll%Unca bir masa Şimdi büyülere inananlar kaldiyse de 
yapışurdı. Haydut Sebnstiynnoyn: vardı. Maaanm bir tarn!ında iki sandal- lüzumandan fazla uslu delikanJılann ev-

H ydut. onun bu hnrdcetini gözden - Korkma.. dedi. Şimdi bir merdi· ya... l<nrp tar fındn da bir sandalye lendikleri vnkıt ilk günlerde mahcup 
kaçırmadı. venden ineceğiz_. Sonra telaıır bir me~ korunu tu.. kaldıkları yine arnda sırada işitiliyor. 

Fakat, o bu hareketi dnha ziyade koy- diven çıka.cağız. Odnnın köşesinde. bir koltukta bir ka- Halsizliğin bu türlüsünü de bir gün ko-
nundaki kesesini muhaf za etmek anu• Sebastiyano.. Eliyle aağ tarafını yok- dm.. daha doğrusu henüz çocukluktan nu§Uruz. 
suna verdiği için gülerek : ladL Nemli ve yosunlu duvar olduğwru çıkını bir genç kız oturuyordu. JftiP pek Halsizliğin en acıklı şekli. haylice va-

- Merak etme babnlık... dedi. Ben gördü. az olan bu odada bu gÜzel mahllı.k der- kittcnberi evli bazısı d çocuk ııahıöi. er-
varken nin kesene kimse el uzatam~ Artık geri dönmek i tesc bile döne- hal Scbastiyanonun dikkatini çekti. keklere gelen şeWidir. Halsizliği her er-
VakıA karanlık ama .. gideceğimiz yeri :mezdi.. içinden: kek • bek-Ar da olsa: - az çok. bi% n:amwı 
bildiğim için bir bel!ya uğramadan OT&- Scbaariyano bu meyhaneyi eskiden ta- - Vay canına •• dedi. Hakikaten ıne- meselesi gibi telakki ederek. telaşa dü-
ya varmz ijte.. Dük~mn fU kafesini dö- myordu a böyle yer altı yollaruu bil- lele gibi bir lcız... Ve aynı zamanda da fer· Fakat evli bir adam halsiz kalınca. 
ner dönmez birkaç adım ötede.. miyOTdu. Bunlar sonrad ve koca aö- kızın bu gı"bi yerlere alqık olmıyan bir bir de vazife ifa edememek c:lunııııun.-

- imar ıabaıında garaj santral 
binası için ay,rılan 33 ve 36 sayılı 
adaların molozlardan temizlen
mesi ve etrafına mubaf az.a duva
n çekilmesi ile Kültürparka ilave 
edilmek üzere ayrılan 39 ve 43 sa
yılı adalarla diğer kısımlar etra
fına da muhafaza duvan çekilme
si işi 10-10.938 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle kapalı zarflı ek
siltmeye konulmuştur. Ketif bede
li (14092) lira 13 kurut olup mu
vakkat teminat miktarı (1057) 
liradır. Ketif ve fartnameleri otuz 
bef kuruf bedel mukabilinde bat 
mühendislikten tedarik edilir. 
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Böy)e söyliyerek Sebastiyanonun eol beki işi büyüttükten sonra yapdmıt oLıa ürkeklikle ve adeta iki büklüm olur gı"bi dan dolayı halsizlik iJc.i kadı acıklı olta. 
koluna aikı eıkı yapı h. gerekti. kıvrıldığını da gönn- ü. Hem o vakıt şikayetçi ikile:ıir. Şikayetçi- ayrıca göndermelidirler. işin be- 184 7 7 Yekun 

Seba.stiyaııo, içjndeu gülerek: Atıldıia macenıı yolunda sonuca kndar Oc:lanm diğer bir kÖ§esİnde çatlak zur- om ikincisini elbette kolayca tahmin celi· 
- Duı: ev1i.t:. dedi. Canımı acıtlllli. yürijmekıen baıka çare yoktu. na gıôi bir ses. sert ve i:minuıe bir 9eS yorsuma.;. Ohlann anwnda .kocasını he~ 

deli artırmaya çıkanlacak arsa ile 424036 Dünkü yekun 
ödenecektir. Kapalı zarfla ihalesi 4425 15 Urnumf yekün 
2~10-938 salı günü ıaat on altıda 
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Sanki k.açacabmtım gıôi yWladm be- Birkaç basamak indiler. yükseldi. kime gönderenler bile. tabii çok değil· 
ni.. Beı on admı yürüdüler. - Karponop ·na.. Kaile.. Misafiri görülür. 

Haydut; fnzla: ileri gittiğinin faıkıms T ekrnr birkaç basemak merdiven çık- ~L.. Doğrusunu isterseniz. bu gibi hallerde 

belediye encümeninde yapılacak- Ozüm mÜtmej1i& heyeducıe tesbit 
tır. lftirak edecekler 2490 ıayılı edilmİf olan 17/10/938 çekirdeldz 

varmış olmalı ki parmaklarını geY$clti. tılar. Bu sesin geldiği tarafıı bqıni çeviren -yani halsizlilclerde- hııhızlı.k çok dem 
Birkaç adım sonr durdular. Önlerinde: bir lı:apı açıldL Sebastiyano. köıecfeo yerden birkaç ka- ikinci §İkayetçidedir. Kimisi çoculc. sahibi 
Durduklan yer ufak ve b aık. bir ka- Oıpndan amı.n hafif bir l§lğm sayesıin.. nıı yüksek bir scdirc.ik üzerine bağdq olunca kocasını ihmal eder, onun halsiz· 

pı önfi idi. de kapının çerçevesinde .. haydudun ar- kurarak oturm111 olan bir kadın gördü. liğine kendisi sebep olur da, sonra erke-
Biraz aoına uz.aktan Halicin erin ha- kadal'l belirdi. Oturduğu vaziyette sdciz on y~da ğin dııarıda halini israf etmesinden şüp-

vnsı ta yanlnrma kadar geliyordu; - Nruııl b balık.. Korktun mu yok- bir çocuk gibi görünen bu yumruk kadar heye düşer ve şikayetçi olur. Bazısı da 

kanunun tarifi dairesinde haztr- Ozüm fiatleri 
lanmıf teklif mektuplarını ihale No. 
günü olan 25-10-938 salı günü aza- No. 
mi ıaat on bete kadar encümen No. 
reisliğine vermelidirler. No. 
11-14-18-21 3736 (2956) No. 

Kapıya ölçülü olarak bir kaç da%hc sa... kadının. koca eöbek Eltimin bacabız tnbiatinden soğukkanlı olur. Kadınlarda Şükrü Saraçoğlu bulvarımn 
vuran haydut Sebastiyanoya: - Yok be evlnt.. Ne diye kOT.kay.un.. kansı olduğunu nlamakta güçlük çek- soğukknnlılık sanıldığından ziyadedir. Kazım Dirik caddesinden itibaren 

- Aman sakın ağzını açıp ses çıkara• Yanımda sizler gibi kabadııy;ılar olduk- medi. Onun da kendi soğukkanlılıkJariyJe er- ismet P&f& bulvarına kadar iki ta- 364 Ş. Riza 

tNCıR 

yım deme ihtannda l>uluıttmZJtu:. tan sOJll'a hiç korkar mıyım~ -BITMEDt- keki erini halsizliğe düşürürler ve bunu rafına kesme kordon çekilmesi 
düşünmiyerek. yahut, anlamıyarak. tiki- baş mühendislikten tedarik edile
yet.çi olurlar. cek ketif ve pıinameleri ~ile Şarki Avru 

100 H. Şeşbeş 

70 M. H mı 

anın a a tarı Fakat daha çok defa haksızlık zaman- açık eksil teye konulmuttur. Ke
dadır. Zaman geçtikçe kan koca-nasıl şif bedeli 770 liradır. ihalesi de 

32 B. Franko 

S66 YekWı 

lmanya, Macarisfan ve Lehistan ara ureş arazisi 
üzerinde niçin bir türlü uyuşamıyorlar ? 

söy,lemeli- ko.rdcş gibi olurlar. Erkeklerin I/11/938 h cünü saat 16 dadır. 107897 Diiakü 7ekan 
bazıları halsizliğe düşmemek için daiına İştirak etmek iatiyenler 58 liralık 108463 Umumi yek6n 
yenilik ihtiync.ını duyarlar. Bu ihtiyacı teminat makbuzu ile encümene 
temin edemeyince de halsizliğe tutulur- gelirler. 
lar. 14 13 21 2S 3779 (2985) 

Mencln gu ressamın hikayesini dinleyi- 1 - Kimn özalo caddesinde es- S 5 çuval K. Dan 
Macerlarln Lehlilerln, Çekoslovakya- muvafakat edildiği tal:dirde Macaristan dik. Memleketimizin Lehistan veya Mn- niz.: Kendisi 48, bayanı 34 yaşında. On ki Ayyıldı:: sokağında 1 ve 3 sayılı 325 Balya Pamuk 

dan yeni topraklar istiyerelı: .aralannda da Çekoslovakyadalti Macar ekalliyetlcri aıri tana ilhakını her ne p::.hasına olursa iki senelik evliler. Yakın vakte gelinceye evlerin enkazı müteahhide ait ol-
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mü~terek bir hudut teısisi an:ulannda meselesiyle memul olmıyacak, hatta Ro- olsun kabul etrniyeceğiz. Bu iki millet kndnr haftada üç dört kilometre otomo- r.ıak üzere yıktmlması başmiihen- ---------------· 
ekalliyetler prensibine dayanmıyan hq- manya terkedilmiş olan Transilvanyada .. Ukrayna mülctinin ccW tlan olmuştur. bil yolculuğu yapabildikleri halde şimdi rJislikte..'1 tedarik edilecek keşif ve 104 .yılı d:ı>° ~likt~ şart
lı:a sebepler vnrdır. Zaten Varşova ve daki Macar topnlklan üzerinde de hak Lebistanm bugünkü hudutları içerisinde bcxan res!4lmın büsbütün halsiz olma- ~nmesi vedıile açık arttırmaya ?amesı v~ ~e b~ nnıd.detle 
BudapeŞtcnin §İmdi istedikleri toprakla- iddia etmekten vazBeÇecekti. 7 milyon Ukraynalı var. Bu devlet bu smdan şikayetçi. Bunu ressamın yaşı iler- konulmu~r. Muhammen bedeli iki ıcara venlecektir. Bır .enelik u:arı-
nn miı1ıim bir kısmında hnlkın ekseriye- Fakat Bcneş ve Kroftıı bu teklif üze· yedi milyonluk kütleye milli bir muhta- lemiş olmasına hamledemez, çünkü dı- 7ÜZ elli lira olup · lesi 1 /11 /1938 nm muhammen bedeli !»5 lira olup 
tini Rutcnler teŞlı:il eder. rine miizalı:ere ctmcğc yarınşınadıla.r. riyct verme~. "Öyle dursun, mahalli bir §andn seyahate çıkınca her gün bir kilo- .. .aJı günü sn ton altıdadır. iştirak et- açık ~ ile ihn!esi 1/11/~38 

Sonra bu mesele çok ehemmiyetlidir. Son günlerde Rus Karpatlnrının idare muhtariyet vermeyi bile kabUI etmiyor. metre yol alabiliyor. O halde) mek • tiyen er on sekiz lira yetmiş sah gunu saat on l • ~ 
Bu eliernmiyet yüzünden i1k defa olarak merkezi olan Uşr:oroda büyük bir he- Macarlar ise harpten evvel ve harp cıra- Kendisi yalnız evindeki halsiiliğinin beı kunı$1uk muvakkat teminat etmek istiyenler 650 kuruşluk mu
Hitler, Horu ve Bek kendi ar lannda yecnn hüküm sürüyor. Bamsı Ukrnyna sında bizi tazyikle idnre etmişlerdi. Bu sebebini eyi anlatıyor. Bayan kocasının makbuzu i e aöv enen gün ve saat- vakkat teminat makbuzu ile söyle
uyuşnmtYorlar. ırkına mensup ynnm milyon Htttzullarla idarenin elemi hatıraları hala kalpleri· yanında pek açık saçık bulunuyor, en hu- ~e encümene gelirler. nen gün ve saatte encümene gelir-

Bu mesele, Maramurcş dağhk araziaine meskundur. Bu ırk amrlarca Macar ta- rnizde ynşıyor.» susi tuvaletlerini onun yanında yapmak- 2 - Belediye emlak ve akann- ler. 
ve üzerinde geçitler bulunan •. merkezi hakkümü alnnda ya~amı r. Fakat dağ Bu beyannamenin sonunda. milli mcc- tan çekinmiyor. Saçlarının buklelerini dan eslci Bevler sokağı, veni 846 ın- ll-lB-21-25 3737 (2965) 
ve r :i Avrupanın stratejik bakımdan havasiyle l:iünycleri aailnmln~mış insan· lis, ei;er arzuları hilafında topraklarının bozmamalı: için yatakta başına bir de ~ı soknlıtn kain 50 sayıh gnrnj ~ • - Belediyeye ait lnönü cadde
anaht~ teşkil eden mü~~ bir mınta- lar oldoklan için bu tazyik ve t<ıhakküme Lehistan veya Macaristnruı ilhakına karar acayip başlık tnkıyormu~. Böyle halleri lc''tipli!d '· ~~i verhi e ve sınde Bahribaba parkı methali kc
kaya mnlik olmak meselesıdır. Bu ehem- mukavemetle li'P.nları ve dinleri olan or· verilecek olursa bütün hnlkın nsırlardan- ressamı öfkelenc:{iriyor ve halsizliğe ·•r sene mü detle icara verilecektir. nannd kii.in benzin tmhf yeri b1t1 
miyet Moskovanın yeni Leli arzularını h d'. - ·· • _ı!L • uh be kaA ti0plı0ktekı0 fartnam • ~-l.:le e todokı:fuğu muhafaza etmiıılerdir: Taz- eri yaptıklnrı gibi dağlara çekileceğini u!luruyor. ır SenecK ıcarınm m 3mmen - esı v~ V 
prntt\Sto etmiş olmasının sebebini de izah yika tah mmül edemiyen bir kısım alin- ve ölünceye kadar Macarlar ve Lehlilerle Onun için kan koca bir müddet ayn deli 201 °!'8. olup acık arttırma ile bir sene müddetle icara verilecek
eder. li i3C Kan daya hicret etmiııtir. Yurtla- mücadele etmeği, bu karara boyun eğ- odada yatıyorlar. Bu sefer bayan hem ;halesi 1/11/938 salı günü saat on tir. Bir senelik İcarınm muham-

Maramurq mıntakası Çekoslovakya- nnc:la kalan halk çol: muharip bir ırktır. mcğe tercih edeceğini il.ve etmektedir- öfkeleniyor, hem de kıskançlığa tutulu· ~!tıdad "· iştirak etmek İstİyenler 15 men bed.eli _üç yü~ lira olup açık 
nın eark ucundadır. Lehi!!tan, Romanya 1919 da kısa bir müddet devam eden ler. yor. Fakat ressamın halsizliği geçiyor lira 25 kuru,luk muvakkat teminat artırma ıle ıhalesı 1-11-938 salı 
ve Macaristan budutlan bu mıntaka üze- Ukrayna Cümhuriycti ordusunda en eyi Milli meclis.in toplanması ve bu kara- Haftada iki üç gece öteki odı:ıya giderek makbuzu ile aövlenen gün ve saatte günü .sa~t on alh~a~ır: ~ft~rik et: 
rinde birle§ir. Rusya buradan 1 OO kilo- alayları bu halk teşkil etmi~ir. nn iliinından onra, Çekoslovakya ordu- bnyanın türlü türlü nazlarına tahammül encümene gelirler. mele ıstıyenle~ yınnı ikı lira elh 
metrdik ba bir m f ile aynlnı tır. Bugünkü hadiseler ka?Jismda bu halk sunda hizmet etmiş olan bütün Ukray- ediyor. 3 - Halil Rifat paşa caddesinin kurutluk t~mınat mak~zu ~eya 

Maraınur; rnıntakıwma ·m.ı budu- şmırl hBTekct ediyor ve çok kuvvedi nalilardan mürekkep rnili.s kıtnlan teşkil Ailenin hali böyle düzelmişken biT '1'.>srk üstüne rutlıyan kısmında yap- banka .. temtnat mektub~. ıle soyle-
du Karpııt da vlariyle kapalıdır. Şimali bir fikir e hal' ket vahdeti manzara81 ohmmuştur. Bu btalar bugün TataT dağ- aralık kan koca acynhate çıkıyorlar. Her ~L"ılacak 150 metre boyda kanalizu- ~en gun ve saatte encumene ge-
garbi istilu:ımef de uzanan bu dağlar g'Ö3tcriyor. lannm en ehemmiyetli tabiye noktalan· gece otel od farında bayan yine 1'.endini von başmühendislikten tedarik edi- lırler. 
19l4 ten 1916 y.ı kadnr Avusturya - Milli meclisleri tarafından verilen şu ru i§ı;al etmiş bulunuyor.lu ve icabı ha· olduğu gibi göstermeğe ve hususi tun 'ecek keşif ve şartnameleri veçbile l1-l8-2t-ıS 3734 (2954) 
Macaristnn impııratorluğunun Verdunu- kıırar. resmen ililn olunmUftur: lindc Leh ve Macaristan ordularına mu- letlerini kocasının önünde yapmağa baş- "'Çık eksiltmeye konulmu$tur. Keş_İf 1 _Karantinada 199 ve 200 ün-
nu te~kil etmiş, bütün Rus taarruzları bu cHiz Knrpatlar üzerindeki Ukraynalı- kavemete hazırlanıyorlar. lnymca halsizlik yeniçlen geliyor. deli sekiz yüz dok~an dokuz li:-a cü sokaklarda yapbnlacak liğmı ve 
mıntnkadn kınlm tı. Büyük harp bittik- lar muhtar idare hnk1anmızın tanınması- Bu mesele mevzuu bahsolurken Po- Bu halsizlicm sebebini tabii eyice an- n kuruş olup ihalesı 1/11/938 aa- döseme b~ mühendislikten tedarik 
ten ve müstakil bir Lehistan teşekkül et- nı ve bu haklara riayet edilmesini mut- lonya halkının yüzde 45.5 nun da eknl- ladınız: Fazla uzun müddet bir arada bu- 1 ünü saat ona tıdadır. ldirak et- edile~: ke if ve §Mtnıuneleri veçhi
tikten sonm Vnrıova ve BudapC§tenin lalai istiyoruz;. Milli ve müstnltil devle- liyelterden t~ekkül ettiğini göz önünde lunmak. Çnre ·ni de eyi gördünüz: Biraz mek istiyenler altınıs yedi lira elli le nçlk eksiltmeye konulmuştur. Ke-
başlıca emellerinden birisi Çekoslov<ık· timizi tc kil etmeğe katiyen knrar ver- tutmak icap edeT. 

1 
da ayn ya~amak .. Evli bayanların hepsi '\rınuşluk muvakkat teminat mak- ~if bedeli 1815 lira 99 ~. llıa-

yanın bu geçit üzerine hakimiyetine ni- erkeklerin Pisikolojisini bilselerdi ara- J,uzu veya banka teminat mektubu lesi 4/1 l /938 cuma günü saat 16 
hayet vererek iki devıct arasında müş- Gene/erle aile reisleri- Bir kadın vücudundan lannda hiç şikayetçi çıbnazdı. ·ıe sövlenen gün ve saatte encüme- dadır. iştirak edecekler t3s lira ıs 
terek bir hudut tesisi olmuştur. • • Kimisi de çenesiyle, kavgac.ıl~ ile er- ne gelirler. kuruşluk teminat makbuzu veya 

Lehistan ve Macari9tanın, tabii ve coğ- nın nazarı dikkatine 966 litre SU ca/:ıarıldı keğinin halsizliğine sebep olur. Es1tl 7.a- 4 - Basmahane civarında Hal banka teminat mektubu ile endY 
rafi manialarla tahdit edilmiı müşterek Evlenmeleri kolaylaştırmak için kur- • . . manların büyük filozofu Sokratın bayaru Santral binasında yaptırılacak üç mene gelirler. 
b h d d ı d ğ . . . Yugoslavyanın Mostar şehn cıvarında Koantipin h·wsuzluk•Ak' ··h · • Ib de ecrübe k .. b --•:. '· ir u u n mn ik olmaları Rusyadan ge- u umuz danışma scrvısımızde her evsaf Bal .• " .... 1 şo retııu e ette a t t ·· azı17.1 ve ir a~ son- 2 - Yolların tamirinde kuUanu' 
lecek bütün tanrnızlam kolaylıkla kar§ı ve şeraitte bir ~ bulmak rnüı:nkündUr. oplııe kasabasında tdropsiden muz- bilirsiniz. Zavallı filozof baldıran otlu daj başmühendislikten tedarik edi- mak üzere satın "lınacak 30.00o~ 
koymak imkanlannı vemıiı olacaktır. Her ırkUın ve her smıftan her kes bir tarip Ata Salçin adında bir kadın bir se- 'kupasını biraz da onun elinden kurtul- lecek kesif ve ~artnameleri veçbile adet Bandırma paket taşı bat nıii· 

Bu hususta. ilk müracaat ve noktai na- uuıhhüd altına girmeksizin müracaat ne evvel hastaneye kaldırılmıştı. mnk için ierni~i. Sokrat şüphesiz halli bir açık eksilbneye konulmuştur. Ke~if hendislikten tedarik edilecek, ke§if 
7.ar teatisi 1924 te Lchiııtan hariciye na- edebilir. Mesleğimiz ciddiyet ve mahre- Hastanede kaldığı on bir ay içinde erkel:: değildi. edeli yedi yÜz otuz Üç lira yirmi ve şartnamesi veçhile açık eksi)trııe-
zın müteveffa Skrizcruılcinin tetcbbüs ve mfycttir. .-ücudundan tam 966 litre su çı.knrılmış- Evli erkeğin halsizliğine en eyi çare kuruştur. ihalesi 1/11/938 sah gü- ye konulmuştur. 
del~leti ile ynpılm tı. Hcı: nevi yaı.ı işlcrilc tc.rcUme, llııan tır. qinin elindedir: Kendisinden vo çene- nü saat on albdadır. iştirak etmek Keşif bedeli 3937 lira 50 kurur 

1936 da Bek aynı noktai naz.an ileri dersleri mualli.nkri bulmak hesap eks- Zavallı kadın geçen Salı günü ölmüş sinden bıktırmamak. istiyenl~ elli bq liralık muvakkat tur. !halesi 4/11/938 cuma günÜ 
sürdü. Almanya d Bek'in fikirlerini tak- pcrllği ve emval idaresi içlıı dahi yazı- teminat makbuzu veya banka temi- saat 16 dadır. iştirak edecekler 295 
vı. tti• B k p T -'-- --- h . 11 '--~ dil =T:- ve Yugoslav dolr.1orlanna bu görülmemiş _; go··..::ımemi" bır" ha·dıa" c olarak tav-!' nat ektub il - ı:... •• 1· Jru luk -•-•- • -• ye e • e • rnga, eşen mınt~m anemıze mı.u ......... ~ e euuıc. - ı-w ..,, ııu m u ı e sovaenen gun ve sa- ıra 50 ruş muvuur.at tenıuı~ 
taviz olarak Çekoslovak.yaya terki mu· Bliyiik Kardiçalı luuımdn 39 nu- vakıanın halJini mir .. · olarak bırııkmı§7 ettikleri bu vaka. dünya doktcnlan ara- atte encümene gelirler. makbuzu veya banka teminat ırıek• 
kabilinde Çe'.co lovakynnın bu mıntaka- marada Hukuk mezunu tır. .sında da çok h\4rülc bir hayret uyandn·- 5 _ Belediye emlik ve akarın- tubu ile encümene gelirler. 
dan fera<Y • t-tm ·ni teklif «-ttİ. nu Ş.."lTla f'ııas özonaran. Dost devlet do1'torlanNn hp tarihinde mıttır. dan Mimar Kem.alettin caddesinde 18-21-25-1 3823 (3006) 
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Kızlar treni kazası 
300 Gene kızla dolu olan trenin iki vagonu devrildı 

' 

Hayatı roman olan kadın 

~Ydi Ov.eııt yirminci asrın; hayatı ro

~ :rnevzuu olacak Jcadınlamıdan bi.r.k 

arihi macera 
ve esrar romanı .... AlliZ*::ilii .. llim:l!lm .. llll .... llmlillll5ı1mll!Gtı'MCW'iliiı::ml:»~Sm9 ... ~ 
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kızlar.elan biri: ''Yer kalkmış, yüzüme 
tloğru- geliyor-da ... ,, diye anlatıyor ... 

a 

hastalık 
• 

Harp korkular.ı içinde geçen günler 
doktorların yeni bir hastalık keşf 

etmelerine vesile verdi 

.. Fransa tarihinin 
k_~rdüğüm nokta~ 
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Sonbahar modasında 
Yün1ü tayyörler ve elbiseler 

Bu mevsim tayyörlerinde 
artık görünmiyor Fransız 

kırmalar, -büzgüler pililer, 
nıodasında 

Havalar serinlemeğe batladı. Bir kos· 
tilin • tayyör yaptırmak ihtiyacı ile eyi
den eyiye kartılattınız, timdi bunu hangi 
formada yaptırmak IUım olduiunu dü
ıünüyorsunuz. Çünkü bu senenin sonba
har modellerinde o kadar çok örnek var 
ki.. Hem hepsi birbirinden güzel, hepsi 
birbirinden farklı.. Yalnız bütün model
lerin rnÜfterek bir vasfı var. Basklar vü
cuda tamamiyle yap111yor. Bu mevsim 
tayyörlerinde pililer, kırmalar, büzgiiler 
artık görünmiyor. 

gelince; bunlarda ceketin kol kapaklan 
ve yaka &amamiyle klasik şekildedir. Yal
nız eteklik lskoç tarzında yatık pililerle 
hattan ap.ğıya kadar süslüdür. Bu ya
tık pililer kalçaların Üst tarafına kadar 
devam ediyor .. Yünlü kumaştan yapılan 
bu kostüm tayyörlerde c.ep kenarları ve 
yakayı İskoç kumaıından yapmak ta 
mümkündür. 

Fransız modasına göre hazırlanan kos
tüm tayyörlerin vasıflan bu kadar kat'i 
şekilde çizilmiş değildir. Şekiller daha 
mütenevvidir. Fakat umumiyetle etek
likler yerden 30 santim yukarıda kalıyor. 
Ceketlerde yaka kismı çok değiştik. Ya-

kasız oluyor, dik oluyor, yatık oluyor .. 
Hatta birbiri üzerine çaprazl~nan yaka

kollar dardır 

Elbiseye eklenen uzun basklerden eser 
bile kalmadı. Kemer yavaş yavaş azalı· 
yor; bu kıt elbiselerinde galiba kemer 
gönniyeceğiz. Bu noktaları göz önünde 
tutarak, moda sahasından kaybolmağa 
ba9hyan motifler kuUanmak prtiyle tay
yörünüzü istediğiniz gibi süs]iyebilirei
niz. 

lar vücuda yaplfık değildir. Fransızlar .,_,..,p.c••·•• .,... 
kostüm tayyör yapmak için sık dokun- E~~~·~ 

lngiliz moduı, bu 10nbahar için de 
kıymetini kaybetmedi. Jngi)iz moduın
da k.luik modellerin hemen hiç deiifme• 
diğini de bilirsiniz. Bu sonbaharın lnıi· 
liz modalan çok sade ve düz eteklikln 
meydana çıkardı. Bu eteklikler inhinalan 
bile mümkün olduğu kadar gizlemeğe 
çalıtıyor. Bazı lngiliz mağazalan da çok 
dar ve çok kısa (dizin altına kadar) etek
liltler te,hir etmitlerdir. Fakat bunlan 
vücutları çok ince olan genç kızlar geye
bilirler. 

İngiliz modasının ceketleri tek sıra 
düğmelidir. Bazılannda ceketin ön tara
fı düğmelerden sonra düz ve kapalı b~
zılarında ise yarım daire teklinde ve 
açıktır. Cepler hem içten, hem de dııtan 
ku1lanılabiliyor. Kumaş olarak karışık 

renkte sık dokunmuş yünlüler kuJlanılı-
yor. 

mUf, kadife manzaruındaki Dralan ha

fif yünlü kumaılara tercih ediyorlar. Ko- t·~YA~l"Jf.'fl~ 
yu düz veya hafif kaTJfJk renkte k.uınat· vJf.)t_#?{..1ıl<'.J' 
lar, Pariste diğe-rlerinden Gıtün tatulu
yor. 

Pariste çok süalü cepler umumiyetle '°'·"' .... , •.. ~., .. h, •.. .. 
elbisesinin dışanaına dikiliyor.. Cepler 

bazı modellerde düz, bazdannda verev 
dikiliyor. Düğmeler ecdef yahut tahta
dandır. Fakat üzerlerinde madeni tezyi
nat olması şarttır. Tamamiyle maden 

düğmeler de makbul tutuluyor. 
lngiliz tayyörleri, kendi renginde bir 

bl\ız ile geyilmez .. Halbuki Fransız tay-

yörleri pekala kendi renginde bir bl\ız 
ile geyilebilir. 

Bl\ızlann üst tarafları daima çok sa
dedir. Fakat bazılannda gizli ve çok gü. 
zel fantazilere raıtgdiniyor. Zarif İ§le· 

meli bluzlarda bu sonbahar beienilen 
lngilizlerin lskoç dedikleri formaya blCızlardandır. 

Süvare elbiselerinde 

Eskiye 
Moda, bilhassa suvare eıwaplannda 

şimdi tam nuinasiyle eskiye dönüş vazi
yetindedir; bunun sebep ve saiki ne olsa 
.gerek'? Matutek; bu Viya nanın tanınmış 
moda mütahassısı kadın, bir zamandır 
sadece ve erkek biçimi geyinmesının 

bıkkınlık getirdiğini, ve dolayısiyle tim
di romantizme doğru biraz bir reaksiyon 
başgösterdiğini belirtiyor. Ve devamla, 

boncuk, tül, kurdela, dantele, kadife, 
tüy ... h1tırtı pırıltı v.s. nin yeni moda 
sahasında yeniden yer tuttuğunu anlatı
yor. 

Bundan sonra anlattıklarına gelince, 
büyük annelerimiz zamanında benimse
nen koyu sıcak manalı renkler, timdi de 
kalplere derin hararet heyecanı vermek
tedir. Bundan bir yıl önce, bu pastel ro
mantizminden bahis açılsa, dudak bü
külürdü ve gülümsenirdi: halbuki timdi 
moda olmuıtur ve madem ki, modadır, 
artık dudak bükülmiyor, artık güliimsen
miyor. Gayet tabii görülüyor, hatta ga
yetle cazip te görülerek bu yenileşen ro
mantizm ppasına kapılmak hususunda 
moda meraklısı kadınlar birbirlerini göl
gede bırakıyor l 

Erkekler, bugün kadında erkekleten 
lı:adm huauaiyetini değil de, kadın kalan 
kadın haeuaiyetini anyor. Kadının, gene 
eskiai gibi hem içten, hem de dıştan ka-

Soğuklar 

dönüş! 
clın gibi görünmesi arzusunu İçten du· 
yuyor. Bu kadın geyiniııinin romantizme 
dönüşünde, romantizmin sihirine, ibha
mına, renklerinin yorgun ve baygın ve 
aynı zamanda zarif desenlerle hülya ve
rici ifadeleniııine, koket ve ıarm görü· 
nüşüne dönüşünde: bu süratle geriye gi· 
dişte, her halde erkeğin bu temayülünün 
de tesirini hesaba katmalıdır 1 

Haddizatında moda sahasında daim• 
~ki, yenileşir, giden yeniden gelir. Yel
paze siperinden tebessümü şimdi yalnız , 
filimlerde, tablolarda seyrediyoruz. Ka· 
bank kollu, etekli esvaplan da.. Hele 
saçların enseye doğru dolgunca uzanııını 
ve başlann taraklarla, tüylerle kalkınıtı· 
nı... Hemen hemen gene öyle 1. 

Fakat, bunlan İ§te aramızda dolapn
larda seyre bqlamaktayız. Gerçi bu ara· 
da eski Yunan sadeliği ile modern epor· 
cu basitliği de göze çarpıyorsa da, gözü 
okşıyor ve ruhu doyuruyor denilmek ye· 
rinde değil 1 Böylesi çıplak ve can eıkıc.ı 
geliyor şimdi .. 

Lakin sadece dt:korasyonun kafi gele· 
miyeceği de hiç ıüphesizdir; geyiniıte 
romantizm dekorasyonu moda.. Evet, 
bununla beraber yalnız takıp takıttırma· 
sıoı bilene yakJfD', ancak onu bizim için 
cana yakın yapar 1 

Ostyanı, ne geyee... üatünden kaçar I? 

yaklaşıyor 
Cildinizi şimdiden kışa alı~tırınız 
Bu sıralarda bütün kadınlar apğı yu- kartfık dolabın kapısını kapayıp: cOh, 

kan aynı şeyden tikayet ederler: odadaki dağınıklık. kayboldu b demek 
- Cildim porsudu, yüzümde sivil- kadar yanlıttır. 

eder çıkmaya ba§ladı. Derim o kadar Mcsamelerinizi kapatmadan önce, on· 
kuru ki, artık makyaj bile yapamıyorum. lar üzerinde büyük bir temizlik yapınız. 

Bu tikiyetleri duyup ta: Yağlı bir kremden .onra yapılacak aıcak 
- Na11l, yazın uzun güneş banyoları kompresler cildi temizler, yumupbr, in

yapar mıydınız? Cildinize fazla yağ ıü- ccltir ve ona gençliğin taravetini verir. 
rer miydiniz} Şimdi de cezanızı çekin ha- Kıı günleri yüzünüzü yıkadıktan eonra da 
kalım 1 krem kulJanmayı unutmayınız. 

Demek doğru değil tabii.. Onun için Aynca, yüzünüze de ·bir Fransız mak· 
başbap verelim ve bu hallere bir çare yaj mütahassl8trun dediği gibi - kürk 
arıyalım; hem de fazla gecikmeden.. manto geydiriniz: Yağlı bir ruj kullanı· 

Her şeyden önce cildinizi kıt rejimine nız. Yüzünüze iki kat podra •Ürünüz. 
koymanız lizımdır. Cildi geren, ıaertlq- Aynca mide ve barsaldannızın da eyi 
tiren losyonlara, kremlere sakın baş vur- çalıtıp ça}Jfmadıklannı daiına kontrol 
mayın. Çünkü metodla hareket° etmeden ediniz. Çünkü güzelliğin bawhca tartların
bunlan kullanmıya kallutmak. içi karma- dan biri de eyi bir mbhattir. 
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ller Gün Bir Ui~e 

SADAKA! ... 
Noel aabahı.. Oıpnda lapa lapa kar 

yağıyor. Hiç karsız noel olur mu'?. 
Eva bu sabah yatağından erken kalk

tı. içinde büyük bir sevinç ve cskimit si
yah güderi çantasında iki mark var .. 

Dün bu iki markı ona Heins verdi. 
Heinı noeli annesinin yanında geçirmek 
için Tilsit'e gidiyordu. 

Eva bu parayı ondan almak istemedi. 
Ama Heins: 

- Eğer bizim ihtiyan gücendirmek 
tehlikesi olmasaydı, dedi, bu alqamı be
raber geçirmiyecek miydik} Benim da
vetlim olmıyacak mıydın'? .. Y ann benim 
davetlim olarak Rote Stubede bir yemek 
yemekliğin için veriyorum. Anladın mı'? 
Kabul etmezsen, beni hem mahc.up hem 
de meyus edersin? .. 

Heins çok eyi bir çocuktu. Eaa&en ona 
Noel hediyesi olarak bir de küçük para 
çantası almlf, bir de Bert Brecht"in gü
zel bir ltitabını getirmişti. 

Eva onu çok seviyordu ve itiraf etmek 
lazımgelirse bu noel geceeine cebinde an
c.ak 5 O fenikle geliyordu. Oç dört gün· 
dür de aade kuru ekmek yemİf ve gidip 
otomatta 15 feniğe üç kerre kahve İç• 

mifti. 
Eva koekoca Berlin ,ebrinde bir :va· 

hancıydı. Fakat Almancayı bir Alman 
kadar mükemmel bilmemesine ve eveli 
her yazıyı kendi liaıunda yazıp eonra 
yine kendi tercüme etmesine rağmen ya
zılannı arada bir ileri edebiyat gazete
lerinde ne,rettinneye muvaffak oluyor
du. 

Yine son zamanlarda gençliğin idare 
ettiği bir edebi gazetede bir yann çık
mlf, aldığı on bet markla ayın haftasın
dan bugüne kadar idare etmiıti. 

Niçin Berlinde bulunuyordu} Bunu 
kimeeye söylemiyordu. Kimsesi yok mu 
idi'? Bu da malıim değildi. Hatta hangi 
memleketten gidildiğini bile polisteki ec
nebi servisindeki bir iki memurdan bq~ 
ka bilen yoktu. 

mJftı. Pansiyonda maziıi metkfık ev ... 
hibiyle torunu ve bir de Eva vardı. 

Eva akşam yemeği almağa çıkarkello 
ev sahibi onu odasına çağırrnaıtı. Ona 
bir çanta dolusu bisküi, bir ' kocamd 
portakalla iki elma venniş, bir kadeh 
vermut ikram ederek Berlinde yalnd 
olan ecnebi kiracgının gönlünü Eva o 
olan ecnebi kiracısının gönlünü alnuftlo 

Parasını idare etmeği dütünen Eva o 
gece bunları yemekle iktifa etmif ve eJI 
feniğini aaklamıştı. 

Bu sabah öğleye doğru yatağındaa 

kalkan Eva timdi geyiniyor. Kend~ 
Heinıin davetlisi farzederek yalnız batr 
na bir öğle yemeği yeyecek .. 

Rote Stube pansiyonuna pek yakın bit 
yerde olan ufak bir lokantada üç n~ 
liste vardı: Bir buçuk mark, bir mar .. 
altmış fenik. 

Noel günü bir buçuk marklıktakinde 
muhakkak kaz vardı. Kızarmlf ku ! .. 

Eva kendi kendine de itiraftan utanı
yor ama, dün aktam elinde binlı:üilerW. 
oduına giderken pansiyoncu kadm1'1 
mutfaktan getirdiği kıpkızıl lı:ızarmıt ka• 
za öyle imrendi ki .• 

iki buçuk markı var .. Bir buçuk markı 
ile bir öğle yemeii yer. Bir markla da 
üç gün yapr. Esasen sene bapndarı ev· 
ve], YllZ1Blllı götürdüğü ynden bir cevap 
vereceklerini söylemediler mi). 

Zaten üç güne kadar para hula.....
hali yaman ... Ev sahibi kadın da onu ba• 
nndırmazl .. Onun için üç gün 10nra mu
hakkak para bulması lizım. ŞimdideO 
bunu tasa eder mi) 

Eva omuzlannı silkiyor. Tam bet _. 
nedir bir takım tesadüfferle yapnuyoı 
mu) Evvela bugiin güzel bir kaz kızart
ması yesin!... Elbet te gelecek günlerd• 
de yafıyacak bir ft!Y bulur. 

* Rote Stubenin tam kötesine yaklatır1 

ken arkasından bir aes duydu. lbtiyarlık1 

Kendisi temas ettiği insanların hiçbi- tan titriyen bir ees: 
rine bundan bahsetmezdi. Bunun için - Kızım, ihtiyar babaya acıyınız .. 
onun bir babası olduğunu ve bu babası· Noel gÜnÜ kimsesiz yapayalnız olan ihti1 

nan bir takım acaip fikirleri yüzünden yar babadan bir .adaka esirgemeyiniz.. 
ke~di m~ek'l,tinde mahpue olduiun.u Açım, kimsesizim .. Oç gündür ekmekten 
bilen yolitu. baıka birıey yemedim. 

Heinsi, bir akaşm fakir muharrirler, Eva başını çeviriyor ... Karşısında ikl 
tanınmamıt ressamlar, ıinema figüranla- büklüm bir ihtiyar goruyor. AdamJJI 
nnm devam ettiği bir kahvede tanım.Jfl.ı bembeyaz saçları, bembeyaz bıyıkları 

Bir masada oturmuşlardı. Heins Neuba- var. Başı titriyor .. Ve kendisine doğru 
belsbergde sinema figüranlığı yaparak kaldırılmış gözleri birdenbire ona bir 
hukuk tahsil ediyordu. Çok zeki ve azim- başkasını habrlatıyor. 

k&r bir gençti. Ve Evanın iri iri açılan Kendi babasını 1 .. 
kara gözleri daha o geceden onu büyü- Bu ihtiyann gözleri babasına mı ben· 
lemişti.. ziyor > 

O gündenheri, -tam altı ay oluyor- Bilmiyor} .. 
Heinsle Eva birbirlerinden ayrdmıyor· Fakat birden içinde müthit bir acı his1 

lardı. sediyor! .. Bir hasret ve iştiyak ... Öteki: 
O kadar eyi anlqmıo o kadar çok se- - ihtiyar babaya merhamet ediniz·· 

vitmiflerdi ki... Oç gündür açım, diye tekrarlıyor. 
Yalnız hayatlarını birlettirmelerine Cenç kız eiyah güderiden çantaeınİ 

mali vaziyetleri manidi. Bu vaziyet oka- açıyor. Bir buçuk markı gözden çıkar• 
dar büyük bir engeldi ki.. Altı aydır se- madı mı?.. 

viftikleri halde böyle bir iti istemeği iki- Bir marklık yemekle de karnı doyat· 
si de akıllanna getirmemitlerdi. Şu ihtiyara elli fenik verirse kıyamet mi * kopar sanki} .. 

Eva dindar bir terbiye görmüştü. Noel Soğuktan donmuş parmak uçlariyl• 
gecesi onun için bütün diğer gecelerden zahmetle bir elli feniklik buluyor. EJJI 
farksızdı. Bu gecenin manevi büyüklü- feniği ihtiyarın avuçlarına bırakarak, ilet• 
ğüne inanmıyordu. Sade bu gece bütün liyor .. 
inaanların kendi yakınlariyle birleşip, * 
toplatıp bqbaşa geçirdikleri bir gece ol- Rote Stubenin içi sıcacık.. Pansiyoll1 

duiu İçin kendi yalnızlığını daha kuv- daki odasına hiç benzemiyor, roatoraJlt 
vetli hissediyordu. temiz geyinmİ§, insanlarla dolu. Bayra!O 

Bu tarihi hatırladığı için babası kızar yapan duvardaki bir levha gözüne ' çarpl" 

diye, ona hapishaneye bir mektup ta yol- yor. 
lamamıftı. Kaz kızartması iki buçuk markbr. 

Heins ondan aynlırken hali kendisini - Eh, diyor, ziyanı yok. Nual 01" 
mazur göstermiye ça)Jfıyordu. kaz yiyemiyecekmitim 1., 

- Biz tam on iki kitiydik eYde, altı- içi biraz daha ferahlıyor. ~ a.ö,aıt 
sını umumi harp tırpanladı, dördü de yardım ederek ne doğru ve ne insani bit 
harp 90nu senelerinin sefaleti içincte öl- hareket yaptL O da bu elli fenikle 8f 
dü. Bir ben, bir de ihtiyar annem kaldık. gündür açlık çeken midesini bir ~ 
Anlıyorsun değil mH çorbayla ısıtabilir 1.. 

- Anlıyorum Heins 1 diye onun elini Bir marklık tabldot mu mnarlaaıo I.• 
aıkmıt ve gözlerinin içine gülmiiftü. Yazık değil mi>. Şimdi elinde iki -~ * kaldı ... Kaz kızartması olmadıktan __,. 

istasyondan eve gelen yol ne uzun, ne ha altm11 feniklik yemif. ha bir ma~ 
uzundu !Süslü, telli pullu vitrinlerin önün- ne fark olacak> 
den ağır ağır geçmif, tenha bir sokak- Kasaya parayı ;eşin verip marka .Jtt-
taki aparbmanına ideta sürüklenir gibi ken: 
gelmi,ti. - Küçük liste, diyor .. Ve altmıt fr 

Kapıdan içeri girdiği zaman, her gün nik istiyor .. 
mağmum olan bu evde bile bir başka ne- Fakat açlığına rağmen niçin meınn"°' 
şe görmüştü. Çünkü ihtiya.r ve aç bir insana yardıdl 

Pansiyoncu kadın odasında bir küçük etti 1 
ağaç hazırlamlf, ufak bir barda dansöz- Eva yemek listesine bakıyor ve aÇlılt' 
lülı: eden kızının ; babası malum olmıyan na rağmen isteksiz istekiz bir çorba, bit 
çocuğu için bu ağacı süslemif ti. Alman bifteği bir de irmik helvası _.-t' 

Pansiyon komoularından hiç biri mey- lıyor. 

danda yoktu. Kadın kıyafetiyle dolaş-- Etle hiç bir alikuı bulunmayan, içİlld
maiı seven anormal ressam, annesini bir iki karnabahar kırıntısı olan bir ÇO,ı,
görmeğe Hamburga gitmişti. Manken- içiyor. Artık etleri kıyarak yapılmat oı--' 
lik eden küçük Doris de, yeni bulduğu tatsız bir biftekle iki patates yemeie ~ 
sevgilisinin hususi otomobiliyle noel ta- larken restoranın kapl8ı açılıyor ve ~~ 

11''' tilini aeçinneğe kim bilir nereye yo1lan- ye biraz evvel sokakta yolunu kes 



idare imirlerimizin terfi 
listesi hazırlanıyor 

Terfi edenlerin 
bayramında ilan 

Cümhuriyet 
edilecektir 

Mülkiye müfetti~lerinden BB. Jbsan 
Aksoy, Rifat Şabinbaı ve Şevki Yalva
çın seksen liraya geçirilmeleri muhte
meldir. 

Valimiz 
':Fai<dir ve tebrik 

edildi 
Belediye intihabatında lzmirin gös

terdiği sür'at ve İntizam dahiliye vekili 
ve C. H. P. genel sekreteri B. Şükrü Ka
pnın takdirlerine mazhar olmuı, vali
miz bay Fazlı Güleçe geçen devrede 
Bureada ve bu defa lzmirde elde ettiği 

muvaffakıyetten dolayı ayrıca bir tebrik 
ve takdir telgrafı gelmiştir. 

Aldığımız mütemmim malumata gö
re, valimiz bay Fazlı Güleç Cümhuriyet 
bayramında bir derece terfi edecek va
liler arasında bulunmaktadır. 

Derecesi ikinci sın~fa çıkarılacaktır. 

Bir kadın 
Yüzme bilmedi
ğinden boğuldu 

ANKARA (Huauai) - iç bakanlık, 
~uriyet bayramında terfi edecek 
~an vali, vali muavini, vilayet idare he
'eti izaaı. batmüfettİf, mülkiye müf etti
ti. mektupçu, kaymakam ve nüfus mü
dürlerine ait terfi listesinin hazırlığına 
•llflaml§br. Terfi listesi Jç hakan ve C. 
tf. P. Genel sekreteri B. Şükrü Kayanın 
latanbuldan avdetini müteakip tasvibi
Jıe arzolunacaktır. Haber aldığımıza gö
lle bu yıl ikinci aımf valilikten birinci eı
Wa terfi edecek olan valilerimiz üç, 
'cüncü nnıftan ikinci aınıf a terfi edecek 
"-lilerimiz iki, dördüncü sınıftan üçüncü 
llnıfa tıerfi edecek valilerimiz dokuz, 
"°~n liralık idare heyeti balığına ter
i edecekler üç, sek.en liralık vilayet ida
lt heyeti azalığına terfi edecekler ise ye
;lidir. 

Atakerin, ikinci eınıfa terfi edecek vali
lerimiz arasında Kars valisi B. Akif lyi
doğan, Jzmir valisi B. Fazlı Güleç ve 
Zonguldak valisi Halit Aksoyun, üçün
cü sınıfa terfi edecek valilerimiz arasın
da Niğde valisi B. Faik Üstün, Tekirdağ 
valisi B. Sakıp Beygu, Edime valisi bay 
Niyazi Mergen, Kırşehir valisi B. Mitat 
Saylam, Ağrı valisi B. Burhanettin T e
kerin isimleri söylenmektedir. 

iç bakanlık, bir taraftan terfi listesi
nin hazırlığına devam ederken diğer ta
raf tan da 1939 yılınm kıdem tabloeumı 
h 1 b l 1939 kıdem ödemişin Yazı mahallesinde Yayla 
azır amağa aş amışhr. 

tablosu cümhuriyet bayramından Mora caddesinde 41 numarada oturan kır:!t beş 
yaşlarında Bn. Fatma, yıkanmak üzere 

tt:rfi edenler yeni sınıflarına verilernek 
Mülkiye başmüfettişlerinden 90 lira

dan 100 liraya terfi edecekler arasında 
B. Ali Server Soner ile B. Nedim Nazmi 
Gürmanın, 90 liraya terfi edecek idare 
heyeti azalan arasında lstanbuldan Fer
ruh Y azıcıoğlu, Maniaadan Necati Şum
nu, lzrnirden Mesut Dincerin, 80 liraya 
terfi edecek vilayet idare heyeti azaları 
arasında Jstanbuldan BB. Sabri Ona ve 
Enver Kayır, Manisadan Sezai Sannan
kaya, ve Ankaradan Cevat Akın ile En
ver Yücesan, Konyadan Rasim Kayilila, 
lzmirden Esat Alperin bulundukları söy
lenmektedir. 

göle girmiş, yüzme bilmediği halde açıl
suretiyle tekemmül r:ttirilerek baatmla-

k nuştır. Bn. Fatma bir aralık boğulma 

ca ~~~er tarafdan emniyet işleri genel tehlikesi ~ederek istimdad etmişse de 
direktörlüğü de eni teşkilat kanununa yakında k:i.rme olmadığından geç yetişil-

.. .. h · ı\ d 1 c8k mi§ ve boğulduğu görülmüştür. Adliye-
gore. cum urıye ayramrfı~la .yapı.a ee Bn. Fatınanın cesedinin defnine ruh-
emnıyet mensuplarının te ı erme aıt ha-
zırlıklara başlamış bulunmaktadır. sat verilmiştir. 

Birinci sınıfa terfi edecek valilerimiz 
atasında Tokat valisi B. Faik Ergün ile 
Clördüncü umumi müfettişlik baş müp
't'bi B. Fuat Baturay ve üçüncü umumi 
~Üfettiılik başmüşaviri B. Nizamettin 

YENi MiLLİ TIB KONGRESİ 
--------------------------------------------------Dün Ankarada açıldı 

Emniyet teşkilatında bir kısım emni
yet direktörleri, emniyet ve polis mü
fettişleri, emniyet amirleri terfi edecek
lerdir. Her iki terfi listesi cümhuriyet 
bayramında iki gün evvel gazetelere ve
rilecek ve terfi edenlere de telgrafla teb-
Jiğat yapılacaktır. 

Is tan bul 
Lik macları • 

lstanbul 17 (Hususi Muhabirimizden) 

l<adın hekı•mıerJ• kongresi de bugün Dünkü lik maçlarında Beşiktaş Topko-
pıyı 11 - O, Giineş Istanbulsporu 3 - O, •• "' l d J Beykoz Hılalı 5 - 2 Galatasaray Süley-o g e en SOnra açJ tyOr maniyeyi 1- O, Fenerbahçe Vefayı 1 - O 

-BAŞTARAFI t lNCt SAH1FEDE - lanı, Dr. Tevfik Gökçe, Dr. Osman Şev- yenmişlerdir. 

8eydullah Fikri, Dr. Rıfkı Toygan, Pro- ki Çelik muhtelif mevzular üzerinde söz -o---
ltaar Dr. Mazhar Osman seçilmişlerdir. almışlardır. L d C · 

Kongre açılış celsesine nihayet verir- Kongre yarın saat 9 da mesaisine de- O)' orcun 
l:ea t,qta Ulu önder Atatürke, B. M. vam edecektir. "S /h h ~.-1 [ • 
lleeJiai re.isi Abdüllıalik Renda, Ba§ve- Ankara 17 (A.A) - ikinci TUrk ka- U mua eae erıne 

____ .,.., __ _ 
Henlayn 
160 Bin kişinin 

önünde nutuk söyledi 
Ossig 17 (A.A) - B. Henlayn dün 160 

bin kişi huzurunda bir nutuk söyJiyerek 
Südct memleketinin yakında bir refah 
baharına kavuşacağına kani bulundu
ğunu söylcmL,<rtir. 

Amiral Darlan 
teftişte 

Paris 17 (Ö.R) - Fransız deniz erka
nı harbiye ikinci reisi vis amiral Darlan 
bu gün Tolona varmıştır. Orada bahri 
tesisatları teftiş edecektir. Ve P:ırise 
dönecektir. 

Leh Cümhurreuinin 
seyahati ~ CeIAl Bayara ve Mareşal Çakmağa dm hekimleri kongresi yarın saat 9 bu- ait hakikat/er,, 

'-rşı derin saygı ve bağlılıklarının bil- çukta halkevi salonunda sıhhat ve içti- Varşova 17 (A.A) - Reisicümhur bu 
dlıilmesini karar altına alm.ı§tır. mai muavenet vekili Dr. HulUsi Alataşın adlı eseri gün Cieszyn Silezyasına yapacağı seya-

Ankara 17 (A.A) - Yedinci milli tıp başkanlığı altında açılacaktır. Bütün Londra 17 (A.A) - Bu gün Loyd bati tehir ebniştir. Yalnız hükümet er-
l:ongresi bu gün öğleden sonra akdettiği Türkiyedeki kadın hastalıkları mütahas- Corcun c sulh muahedelerine ait haki- kAnından bazı wvat ve bu meyanda ti
ltinci celsede Profesör Dr Hasan Barun sıslannın iştirak etmekte olduğu bu kon- katle'l"> isimli eserinin birinci eseri neş- caret ve sanayi nazın Roman ilhak edi
br. Kemal Hüseyin Plevnelioğlu, Dr. grede görüşülecek mevzular arasında redilmi§tir. Muharrir bu eserinde ilk len mıntakalan ziyaret etmi§lerdir. 
J!:kı.em Şerif Eğeli, Profesör Mazhar Os- tenasül uzuvları kanserlerile mücadele, defa olarak sulh konferansına dair bir 
~ Uzman, Profesör Server Kemal ağrısız doğum, düşüklerin tedavisi ile çok gi~li vesikaları dercetmektedir. 
'takı~ Dr. Nurettin Onur, Dr. Kemal nüfuswı çoğaltılması, hormutlarla ka
!Jakir Saraçoğlu, Profesör Tevfik Sağ- dın hastalıklarının tedavisi vardır. 

Berline dönen Alman lktıaat nazırı 

B. Funk'un beyanatı 
.Almanya bizimle birkaç senelik bir ticaret 

mukavelesi yapmak ve ınallarıınızı 
istikrarlı tiat)f"'rlt~ satın alınak istiyor 

llA.ST ARAF/ 1 INCJ SAH/F EDE leketle kıyas edilemiyecek nisbette mal 
(Tunanın cenubu şarki Avrupa için 

~~-ük ehemmiyeti vardır. Bu sa)' ede ııi· 
'ıal karadenize ve küçiik Asyaya kadaı 

satıyorlar. Almanyanın tek başına bu 
memleketlerden satın aldığı mal yekunu, 
fngiltere, Fransa ve Amerikanın birlikte 

~nan ve kendi kendine kifavet eden satın aldıkları mal yekununun iki mis
'9. ır ekonomik saha teşekkül etmektedir. }inden fazladır. 

u sahada Almanyanın ihtiyacı olan he- cSüdet arazisinin Almanyaya ilhakı 

~n her,ey istihsal edilmektedir. Bir ha- sayesinde Almanyanın cenubu şarki Av
~attir ki cenubu prki Avrupa memle- rupa ticaretindeki hissesi bir kat daha 
~lcri Almanyaya, diğer hiç bir mem· artacaktır.> 

Kral Karolun 45 
inci yıldönümü 
Bükreş 17 (A.A) - Kralın doğumu

nun 45 inci yılı 1esit edilmiştir. 
Hükümdar tarafından sarnyın matemi 

dolayısile şenliklere nit programın son 
derece mahdut yapılması suretinde izhar 
edilmiş olan arzuya rağmen yıldönümü 
hakiki bir milli bayram gibi tesit olun
muştur. 

--=-
Südet meb'usları 

hakkında bir tekzip 
Bcrlin 17 (Ö.R) - Parisde dolaşan iba

zı haberlere göre Führer, Almanyaya 
gelmek istemiyen ve son hAdiselerde 
Çekoslovak tarafını iltizam etmiş bulu
nan bazı Südet mebuslarının tevkifini 
Prag hükümeünden istemiştir. Vilhelm§'
trase bu haberleri katiyetle tekzip et
mektedir. 

Çelik -ve kahraman ordu 
lzmir Birliklerinin iştiraki ile yaptığı büyük 
manevraları tam bir muval lakıyetle bitirdi 

JlJ\sT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE t !erimizin her geçen günde attıkları adım-,· dan ve köylerden gelen binlerce halk 
• 1 lar daha kuvvetli idi. · yolları doldurmuştur. Ordumuz geçer
~'ete uyarak harekata ba~lamış, birlik-ı Manevralar sonunda Urlada parlak 1 ken, manevra sahasını çerçeveliyen bin
er harekete geçmiş bulunuyordu. bir geçit resmi yapılmıştır. Urla kazamız, lerce insan, ayni heyecan 'l.'e sevinç ara-

h Sanki her kayanın altında bir kuvvet, geçit resmi münasebetiyle cidden görii- · sında kahraman orduyu alkış tufanına 
h ' 1

• toprak yığını yanında bütün meha- lccek bir sahne içinde idi. İzmir valisi, garkediyordu. Şüphe edilemez ki bu 
~tiyle ordunun bir cüzü yer almıştı. Jz- belediye reisi, Parti erkanı da geçit res· başarı, çok değerli müstahkem mevki 

~ır müstahkem mevkii emrindeki Lütün minde hazır bulunmuslı.ırdır. Evvela, ko- komutanımız sayın generalin bihakkın 
'eyYar birliklerin iştirnk ettiği bu ma- mutanımız general Rasim Aktuğunun iftihar edeceği bir neticedir. 
~"rada askeri vasııaların tesirleri de verdiği kır ziyafetine manevraya iştirak Manevranın ve geçit resminin kısaca 
~.1~rı dikkate alınmış ve tetkikler ya- eden bütün subaylar İştirak etmişlerdir. neticesi şudur : 

lllıştır. • Ziyafet büyük bir neşe havası içinde geç- - Tam ve noksansız başarı .. 
~Ordu :mensuplarının yüksek bilgi ve miştir. Bu manevrada kumanda heyetinin 
~~alan, on beş gün çetin kayalar ve Geçit resmi başlarken civar kazalar- yüksek sevk ve idaresi de büyük bir he-
-·~an ırnarl " · 

Lord Stanley 
vefat etti -

Londra, l 7 ( Ö. 

R.) - Dominyorı
lar nazırı Lord 
Stanley vefat d-

miştir. Kendisine 
mili i cenaze tö
reni yapılacaktır .... 
Kral ve kraliçe ya

rın yapılacak olan 
cenaze törenine iş

tirak edeceklerdir. 
Lord Stanlcyin ve
fatı ve Duf Kupe
rin istifası ile Jngiliz 
kabinesinde iki na
zırlık münhal bu
lunmaktadır. 

Bazı mahfeller-
de söylendiğine gö- LORD STANLEY 
re bu nazırhkların birine belki B. Vins
ton Çurçil getirilecektir. 

----o---

ltalya 
Bizden çok miktarda 
tütün ve arpa alacak 
- SONU UÇONCU SAHtFEDE -
Pamuklarımız, balıklarımız ve yu

murtalarımız hububatla ve kuru sebze
lerimiz için İtalya iyi bir mahreç haline 
gelecektir. 

'l'O'Y~DQE 
l ii-ME ıMA'I 

YEN 1 

Bir idare alflnd'-. 

AÇILIYOR 
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istikrazı Ergani 
30,000lira156550numaraya çıktı 
Ankara, 17 (A.A) - Bugün Türkiye cümhuriyet Merkez Banka

sı idarei merkeziyesinde maliye vekaleti bankalar mümessilleri ve 
noter huzurunda yapılan ikramiyeli yüzde beş gelirli 1933 Ergani is
tikrazı keşidesinde 156.SSO numaraya 30 bin lira, 91.340 numaraya 
15.000 lira, 22.082 numaraya 3000 lira, 38.141 numaraya üç bin li
ra, 114.658 numaraya 3000 lira, 22.084 numaraya 909 lira, 114.652 
numaraya 909, lira, 149.656 numaraya 909 Jira, 162. 190 numaraya 
909 lira, 167 .067 numaraya 909 lira, 193.150 numaraya 909 lira ve 
ayrıca 289 muhtelif numaraya da 120 §Cr lira isabet etmiştir. 

Yugoslavyada seçim 
mücadelesi başladı 

Roma, 1 7 ( ö.R) - Belgraddan gelen haberlere göre bugün intihap 
mücadelesi B. Stoyadinoviçin bir nutku ile açılmıştır. B . Stoyadino
viç bu nutkunda Yugoalavyanın politik ve ekonomik. vaziyetinden 
bahscbnekte, enternasyonal durumu tetkik ederek şöyle demektedir: 

«Bu son 8Cneler zarfında Yugoslavya her k.esle dost olmağa çalış
mıttır ve bu yolda tamamen muvaffak olmuştur. Yugoslavya halkı 
her lieele sulh iater. Hükümetim bunu temin etmiştir.> 

Italyada Faşist aleyh
darı bir teşekkül 

Roma, 17 (A.A) - İtalyanın şimalinde faşizm aleyhtarı bir tc 
şekkül meydana çıkarılmıştır. lrkan yahudi olup Triyestecle mukim 
bulunan ve bir çok şubeleri ihtiva eden bu teşekkülün reisi olan pro· 
fesör Ojenya Kolorni tevkif edilmiştir. Kolorni 1talyada ve ecnebi 
memleketlerde ikamet etmekte olan diğer yahudilerle siyasi münase
betler idame etmekte olduğunu itiraf etmiştir. 

Diğer bir çok yahudiler de tevkif edilmiştir. Bunların arasında bil
hassa eski mebuslardan Filipson vardır. Tevkif edilenlerin kaffesi hu
susi mahkemeye verilmişlerdir. 

Yeni zeıanda seçimi 
Ve Taymıs gazetesinin. telsirleıi 

Londra, 17 (ö.'R) - Yeni ZeJand umumi intihabatının neticesi 
hakkında cTaymis» gazetesi Yeni Zeland muhabirinin su tefsirlerini 
neşrediyor : -

«Amele partisi Yeni Zeland umumi intihabatından muzaffer çık
mıştır. Reyler bu partinin her zamandan ziyade umumi itimada da
yandığını göstermektedir. 

1935 te üçüncü bir partinin mevcut olması ve reylerin dağılması 
amele partisi lehine olmuıtu. Halbuki bu pazar günkü intihapta mü
cadele amele partisiyle nasyonalist partisi arasında cereyan etmiş ve 
az mikdarda müstakil namzet te buna kanşmıştır. Bu itibarla netice 
daha manidardır. Amele partisi .54, milli parti 24, müstakiller iki me
bus çıkarmışlardır. 

Franko ltalyaya teşkkürediyor 
Roma, 1 7 ( ö.R) - General F ranko bugün Düçeye İtalyan lejiyo

nerlerinin İspanyol topraklarından ayrılmaları münasebetiyle uzur. 
bir telgraf göndererek lta]yan lejiyonerlerinin ispanyanın istiklali içh• 
sarfetmiş oldukları gayretlerden dolayı teşekkür etmekte, kral ve im
parator i]e yeni ltalyanm banisinin sıhhati için yüksek temennilertl:. 
bulunmaktadır . 

ispanyada asilerin taarruz hare
ketini Cümhuriyetçiler durdurdu 

Barselon, 17 (A.A) - Milletler cemiyeti tarafından gönüllü1erin 
geri alınmasını kontrole memur komisyon saat 15 te Barselona gel
miştir. 

Madrid, 17 (Ö.R) - Cümhuriyet kuvvetlerinin Kordu istikame
tinde son ileri hareketlerinden beri Anda]uzya cephesinde sükunet 
hüküm sürmüştü. 

Hükümet aleyhdarlan, bir hazirandan beri cümhuriyetçilerin ifgali 
altında olan Gojon - Kordu yolunun garbinde bir baskına tetcbbüa 
etmişlerdir. Top ve tayyare himayesi altında yapılan bu hareket hü
kümetçiler tarafından durdurulmuş ve asiler hiç bir terakki kaydede
memişlerdir. 

Belçika seçiminde 
Liberallerin vaziyetleri çok iyidir 

Pariıı, 1 7 ( ö .R) - Dün Belçikada mı§ olduğu muvaffakıyet bu aeçiııııfjde 
Kanton intihapları olmuştur. lntihapla- kendini göııterememişlerdir. 
nn son vaziyeti hakkında henüz bir ha- Alman hududu üzerinde bulunan ,.. 
her alınamamıştır. halkın ekııeriyetini Alman teşkil eClımı 

Fakat umumiyetle denilebilir ki hü- Oden şehrindeki hususi vaziyet ise Aı· 
kümet kualisyon partileri (l:.iberaller, le hülasa edilebilir : 
sosyalistler ve Katolikler) bir çok yer· Alman listesi (Heymoşlutıı) 39-?2 
lerde kazanmı;ılnrdır. rey kazanarak reylerin 49.2 1 ini allDl§-

Liherallerin vaziyeti gayet iyidir. Sos- tır. 

yal isti er bir kaç yer ka) betmişler bu Belçika listesi ise 3 7 2 3 rey ile reyle
yerler komünistler tarafından alınmıştır. rin 46, 7 1 ini almıştır. Bu vaziyette bu
Bazı mahallerde katolikler yer kaybet- lunan iki başka şehirde netice Alman
mişlerdir ve bu mahallerde reksistler ların lehine olmuştur. 
mevzii bazı muvaffakıyet elde etmişler-! Bu üç "ehirde Alman listesi 31 bine 
dir. Fakat umumiyetle Leon Değrelin ) akın rey toplamışlardır. Bel ika listetıi 
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- ölmek üzere mosyo.. Biraz evı: 
eidcıa doktor bu geceyi :geı;ireceğinder. 

ümitvar olmndığını eöylcdi. 
lan. soğuk bir duş altında kalmış gi

J1ı11 Lö ff .. Jye uzun bir menfa haya- bi titredi. Ağzından bir söz çıkmadL 
tmôaa eonra nihayet ana Yatan topraiı- Scbaatiyaninin Ubuından Noterin 
oa .ayak basmıfb. odasına giden .merdiveni çıbnağa başla-

Nibayct La.yatla.. Eski hayatla yeni- dı. 

den münasebet kurabilecek ve aziz dos- Hanri ve Cüs tc fevkalade.. mütccair 

YENi ASIR 

Araplarla Yahudiler 
niçin çarpışıyorlar? 

Meşhur bir lngiliz siyasi muharriri 
lngilterenin Filistinde takip 

ettiği s~yaseti anlatıyor 
Filistin hadiseleri yine şiddetlenmiş 

ve hadise ,>"ine günün meclesi_ halim ·al
mıştır. 

tür ve aralığından al\C&k kcdeokelc ge
çebilir. 

Filistindeki 400 bin Yahudi eğer ken
dilerine lngilt.ere müsaade edccelc ola 
ve hariçten Arap çetesi gelme9e Filİ8-

tind cki 900 bin Araba galebe çalacak 
ları kanaatindedirler. tu doktoT Hanri Suyebntnm delalet Ye olm~ar ve aşağıda blm11lardı. 

yardımı ile maswniyetini ispat edebile- Hastanın odasına gireceği SJracla Jan Fili.tin yahudilerini tanımıyıt.nlar için 
lngilıere Filistinde nasıl bir siyaset ta- bu iddia biraz hayretle karfılanır. Fakat 

fena kip "eıdiyor? Araplarla yahudiler nasıl ve buradaki Ya'hudiler başka türlü Yahudi-

Son C!efa, lngilterenin. F'iYıslini A:nıp
larla yahudı1er ar~ında taksi~aen vaz· 
geçtiği, "Orada lngiliz hakimiyetini kuv
vetlendirerek nizamı temine çalışacağı 

bildirildi. 

cekti. Ve ıu'hayet. ,tmdiye kadar ellerin- durda ve sordu : 
de bir oyuncak gibi olduğu düşmanla- - Ziyaretim sıhhati üzerinde 
riyle çarpıpbilecekti. bir tesir yapmasın .. 

Muvaffak olabilecek mi idH 
1 

- Bilakis mÖtıyÖ Jan .. Çok iyi Lir 
Paristen, Fransadnn aynldığt zaman- tesir yapacaktır. Bilseniz sizi ne kıı.dar 

dan beri burada ndeT olmuştu? Kendi z:amandır Oekliyordu. Hep, hep sizin 
hak.kında neler geçmi§tİ~ Bunu ona eöy- admızı .ayıklıyordu. Hatta binıı: evvel 
liyebilecelc tek kim.e ise Metr Tevcnot• bitf" yine sizin adınm mm\dandı .. Ciri-
tu. niz mösyö J ıın •. 

Odada hafif bir mk vardı. 

niçin çarpışıyorlar) Meşhur lngiliz siyasi dir. Bunların hepsi di.iııyanm ayrı ayn 
muh11.?Tiıi Hi1'erl>9lı:cr Kudüsten yazClığı yerlermden gelmişlerdir. Fakat hepsi 
bir mnka,ede bunları anlatıyor: dü~manlıuını Ham gibi mağlup edecek 

Son iki yıl içinde ATa, çeteleri ta.Ta· Ham oğulUı.ndır. 
fındnn öldürülen Yel\Udilerin ndedi 500 cXnlıucli Suru> ndan dı~rıda bulunan 
kişiyi geçmiştir. Ycırnlananlann da adedi Hanitada Yahudiler en uzak karakolla
! 700 den Ead dır. Bugün Filiırtinaef.-J nm kurmuşlardır ve Lübnan dağlarından 
t Milyon 300 bin ~1ik nüfusun 400 gelecek Arap çetelerine karşı burada 

18 iLK. TEŞRiN SALI 1938 

Cümhuriyet bayramına hazırlık 

Ankaradaki şenliklere 
200 ta yare iştirak ediyo 
Bu hafta şehrimizde, yeni yapıla 

ilk okullar törenle açılıyor 
Hareketli geçmesine itina olunacak dörtte otobüsierie bildirilen 

en büyük bayramımız olan on beşinci dcceklerdir. .... 
Cümhuriyet bayramında halkımızı yor- * 
mamak düşüncesiyle, o zaman açllmaSl Cü.mhuriyet bayramında 

kararlaşan müesseselerin küşat resimleri yapılacak şenliklere ve geçid resmine 
şimdiden yapılaeaknr. Bu arada yeni in- mirden iştirak edecek genç izciler ve 
şa olunan okı.ıllann açılma törenlerine raşütçüler :pek yakınaa Anka.raya g;a 
bu hafta başlanacaktır. ee~ir. 'Haber iltbğımna göre !9 
Çarşamba günü ,saat on beşte Seydi- teşrin günü An'k:arada yapilacak geçi 

köy ilk okulu, Perşembe günü saat on resmine 200 1:ayyaremlı: iştirak edece 
beşte Güzelya1ı ilk okulu, Cuma günü 150 paraşütçü paraşütle athyaca'ld 

saat dörtte Urla ilk okUlu merasimle Türidnışu teşkilatı daha Şiınaiden ha 

ııçılacaktır. Açılına törenlerinde J:alim.iz., 
viliiyet daimi encümeni azaları, parti er
kanı, gazctecı1er hazır bulunacaklardır. 
Misafirler bllclirilcn günlerde saat 'on 

hklannı yapm1ştır. 

Yeni teşkil edilen beden terbiyesi t 
kilatı umum müdürü tüm general C 
'r.ahir, Cümhlll'iyet bayramına beden 
bi~·esi teşkilatının .da geniş ölçüde i · 

(Mossc - Be) gemisi Jülyet limanına 
yana r )'anB'11\at: üç arkada, 1karaya çık
tılar. Her ihtimate knrşı "Ve nazan Jikka
ti üzerlerine celbetmeme\ içln birbirle
rinden ayn citme[!e karar verdiler. Ma
amafih Cila ve doktor uzaktan daima 
Janı gözden kaçırmıyacaJdardı. 

Metr Te~not, cen~ yntağının içinde, 
be.21 bir k.-.ç yasdık ile yük.sekte uyuyor
du. 

binini Yahudiler teşkil etmekteJir. <ff te bir tahkimat yapmışlardır. Bar.ısı Amerikay.a yerl~mcye gidenlerin bulun-
raklerini temin etmiş-tir. -·-

'Yatağın baş ucunda oturan beyaz ör
tülü bir hasta bakıcı hempre içeri gire n
leri görünce ayaf,a knlktı. 

Anı.plann ~ıl mak~adı Fili ... tinden Ya- her gece Lübnan dağlarından Arap gül- dukJarı §ercitin nynı bir vaziyet içinde 
hudileri tamamiylc çılU-.rmuktır.' fakat lelerjyle bombardıman edilmektedir. ya~yorl r. Yalnız §U fark var ki An:ıplar 
ynlmz Fi!istine bundan son~ ~ahudi gel- BurtıcLı Arap çe!derine karıı nıu.kave- Amerikan yerlileri gibi ailahsız değil, el- ir baba 
mesine mwı.rız olduklarını ileri t:ürüyor.ı met edco Y oh udiler 180 .kişiden ibaret- !erinde en yeni silahlar bulunuyor. Bu- 13 d .l.. • ,L 
lar. Ynhudilere karşı gösterdikleri ted- tir. Bunun dok~ru bir tepededir, doksa- na .mukabil Ynhudilerin kendilerini mü- yaşın Qfll RIZlnO 

Jan kalabalıfia karıştı. Hnsta. pek güçlükle nefe3 alıyordu. 
Jan Sebastiyaniye sordu: 

hiş horekeıi tngilizleri Filistinc ayda 1000 nı diğer bir tepede, içle.rinde de 20 kadın clafoa için kullanacakları &!ahları Jngil- fecaVÜZ "'Ü efmis? 
Yolda giderken hep birden bire düı

mnnlarından birinin pususuna. T ecavü
züne uğnyacağını düşünüyordu. O, düş
manlarından korkmıyordu. Bilakis on
larla karıı karşıya gelmek, L:im oldukln
rını anlamak ve açıkça çnrpt~mak isti
yordu. Korktuğu kahpece bir taartuza 
u~rnımaktı. 

den fazla Yahudi ~rmesini yasak ~tmeye vardır. tere tahdit ediyor. 13 yaşında Pakize adında bir ~ı 
kadar .r.•ardırmJttır. Bu, Filistinli Yahudilerio Ar.aplara hr- Meselci Yahudilerin mal.ineli tüfenkj 2'..t1ntay.a müracaa1le babasının .tccav 

Yine ~yıu tedhiş karşısında J~iltere. şı tek ~lanna naaıl müdafaa edebile- lrnlln.nmal&µı yasaktır ve tüfenl: yalruzhüne uğradığını, bu yüzden rahaısDı.ıa:ıl"I 
- Ne oldu ona böy{e>.. 
- Bir kriz mösyö .. 
Jnn yatıma yaklzı~tı. Gözleri içine ç<;k

müş bir "Vaziyette ve sap· san kesilmiş 

bir ba1de bnu görmek delikan1ının tees
sürünü arttırdı. 

Yahudilere çok yüksek fi!lt ve~cler bile <:eklerini gÖ$teren bir miaaldir. yardımcı polis olarak muhafaza tqkiliı-ı dığını iikayet etmiştir. Müşteki kızın id 
Filistinde :nraz.i satdmaamı ,me,nc:tmiştir. Fiüstinde Yahudiler ilci asır evvc! tına girmiş Yahudilere verilmektedir. 1 diası üzerine 'tahkikata b~cd~. 

Trenden inip istasyondan çıktığı za
man akşnm olmuş, etrafa karanlık çök
müştü. 

Metr Tevcnot, Janın Vaftiz babası 
idi. Onu, onun aııil simasını bu hnlde 
görmek delikanlının mazisine ait bütün 
hatıraları <:nn\andırdı. 

Fakşt lngiltcrenin Fjlistindeki Arnp 
tedhi,ı;;iliği kıirıı:sıl'\da mukavemet gÖs· 
terınem~. herkes tarilfından, 1ngi1iz hii~ 
k\ımetlııi~ bir şiyıuet,. tutnmaması· ~eklin· 
de kabul edilecektir. 

azilika harabeleri 
Bu. bir zfıaftır. fakat maddi değil, ma· 

Acele yürüyordu. 
Yol da her karşılaştığı gölgeyi bir düş· 

man sanıyordu. 
Nihııyet M~tr Tevenotun 

ne geldi. 
Derin bir nefes aldı. 

evinin önü-

- Çok ıstırap çekiyor mu? 
Diye sordu. 

. Hemşire cevap verdi : 
- Bir §ikUyeti yok .. 

- BffMEDt -

nevi bir ztı.aftır. Kimse şüphe etmez ki j, ~ .. 
lngihcrc Fi'listindeki tedhiş hareketin' ""h ~~ 
durdurabilecek bir iktidcırdndtr. ....,. • 

Bugün Filistinde, 1,363.000 kişilik bir 
nüfwı:ı mukabil sulh -zamanına mahsus 
clrnak ili.ere 18.000 kişilik bir muhafaza 
t kil.'.:.tı var<fır. Fılistinde eli mleh tuta

bilecek 300.000 Arap bulunduğuna gö
re, tcdhi, hareketinde rolü olabilec~k 

her 1 7 kişiye bir muhafız neferi düfil-

en eden beri 
yata bu hafta 

durmuş olan hafri· 
tekrar başlandı 

Bu sırada da karşıki kaldırımdan Cüs 
ve Hanri yanına ge!dilCT. 

Jan kapıyı çaldı. 
Bir iki dakika sonra kapı aralıklandı 

ve korkak bir ha§ dışan uzandı. 
- Ne istiyorsunuz mösyöler) 

Jıın, uzanan ba,ın aahibini tanıdı. 
- Ah.. Sen misin Sebastiyani.. dedi. 

Beni tanıyamadın mı) 

Mctr T eve notun emekdar katibi ka· 
fasını biraz daha uzattı. Bir çığlık 
pardı : 

ko· 

- Aman yarabbi.. Siz .. Siz mösyö 
Jan.. Oh .. Hde ıükür .. Gelebildiniz. 

Sebastiyani, kesik kesik ve sanki bo-
ğulacak imi§ gibi söyliyordu. 

- Giriniz .. Giriniz mösyöler .. 
Çabuk olunuz. 

içeri girdiler. 
Kapı kapandı. 

dedi. 

Sebastiyani parmağını dudağı üzerine 
koydu. 

- Susunuz. 
Dedi. Jıın heyecanla sordu 
- Ne var} Yoksa Metr T evenota bir 

ıey mi oldu. 
- Geliniz mösyö J an .. 
Delikanlı ısrar etti 

- Hasta mı' 

- Sebebi fU ki kötü .. 
- AnlamadlDll.. 

Geliniz. 

- Nesi var nnlamıyacak evlat.. Asıl 
adım Murattır ama. yıllardır gavur dayı 
diye çağmyorlar beni .. 

- Fakat bu nasıl olur? 
- Ne bileyim ben .• Sor tunlara .. 
Merale içindeydim, muhtar güldü: 

- Doğru eöyliyorl 
Dedi ve anlatmağa başladı: 
- Murat ağa, bir zamanlar dağlar

da, qkıyalık }'llpuken, bir çolthı.nna kı· 
yasiyc işkenceler ediyormuş ta bundan 
ötürü giıvur dayı, diye ad koymuılar .. 

Doğru mu ağa} 

- E.. pek te yalan değil evlat!.. 
- Öyle ise ecnin eşk,yalık h ikayeleri-

Trakyada toprak 
tetkikleri 

Çanak.kale (Huswi muhabirimiı.den) 
- Zıraat vekaleti zıraat cnistütüsü top
rak labor tuvarı şefi Keri.m Ömer Trak
ya umumi müfettiiliği zıraat müşaviri 
B. Şevket Art şehrimize geldiler. Trak
yanın bir çok fıdanlık1arım gezen bu 
mütehassıslar Çanakkale fidanlıklarını
da görüp toprak nüınunelerini almışlar
dır. Bunlar tahlil edilmek lizere Ankara
yn gönderilmektedir. 

Kırklareli bağlarında 
Amerika cubukları • 

Edime (Hususi muhabirimizden -Es-
ki yerli çubuklarla tesis edilmiş olan 
bağlar bir k:ıç sencdenbcr.i Kırklareli ve 
Tekirdağ Amerika asma fidanlıklarının 
vermiş olduğu çubuklarla yenilenmek
tedir. Bu sene de çubuk tevziatı için ha
zırlıklara bnşlarunıştır. 

----
Bir yaralanma 

Karantinada sanat okulu önünde kam
yonunu kız lisesi ı.alebesindeo Bn. Azi
zeye çarptıran şoför Melek hakkında 

tahkikal.a başlanmıştır. 

kırdığımı ne.tıılamıyorum.. Neyse orası 

lizım değil... 

Fakat köyün edepsiz, Allnhıo bdfuıı 

bir ağası vardı. 
Karışmadığı iş, burnunu sokmadığı 

nesne yoktu. 
Ne yapaca.ksı.n) Zaman böyle götürü

yordu, biz de çekiyorduk. Ben. eskiden 
beri dik kafa olduğum İçin arımra, ağa

nın hoıuna gitmiycn işler görürdüm. 
Bundan ötürü bana içerler, arkamdan 
~uyumu kazardı.. Fırsat buldukça da 
zaptiye çavuo}arına fitlemek.ten geri dur
mazdı. Neyse uzatmıyalnn.. Bir gün kö

yün namuslu ve kimsesiz kızlarından bi
rini. ağanın ortanca oğlu dağa kaldırmak 
istedi. Bunu iıütir işitmez hemencecik 

yor demektir. 

izin•iz silah taıımanın ce~ası ölüm· 
dür. Fa.kat Arcplnr silah::~ ~e~ kurşun· 
suz knldıklıırı ,zaman bunları derhal po· 

listen tedarik cdiyorfo.r. Ellerinde çok a· 
liıh olup lngilizlcri korkutmak istedikleri 
zamnn da derhal bir febri basıyorlar ve 
askeri kuvvetler gelinceye kadar y.ığma 
ediyorlar. 

Bu tedh'-ı karşısında Yahudiler 2000 
sene evvel. Kudüsi.in etrnfına çevirdik
leri surl:ırdruı .sonra en biiyiik müdafaa 
hattını bugün yapmı, bulunuyorlar. 

Yahudiler bu istihkam hatlannı Arap 
çetelerinin bulunduğu mıntnkanın ortn· 
smda yapmışlardır. Bu, 3 metre yüksek
liğinde ve bazı yerde 2.' bazı yerde 5 
metreye varan genişlikte tel örgüsüdür. 
Filistinin tekmil şimal hududu boyunca 
devam eden bu hat Lübnan ve Suriye 
tarahndan gelecek Arap çetc1erine kar~ 
Şl bir mania teılcil ediyor. 

Bu büyii.k tel örgüye yirmi milyon 
metre kadar tel gİtmİ§tir. Çünkü teller 
gayet aık olaralc bir duvar gibi örülmüş-

Bercam:ı (Hususi) - Bergamanın 

Kızılulu denilen semtinde bulunan Bazili~ 
kad bu haftn ~en hafriyata başlan
mıştır. Altı yıl önce ba;ılnmı~ olan bu haf

riyat bu sahanın tamamen açılması için 
uzun müddet devam etmesi icap etmek
tedir. Çünkü Baz.ilika 260 metre uzu~l· 
ve ( 1 1 O) metre gcniı!iktedir. Bu geniş 
müessesenin kapladığı yCTden Bergaina 
çayı geçtiği için 200 metre uzunluğunda 
iki büyük totuz vücuda getirilmiıtir. Bun
dan başka bu çay üstüne Bergama §ehri 

Üe :ılalcndnr olnuılc üzere beş köprü dahi 
l·urulm~tur. 

Bazilika harabeleri bugün dahi küçük 
J\ı;y.anın ayakta kalan en muazzam ve 
~ yüksek hir ctericlir. Yirmi bef metre 
yükselen mabedin etrnfındaki mukaddes 
kalelerin kubbderi yapıldığı gibi dur
maktadır. 

Bu itibarla tarihi değerini muhafaza 
etmektedir. iki evin iatimlaki yüzünden 
iki yıldır yapılamıyan hafriyata yeniden 
ba§laınalc imkanı bulunmU§tur. 

Kültür bakanltğınca hafriyat .komi.er
liğine müze direktörü Osman Babanlı ta
yin edilmiştir. Bergama için yeni yeni 
kıymetli eserler bulunması temenni olu-
nur. 

-2-
dular. Kucaklıyarılk yatıştırmağa haşla• Geceleri sabahlara kadar sayıklıyordu 
dılar. Meseleyi it1itmi~ler, beni kollıyor- çünkü .• 
larmış meğer.. Bu sefer de köylüler: cTann rahmet 

Neyse yarım saat kadar sonril ağa, eyleye.. ihtiyar kadındı zaten.. Eceli 
ni dinlemek İsterimi kızcağızı evime aldırdım ve ağanın · oğ- nyası~a gelip, cEdepsiz karı bir halt et· geldi de öldü!.> diye beni teselli ediyor-

- Geç be evlat! Kafanı ağntmıya luna : miı. kusuruna bakmaL. Zaten boşata~ lnrdı .. Ağa, çok müteessir olduğunu gös· 
değmez .. Hem yorgunluğun üzerinde bu cAyağını denk at!ın. . Muhtar uyumı· c:ılı.:tım qağılığı, fınatı kendi verdi. Gel teriyor ve gelinini boşattığını, babasının 
gece... 1 yor •. > diye haber saldım.. teni öpeyim.. deyince kızgınlığım aza· köyüne gönderdiğini söyliyordu. Fakat 

- Zararı yok .. Anlatırsan çok mem· ı Tabii çok kızdıl,ır emme, bana diş lır gibi oldu. Bir yandan da .köylüler neye yaradı kD .. Olan oldu, giden gitti .. 
ııun ka1acnğırn.. Köylülerde söze karış· 1 

geçiremedikleri için bir şey yapamadı- «ağayı kırma.. Di.izeni bozma .. > Lak.ır- Ağa, hu ana acısını kendisine bırak-
tılar: lar .. Fnknt nrndıın iki gÜn ya geçti ya clılarını edip cluruyorlardı. içimden : mıyacağunı biliyordu. Bu yüzden zaptiye 

- Haydi gilvur dıı.yı, gayYİ nnzlan- geçmedi .. Buzağımız tarlalnrına girdi di- cAllnh kcr:n.,) dedim ve anacığunm çavu!llnrına gizliden gizliye beni şikayet 
mayı bımk!. Bey misafirimizdir, hatırı· ye ağanın çam yarması gelini, zavallı ih- yanma döndüm.. ediyor, bir çareme bakmalarını yalvarı-
m L,rma.. tiyar anamı bir dövmü~ bir dövmüs ki ihtiyarın sesi heyecandan titriyordu.. yordu .. Günlerden Lir gün ... 

Ciivur dayı gülümsedi, uzun çubuğu-ısa& yanını sırtında bırakmış.. Gözlerinin ününden geçen mazinin acı Durdu, içini çekti .. Ve neden sonra: 
nu doldurdu 'ite : AkŞAm pazardan eve gelince. anamı ve ağlatıcı tesiri altında kıvrandığı belli - Günlerden bir gün, sevmediğim 

- Koyun §Unun nteşinil.. kanlar içinde yatıyor gördüm. Aklım oluyordu .. Çubuğunu duvara dayadık- :zaptiyelerden Hasan çavuşla neferi köye 
Diyerek ağır ağır anlatmağa başladı: basımdan gitti, kendimi kaybediverdim. tan onra şöyle <levam etti : geldiler ... dedi .. Ağanın akrabalarından 

' Bergamada Bazilika harabeleri 

Kızıluladan çıkan eğitmenler 70 kişilik 
bir grup halinde Bergamaya gelmişler
dir. Tarihi tetkikler yaptaldarı gibi Zü
beyde hanım okulu birinci sm1fta da ders 
tecrübesi yapmı,fardır. 

Halkevin'de partimiz tarafından şeref· 
lerine bir saY ziyafeti verilmi~tir. 

Pazar gecesi halkevinde verdiği mü
samCl'e büyük bir alaka uyanclınnıı sa· 

Ertesi cün. k.öyiin ortasındak.i çmann 
altında oturuyordam.. Yanımda bir sürü 
köylü TarOL Dertleşip daruyorduk. 

Biraz: ıeonra :zaptiye çavuşu neferiyle 
çıkageldi. Eh saygı gösterip ayağa kalk
tJr.. buyurun ettik.. Fakat sallanmalann

dan sarhoş olduğu belli olan zaptiye ça
VUlfU merhaba demeden parladı: 

- Ulan muhtar! .. Seni eşek başı koy
mad1lar ya buraya .. Nedir bu düzensiz
lik). 

Gene de terbiyemi bozmadım: 
- Ne olmuıı ki çavuş!?. 
Dedim. Bu sefer herifçi oğlu 1 
- Elinkörü... Daha ne olacak.. Sa

manlıkları yalttıra yaktıra köyii yaagın 
yerine mi çevireceksin alçak!.. 

Diye köpürüvcrmesin mi?. 

lonu dolduran halk tarafından bir çok 
defa alkı§lanffil§br. Halkevi tarafındaıi 
kendilerine birer kermes kitabı hediy• 
edilmiştir. 

ödemİ§ grubu ıgecc Bergama.dan -r: 
rılmışlardır. Bu ayrılış çok hazin olmur 
tur. Bir müdde.ttenberl ~dıklan kar-

deş hayatından uzaklapnalan onlan çok 
müteessir etmifti. 

Haydi gene teytana uymıyayun, (!e

dim ve SC11imi çıkarmadım.. Fakat earhof 
:zaptiye çavuşu işi a:zıttı, üzerime yürii~ 
dü ve elindeki kamçı ile beni döTmeie 
ba§ladı. 

Artık duracalc zaman değildi. Namı!' 
ııum, bütün köylülerin içinde bet paral" 
olmuıtu .. Kendimi ce.riye fırlattım ve ta• 

bancamı çektiğim gibi göğsün 'hudur dt" 
yip yapıştndım .. Herif boı bir kütük gı'bl 
yere yıkıldı.. Arkada, silahına davran~ 

malt istiyen nefere de göz açtırmadan 
ateş etmeğe başladım .. 

Bütün bunlar, birkaç dakikanın içinde 
oldu, bitti .. Etrafımdaki köylüler çoktıtP 
dağılmışlardı. 

-BiTMEDi-

U/./Z77/7Z/Z-rx/.L/',j{J~~zm&47~HWJ'?'"O?ı:t~ 

Alaiyeli Abdullahta 

Yeni Fia tlar 
Rekabetsiz satışlar . 

Pazarlıkaaz satıı kanwumun tatbikinden itibaren mağazamızdaJci 
kıım•ıların fiatleri rekabet kabul etmiyecek derecede indiril 

·mu;ı.aaı~u fiat tesbit edilmİ§tir. 
Yeni gelen Dormeuil Fi!er, Fayn Vulen yerli ve Anupa kuma,ı.t 
etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın mii!teri ' 

cSultanlnnn günündeydi .. O zaman Zavallı anncığım, bana güçlükle olanı cAnacığım dayağı yedikten dört gün birinin samanlığını yakmışlardı galiba!.. p,.•temalcılar Kamıirci 
lr.öyün muhtarı bendim .. Elimden geldi- biteni anlatabildi. Çıldırmış gibi dışarı sonra sizlere ömür .. Zaten yediği daya- Sözde bunu tahlcilc cdecelderdi.. Vabt ~ 

e tavsiye ederim: • 

:1.: L H. ALAtYEU ABDULLAH g; &adar çalı91yor, köylülerime hizmet fırladım.. Meydanlığa doğru koşarken, ğın yanında kar blmıyacağıru biliyor- akşam olduğu için doğruca ağanın evine 

ediyordum .. Bir kimeenin kalbini akra~alanimiidianildiöi"ritlİklqiilhleimi'ldiuriidlurl-İİİdİuİm.İi. llllllll .................. ~g:İ~tt~n~~;-......................... ~~==:::::!:::~~::~~~~~~~~~~~~~~~(~2902~~)~~~~::ı 



Eezaeı Kemal KAmll Aktaş diyor ki • • 

Gözünüzü kapayınız bir elinize HiLAL ECZANESiNDEN aldığınız beııim 

( Bahar~lçeğl ) Do dereeell ( Ltmonçl~e~l ) 
Kolonyalarımı öbür elinize de herhangi bir kokuyu alıp hemen karşılaıtırıdız : 

Hilal Eczanesinin kokuculuk aleminde daima üstün kalmasının sebeblerini, lzmirin 
Uzümü, inciri gibi Kemal Aktaş Ko,onyasile şöhret almasının hikmetlerini bilenler 
kafilesine girecek 

Kolonya Hil81 Ecz&nesi == Kemal Kamil Ak taşın 
olduğuna Bir düstur e A 

rıy;: ZI bütünlenecektir. kanaatiniz 
.............. llE.O::!mlllllll: .. llllllill!MB::aıa&l!31•B!IE~~ .......................... l!ill .... ICll .... fillllll5!%C~·i9.i11ır~~as .. ası .... l:Zlmlllmlmııii .. liillB:ırılll ............................ lilll ... lllılıiiıilll ..................... r 

:········································ • • 

~ RADYO ~ 
........................................ : 

ANKARA RADYOSU: 
Öğle nctriyatı: 

•ll ~at 12,30-13,00 le Alaturka plak Karaciğer, böbrek, ta;ı ve kumlarından 
1 tftıyatı, 13.00-1 3. 1 S te haberler, 13. mütevelli sancılarınız, damar sertlıkleri 
5
-14.00 te karıtılc plak nqriyatı, ve ti§manlık ıiklyetlerinizi URlNAL ile 
Aktam nctriyatı: geçiriniz 

. Saat 18.30-19.1 S te karııılc plak net-

~'· 19.15-20.00 de türle musikisi ve 

2 
§arkılan. (Hikmet Riza), 20.00-

2 O. 1 O da aaat ayan ve arapça söylev 
0.10-20. 1 5 te haberler, 20. 15-21.00de 

~?it rnuıikiai ve halk ı~ululan, (Muzaf-t Ukar ve Müıeyyen Senar), 21.00-
d 1.15 te Şan pl&klan, 21.15 - 22.00 
e •tüdyo aalon orkeatraaı, 22.00-22.15 Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat gi· 

le haberler ve hava raporu. bi maddeleri eritir, kanı, temizler, lez-
fSTANBUL RADYOSU: zeti ho~. alınması kolaydır. Yemekler-
~ nC§riyatı: den sonra ynnm bardak su içerisinde alı-
l8.30 da dans musikisi (plak), 19.00 nır. 

da ltonlerana: Fatilı: halkevi namına, do-

~t Hıfzı Veldet (Türk medeni huku ... J 'LJZ N 
.. ~~~ Bopnma), 19.30 da tnci ve 111'· NGJ KA Z LJ K 
~ tarafından türk muaikm ve ECZANESİ ;-11t §arlalan, 19. 5 5 te borsa haberleri, 

BEYOCLU - ISTANBUL O.oo de Suzan ve arkadaşlan tarafın• 
dan türk musikisi ve halk şarkılan, 20.40 
~ ~fans haberleri, 20.4 7 de ömer Riza 
Uog 1 f d ı 2 00 tZMlR DöRDONCO iCRA ME-

w;ı11ı 

Zayi de :t t:::~~ ~~ .~~apJ: ~.:~· K~:nil MURLUGUNDAN : 
\'e arkadaşlan tarafından türk musikisi lzmirde . Darağacında (Vilyam 1326 yılında Banduma orta okul 
;e halk şarkıları, 22. 1 o da hava raporu, Gri~t. ku~panyas! Limitet) şirketi son sınıfından ahnıt olduğum ali 

2.15 te Faml aaz heyeti: tbrahim Uygun sahi,bı Vılyam Plaklar tarafına : d --L d t • . tt•w• 
" H • • ı· dört' b' .. .. erece !f411a e namemı zayı e l&'IDl· le arkadaılan tarafından, 22.50 de Son azıneı ma ıyeye m uç yuz • • • .... ki . 
·~l>ert ellı' bır' lira sekıen .... lciz •--·- alaca· den yenısmı çıkartacagmıdan es sı-er ve ertesi günün programı, 23. °"" ıun~ 

le saat ayan. istiklal ma?§ı. ğuıın temini için lzmir birinci Hu- nin hükmü olmadljmı ilin ederim. 
~----------- kuk mahkemesine müracaatle 8/4/ lzmir Gümrük M. Memurlann-

• 

Böbreklerin çahfmak kudretini arttırır, ltadın, erkek Wrar zorhtk
laruu, eski ve yeni Beltoğukluğunu, mesane iltihabi, W Nıuuu, aık 
aık idrar bozmak, \'e bozarken yanmak hallerini ,wlerlr. Bol idrar le
min eder. Slhbat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bu!unan Ha
MOBLö her eczanede bulunur. 

DIKKA T : HELMOBLö idrarı temiiliyerek mavileıtirir. 
• _l'!f ... , . .... •. ,•.,...') 

8IK iPEKTE , Ueuzlnlt 
17 1 inci T eşrindeıa 7 2 İnci 

BAYANLARA 
T eşrine kadar 

BAYLARA 
Mantoluk, Tayyörlük. Ropluk, Kostümlük kazmirler, ipekli, 

Yünlü, İpekli ve her pamuklu gömleklik oe 
çefit kumaşlar pijamalık kumaşlar 

.A. Y- Fl I C .A. 
Yok Bahasına Satılacak Bir Çok Parça Kumaşlar 

Fırsatı kaçırmayınız .• ~;~;ihz:.r; 
0len ihtiyar giriyor. 938 tarihinde 938/18 numaralı ted- dan BAHAElTtN GOVENÇ 

- Ah deme on fenik daha b ld · biri ihtiyati karan ahmf Ye alelusul 3806 (3009) IZMlR DöRDONCO iCRA ME-
l'ernelt ye~ecekl.. u u, gönderilmif ise de İkametgihmızın MURLUGUNDAN . lzmir Lise ve Orta okullar 

alım satım komisyonu başE:va mülhit seviniyor. Fakat sevinci meç~u~yeti hasebiyle teblii edile- IZMlR KADASTRO MODOR- Borçlular : • 

~~caJr. hayret ve hiddete çevriliyor. meGrimftııkutir. Karar t:~:~ () ~ilky~ LOöONDEN : l - Tepecik Kağıthane cadd&o 
-..ıındi ihtiyar Jcaaanuı bqında. E mpanyaaı ımı şır etı-

lc..:_ya it k' ld .. . . .~a nin Daraiacındaki halı ve ilme fal> Tamaplık mahau.inin Tamap- ıinde 138 numaralı dükkanda Mus-
1 pe ya ın o ucu ıçın onun soy- rfk b• • . f :I...! hk kutucu ,..1maaz. --'--~-.ll- a.a. taf A. L__ _ / 
ediJclerini işitiyor: ası ınncı sını teşvuu sanayi mu- :ır -...... vu a ruuuet, dosya numarası 938 
... - iki buçuk marklık listeden yeyece- afiyet. ruh~~ı hiiz. ~ul~uğu • ~ı- taj ~yılı ~ 52 ...-1 aa,W 315 borcu 62 ~. 
tim .. Bir duble bira, bir sigaral.. rada JJledıgı ?1addeı ıptidaıye . ıçm ev time! Ye ıarbi yol cenubu 50 2 - Salhane Menemen cedd-in-

kanlığından: 
Cimi Aza Çoiu Beher too 

ton Ton için tahmin 
edilen fiat 

420 ton için Mu•akkat ihalenin 
tahmin edilen teminat nasıl ya• 

fiat Pllacail * gtimriik reamınden muaf tutulmak- parsel aayılı ömer Şükrü ve hitee- de bainakbanede tbnbim Sabri 
E ta iken N. bilahare iktıaat ve- darlanmn evi ile ........ m b" C!- dol • 938/266 L~ Sömi kok 330 420 va elinden çatalı bırakıyor .. Bağır- kil . 'tt:L-- 1 bir·-~- ~"Ynll ar ey ..-- ya numarası . UUW-!ıi 

LK. 
24.25 

Lira L K. 
10185 673.M Kapalı 

~ : etmce ı maz o unan aarar- litinoilu camü adma 1566 ada 51 mikdan 530 lira. 
_ Se . d 1 a ., la ba muafiyetin 930 mali yılı ba- --ı .. - .. ile LL ..__L ..._., 3 - Kemer c_..1..1 __ inde 76 numa-

nı o an ıncı •cn.ı . d 'tiba d" d" _ ıf . --- 1 - ._ıuvuınm-r-.. aaoea 
Diye feryat etmek istiyor. Oç gündür ~1::.a;: 1 ı imren ~ :i:~u am a ın- Bu 7erin mfilki7eti ile alalceder ye- rah dükkinda Ye Akancak Şer-afet-

~tiii açlık r ... Garson yanından geçer· . ::no ~s.ın alit . . yırilip~~ 7" ya iN Y• 8-iocle ayni bir halda tin bey sokak 7 numarada Ali dosya 
e"nıni. gibi kokan kaz krzartmalanl.. ~~stı _,ı:;., __ un •• ıçmde !'~-tilin'. • bulunan kimse varaa ilin tarilıinc:len numarası 938/363 borç mikdan 250 

.. .ı_ı _1 . . K . IUl meZ&w- aene ıçm ııae ıye- Jira. 
~arı tıtnyor.. endı sefaletini itibueft iki içinde eU.iaalfıeld 111

• ~da daha kuvvetli hissediyor .. Yir- rek 930 mali yılma devredilmif bU- • •J ı.- 4 - K'idhane ,...ld-0 99/101 
ttıi iiç Yatanda müneTI'el' bir .,.enr kızın lwıan iptidai maddelerle 930, 931, 18ft'Uf Yeaikalan ile birlikte lzmirde ,_ ... _....._ ı...:-li CLlt!L~ _. __ 
•a.ı_, • .., 932 1e • • • uaf' · .. __ _.ik ,a._ ___ h _....__.=.,._..ı.. n--.....,, ~ ... ya 
L ~ Yerdiii bir ihtiyar kadar yemeğe tene n IÇm m J)"etı IAMI ~·~· amam -.an-. 20 •Jı- 938/3~.. !l..,;t_ 
rı111cJc edilm' !-&!-1-.A ..ı..ı_ler •· !!'- h bin-... - d1llllaral1 • u. morç m......n 1 Yok mu bu dünyada ı.. 1f spuYal mauucı IUJlll'UA re~ -- İzmir mıntalsuı kadllttro 78 lira l kan... 
... 8-baaıru dü,ünüyor. Hei.mi dütünG- mi- ien varette tutulmıy...-klan c .. luJmiqoau Tep ~ ... mi- 5 rE ~ "d •.1.... l9/ 
"'

0 t B b betle ela atzuhaline merbut .. - ............. CM' ......... 
rn~ıru :-'~sbını haP9C atanlar, . .icaz Juz~ .ııı_li -!~- ... -t l!_..ı_ tarih tas- racaatleri 2813 sayılı kanunun hl- 101 numaralı kal.veci Sevki Rifat 
ili - ll§ına yeyen pamıyon • .ruL .. Ula IUUU1'Q& cetYewıacı ve kümleriae .. ilin olun 

dlifünüyor. numaralan yazda beyannamelerin aore •· c!-ya numan.aa 938/323 Lorcu 176 

zarf 
bmir Iİle Ye orta okullariyle ertik olallları için •tın alıu.cak olan 

yukanda cİDI Te nıikdan yazda 420 ton e&ni kok kömirü kapalı zarf 
uaulü ile eksiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 25/10/938 tarihine teaadüf eden salı günü saat 16 da 
Kültür direktörlüiünde toplanacak olan komisyonumuzda yapıla
caktır. istekliler ilk teminat makbtl%lart, ticaret odaaa vesikaları ile ve 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde teklif mekfuplannı yukarıda 
tözü ıeçm pnde belli saatten bir Mat evveline kadar komisyon baf
kanbima makbuz mukabilinde •ermeleri lazımdır. 

Postada vaki olan aecilmııeler kabul edilmiyecelr~. Su ite ait prt
naıneyi görmek iıtiyenler tatil günlerinden bqka 11er gün Kültür di
nılst&tllllııade koııüyon aekreterliiinde görebilirler. 

s - 12 - ıa - 23 (2939) 3694 

~~~ Ani bir hareketle yerinden frrb- ta•Mlr ettiii etYalu için fir1r.et na- 3828 (3005) lira • • 
arıliilk kaçmak, buradan bu yavan biftek mına 4351 lira 88 kul'Uf resim ta- . ı .~ - Garp ces>hesı otomolJil ta- kurut- mesi, borcun tanaamına veya biı 
"ıi nden lcaçıp uzaklara gitmek ve - bil- hakkuk ettirilmit ise ele mezkilr fir- kimma teriibn lwajqe alacaiuım illii'lll IDeDa8'U Meeut dotya nwna- 11 - Ballıkuyu Servili tepe IO- lalmma ve yahut alacaklının taki. -o:0

r. nerede, bilmiyor :kime? - birine ... ketin 5/5/934 tarihinde faaliyetini temini zımnında tedbiri ihtiyati ala- ruı 938/307 borcu 862 kunı4. kak 11 hanede Emine kocası Yusuf bat icrası hakkında bir itirazı varsa 
p ~nler birine tıikiiyet etmek iatiyorl. latil ederek tufiyesinden sonra tir- rak Vilyam Pllklann Buca karye- 7 - Kağıthane caddesinde 90 oğlu .Ahmet dosya numaruı 938/ yine on gün içinde istida veya şifa-

lt111lıa b~t aç midesini yavan bifteiin ko- ket emvıdinde en ziyade hisaeye la- sinde kiin gayri menlrullerinden numaralı dilkkinda Ahmet doay; 240 borcu 190 lira. ben icra dairesine bildirmesi ve bil-
1'oku ıle zaptetıi. Burnundan siren bu bip Vilyam Plaklara devredilmit deyne kifi mikdannm haczine ye DUIDU'UI 938/329 borcu 26 lira 22 12 - Pe»tacı Ali Riza sokajmda dirmed.iii takdirde bu müddet içinde 
~İnd onun kolunu, :.ıyağını bailadı, ye- olup mumaileyh dahi Türkiyedeki mUktezi karar harcimn ahzı ile ifa- kuruf. R~tü Abdülfettah dosya numarası 74 üncü madde mucibince mal be-

lh~~ kalk.mıyor. işlerini tasfiye etmek gayri menkul- yı muldeı:uı zumımc1a dair • . ya 8- Kokluca atap deretinde Ara- 938/1599 borcu 158 lira 18 kurut- yanında bulunması li.zı{lldır. 
~"a 1:~r ~ılcnc.i kaz kızartmasını yerken terini de ikinci ellere nakletmek IU- tevdiine bilittifak 8, 411938 et~- bacı Mahm do. 

9381 
Hazinehin bedeli icardan olan Beyanda bulunulmazsa hapis ile 

llırı ~0 erıne bıriken yaşlan parmaklan- retiyJe Hazine alacağını akamete ui- d bilittifak k erildi di _ 
1703 

borcu ~6 ..:• numaran alacağı için on iki borçluya hizala- tazyik olunacağı ve hakikate muba-
~rı ı ~uyla kurulıyarak İrmik tatlısının rabnak üzere bulunduiwıdan gayri ~ B arar ı:_ bir '!~ mv · rında gösterilen borç için alelusul lif beyanda buhınduiu surette ha-

0 rnasını yutuyor. menkulleri ÜZ«İne haciz vazı tale- ~ una -..-.,ı .. .~~ız 9 - Ot.ton titün kumpuıyaaı çıkarılan ödeme emirleri müb~irin pis ile cezalandınlacağı, borç öden-
19 3 . * bediim~ olup talebi vaki mübrez ~~ ıurett~ on ~ -ıçınde ~- memurlarından NUll'et dosya numa- meınıhattna göre bili tebliğ ıade mtt veya itiraz olunmazsa yukarıda 

1.adiSe 
1 acnesınin Noel günü geçen bu beyanname suretiyle gümrük idare- ra clair.me bildannenız Ye bildir- ren 938/234 borcu 543 lira yetmİ.f edilmi.ıir. isimleri yazıh her bir borçlu hak

llın e ' Evaya •oracak olursanız hayatı- ıinin tezl:ereti münderecatına mfit... mediiiniz takdirde icraya denm edi- iki lauuı. t"9a ilin tarilıind.m itibaren YU· kında cebri icraya deTam eclileeeii 
Bu:uacıklı vakalarından biridir. tenit bulunmuş olduğundan hukuku leceji maJUımunaz olmek ... .,_ 10 - Karabıt lramftJ' aıddeai bnda ümi ~eçen her borçlu kendi makunlan olmak üsere keyfiyet ili· · 

~on ne.2a.man anlatsa gözleri dolar. usulü muhakemeleri kanununan fiyet illnen telJlii Ohmur. 1&7 mumnda Ölnel' Fnzi dosya hizasında gösterilen borcunu mu-- nen teblii Olunur. 
u dınlıyenler hep aüle:rler. 101. 103 ve 105 inci meddelcıri ah- 3812 {3008) numaruı 938/281 horc1ı 14 .. 90 raflari;r!a birlikte on gün içinde öcle- 3813 (3007) 



IZMIB 
"Türkiyenin Kolonya Şehri" 

•• 
uı .. vanını 

il 

BAHAR .. ALTINDAMLASI 
Kolonyası ( 90 derece ) ( Losyon ) 

.. 
( Losyon ) 

-- --· 
-- - -

Eczacı~aşı 
ya 

med~undor 

Üç büyük 
şal~eser 

-
18 iLK TEŞRiN 

Bütün Türkiye için Merkez Depo : ŞIF A Eezanesl 

--------------------~,,__--------------------~-----EY GENÇ! G RiPiN 
Sağlığını, aileni, vatanını 

Frengi veBelsoğukluğu 
Afetinden kor· 

KöRLER, SA.KAUAR, HAPtSHANELERt DOLDURAN KA'.· 
TIU.ER, TtMARHANELERDE INLIYEN DELtLER, MEZARLA
RA GON GÖRMEDEN gömülen masumlar, bütün dejenere iNSAN
LAR ekseriyetle ya kendileri tarafından kazanılan veya ana ve baba
larından miras kalan bu mel'un hastalıklann lrurbaiılarıdU' .• GA YRt 
MEŞRU MONASEBE1LERDEN ÇEKtN! •. Her gördüğünü temiz 
sanma ve hayatını kaput dediğimiz prezervatiflere teslim etme .. 

Nefsine hakinı olmazsan behemehal PROFtLAKSIN kullan •• PRO
F1LAKSIN bütün mütemeddin memleketlerde gençliği yüzde yüz bu 
beli tufanlarından koruyan en birinci silahtır. Sıhhat vekiletimizin 
resmi müsaadesini haizdir. Tarz' istimali kutular içinde yazılıdır. 

Her Eczanede bulunur .. 

Profilaksin daima ve her zaman Profilaksin! 
'~-B .. mllmMDID!ll•: .......................... ._.,, 

\ 

iL z 
• 
1 

lkinci Beyler sokağında Ahenk matbaası 
kartıımda (36) No. ya taJınmı§hr. 

Dikkat: 
Atölyemiz sayın müşterilerini daha çok 

memnun etmek için, Yeni modeller ve bir 
çok kolaylıklar hazırlamqtır. 

Aynca hevesli olanlara huauai biçki ve dikq 
dersleri vermeyi deruhte ettiğini, isteklilerin 
yeni atölyeye müracaatleri rica olunur. 

Saime Öz Gören 
1-15 H.3 

Türkiye Cümhuriyet 
bankasından 

merkez 

Almanyada bloke matliıbalı bulunanlann bu paraların ne suretle 
tekevvün ettiğini da kaydederek blokajın vukuu tarihlerini mikdarlarını 
hangi müessese nezdinde olduklarını bir mektupla 15/11/938 tarihine 
kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası umum müdürlüğüne isim 
ve adresleriyle birlikte bildirmeleri ilan olunur. 

18-20-22 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, Öğle ue ak şam her yP.mekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartilc 

l RADYOLIN 
1 Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
1 ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-
ci asır kimyasının harikalarından 
biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş, mikroplara karşı te-· 
siri yüzde yüzdür ..... 

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

dişlerinizi hrçalayınız. 

Niçin daima tercih ediliy 
Çü.nkü 

Evvelki gün soğuk almıştı, 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sı

zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algm

lığına, nezleye, 
gripe, diş, bel, 
sinir, adale ağrı
larile romatiz -

• maya kar~ı bil
hassa müessir -
dir. 

GR 

Tec 

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

Tiirkkuşu Genel Direktörlüğ 
den: 
Türkkuıu teşkilitında motörlü ve motörsüz tayyareler 

öğretmen olarak çalışmak maksadiyle yetittirilecek 15 gen 
vardır. Aranan belli batlı şartlar şunlardır : 

1 - Türk (Soyundan) olmak. 
2 - İyi hal ve §()hret sahibi bulunmak. 
3 - Sağlık durumu tayyareci olmağa elveri§Iİ olmak. 
4 - Boyu 1.58 den aşağı olmamak. 
5 - En az Lisenin onuncu sınıfını bitiı·miş ohnak. 
6 - En az 18, en çok 22 yaşında olmak. 
7 - iki vesika fotoğrafı ibraz etmek. 
Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden 

teıkilatmda uçuculuğu öğrenmİ§ bulunan planörcülük B. 
bröveleriyle işe b&§ladıkları tarihten, hiç uçmamış buluiıanlar 
nörcülük B. Brövesi aldıkları tarihten itibaren nizamname 
ce yatmak, yemek ve giyim masrafları Türkkuşuna ait olm 
ayda Lise on tahsilini görmü§lere 25, liseyi bitirmiş olanlara 
dan ücret verilecektir. 

Gelecek seneler İçinde uçuculuk kudretlerinin arbş derecel 
re görecekleri zamlar hususi bir talimatla tesbit edihniş bul 
dır. 

Türkku§una bu suretle seçileceklerin öğretmen muavini 
kadar, normal olarak be! sene evlenmemeyi ve hususi bir ta 
meyi imza ederek Türkkutunun vereceği vazifeleri on sene 
görmeği kabul ve taahhüt etmesi §arllır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak istiyenler Tür 
lim - Terbiye Bürosu direktörlüğüne doğrudan doğruya talı 
yazı ile müracaat edebilirler. 

Kayıt muamelesine Cümhuriyet bayramına kadar devam 
ğmdan müracaatlerin bu tarihe kadar yapılması §8rltır. 

6-11-16-21-2S..:-1~1~18-24 ( 

. . . ~ ~ .· .. -· '_,, .. ..._ . , 

Her türlü tuvalet cesitleri ' ~ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANE~ 

BAŞDURAK 
Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 



• • -- .. A,,. .. ~ fEŞRIN SAL1 1938 -
Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY A L NERNALDAIS 
KUMPANYASI 

SOKRA TES vapuru 15/10 dıı bek
lenmekte olup Rotterdam, Amsterdam 
Ve Hamburg limanları için yük alacak
tır. 

liELDER vapuru 3 1 / 1 O da beklen
mekte olup Rotterdam, Hamburg ve 
Arnaterdam limanlan için yük alacakbr. 

SVENSKA ORJENT LiNlNE 
J VASLAND motörü 15-JO da bek
~n~ekte olup Rotterdam. Hamburg 
•nımark v e Baltık limanlan için yük 

alacakbr. 

l BIRKALAND motörü 30/ 1 O da bek· 
enınekte olup Rotterdam Hamburg 

CDYNIA DANZIG Danimarka ve Bal
~ limanları için yük alacaktır. 30/ 1 O a 
•dar Norveç için yük kabul -eder'. 

FINSKAA/A 
POHJANAA vapuru 15/10 daAn-

Ver. Finlandiya limanlan için yük ala
~lctır. 

SERVtCE MARtTlME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 21/1 O da li

rnanunıza gelip Malta, Mnrsilya ve Ce
llova limanlan için yük ve yolcu alır. 

~RıATICA SOCtET A AN di 
NA vtGAZIONE 
BARLEIT A motörü 12 / I O da gelip 

'Yni gün saat 1 7 de Pire, Korfu, Saran
da, Brindisi, Valona, Draç, Gravwıa, 
~lato, Zara, Fiume, T rieste ve Vene
d~ liınanlanna yük ve yolcu alarak ha
~et edecektir. 

lERO vapu ru 1 3/1 O da gelip ayni -- -t-... ~t 19 da Patmo, Lero, Kalimno, 
~. Rodoe. Bari, Venedilt ve Tri
'-te liınanlan için yOk ve yolcu ali!'. 
I lli.ndaki bareket tarihleriyle navlun
•rdaki değişikli.itlerden acenta meeuli;et _kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
cı kordonda F ratelli Sperco vapur 

~nteliğine müracaat edilmesi rica olu
nur •. 

TELEFON: 2004 - 2005 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Y apur acentası 
BIRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
EIJerman Lines Ltd. 

LONDRA HATii 
POLO vapuru 19 eylule kadar Lond

r" Ve Hull için yük alacaktır. 
I ALBATROS vapuru 18 eo;yJGlde ge-
• ecek ve 28 eyllıle kadar doğru Londra 
için :Yük alacaktır. 

8 
IONtAN vapuru 28 eylulde gelecek 

birinci teşrine kadar doğru Londra irin 
).''"1. ...... 

llıı; alacaktır. 

. l'RENTtNO vapuru 14 birinci tC§

~n~e gelecek 18 birinci teırine kadar 
0~ londra için yük alacakbr. 

LtVERPOOL HA TJ1 
lo BEl..GRA VIAN vapuru 18 eylulde 

ndradan gelecek yük çıkarıp ayni za. 
~llnda Liverpool ve Glaakov için yük 
11 "'<:aktır. 
~?"OF LANCASTER vapuru 28 ey
" de gelecek S birinci tctrine kadar Ll-

C!J>ool ve Glaskov için yük alacakbr. 

BRISTOL HA T'J1 
2
2 
SELMA vapuru 20 eylıllde gelecek 

ıı.} eylüJe kadar doğru Briato1 için yük 
'e&ktır. 

l>ElJTSCH LEY ANTE • UNJE 
lii~ELOS vapuru 16 eylUlde gelecek 

çık•racakbr. 
d~ ve navlunlardakl detfşlkllkler

acenta mesullyet kabul etmez. .........__ ''lJ _____ _ 
nıdaJ,, umumi 

deniı acenteliği 
Ltd. 

-
HASAN 

YENi ASIR 

•• •• 

MEYVA ozu 
iştahsızlık Mide 

bozukluğu 

Hazımc;ızlık Barsak ataleti 
Şişkinlik inkıbaz 

Ekşilik Sanlık, safra 

Bulanh Sılanb, sinir 
Gaz, sancı Karaciğer 

i.>il pashğı Horlamak 
ve bütUn mide ve barsak rahatsızlık
larında mutlaka Hasan Meyva özil 

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

H. SCHUET 

ATLAS LEVANTE UNE BREMEN 
A THEN vapuru 1 O birinci 

0

teşrinde 
bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

VESTSEE vapuru 2 3 birinci tetrin
de bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Bııemen için yük alacakbr . 

AMERICAN EXPORT UNF.S 
EXPRF.SS vapuru 14 birinci tqrinde 

bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
EXHJBlTOR vapuru 24 birinci tq

rinde beldcniyol'. NCY]'ork için yük ala
cakbr. 

istimal ediniz. .. Mide için her yemek- EXERMONT vaptm1 24 birinc:f ııe,. 
ten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yanın bar- rinde bekleniyor. Nevyork için yülc ala
dak su içinde v-e barsak hastalıkların- cakm. 
da her sabah veya gece yatarken aç 
kanuna 1 - 2 çorba kaşığı yarım bar
dak su içinde köpürterek içmelidir-- ... 
Hasan Meyva özü meyvalardan ve 
meyvalann özlerinden yapilinış bir ha
rika! sanattır._ Avrupa ve b~ 
İngiliz meyva tuzlanndan daha yüksek 
olduğu katiyetle sabittir. Buna rağmen 

Avrupa meyya özlerinden beş misli daha ucuzdur. Hıısan Mey\'a Özü yalnız bir türlil olup şekersizdir. Ve çok köpürür. 
25 - 40 - 60 - 100 kuruştur._ 

•• •• 

HASAN GAZOZ OZU 

PtRE AKTARMASI SERt SEFERLER 
EXCAUBUR vapuru 2 1 birinci te,

rinde Pireden Boston ve Nevyork için 
harele-et edecektir. 

EXETER vapuru 4 ikinci tqrinde Pi
reden Boaton ve Nevyork için hareket 
edecektir. 

EXCAMBtON vapuru 18 ikinci te,
rinde P-areden Boaton ve Nevyodc için 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE 

Limon - Portakal - Mandalina - Çilek - Ağaç çileği - Muz - Ananas BAYARD ...apaıu 2•0b~ ~e 
L-LI-:..__ Le H Di Dü-Lrlı: 

F 1 .. .. .. s· lk Ş ft ı· K A d ~'""· •ne. eppe ou: ren C UZUmU • 103 O • e a l • ayısı • rmu ve Nonec; umum limanlan için yük ala-

nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan meyva özUnUn biltUn evsafına malik olmakla caltm. 
beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir... Sl'E ROY u r ~ .. 
Şampanya ve en nefis gazoz.lar gıôi gaye lezzetli olup evlerde ve Avrupada gazinolarda temizlllt ve kolayblı ve ucm- .....,.. .---nuftOISE DA!fl:m 

luğu sebebiyle kuJJanılır. İngiliz ve Italyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa malildlr. DUN MAR.fnlılll!. BUD~ • 
Yazm sıcak gü.nlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlab Ha- beki • A v~ ı· 17 ~ tefrinde 

san Gazoz ÖZU içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. cak em;yor. - imanlan için 7fik ala-

H As AN DEPOSU ~:;::n!~;::ri~!~:= ~= lannd~,~~~ ip~ 
a ~en17or. ı una '""""lan IÇID 

Karşıyaka perakende satış yeri Ferah eczanesi c 5023 yük alacaktı.. 

Bilumum Eczane ve ecza depolarında, tuhafiye 
bakkaliye ve hurdavat mağazalarında 

muvaffakıyetle satılmaktadır. 

.. 

BUDAPEŞT vapura 20 birinci tet
rinde bekleniyor. l.kenderiye için yük 
alacakbr. 

SERViCE MAIUTIME ROUMAıN 
BUCAREST 

DUROSfOR vapuru 1 O birincitef
rinde Köstence ( Calatz ve Galatz ak
tarması Tuna limanları için yük alacak
br. 

JOH!fSTON V ARREN L1NF5 
UVERPOOL 

DROMORE vapuro 30 birincitepin
de bekleniyor. Liverpool ve Anvera li
manlarından yük çıkaracak ve Burgaa, 
Köıtence Sulina Calatz limaolan için 
yük alacaktır. 

ARMF.MENT DEPPE S. A. 
ANVERS 

MAROC vapuru 8 birinci tqrinden 

SAYFA: r 

FARKJN1 
GÖRÜNÜZ 

• 
FIVATINOA ••• Veai VEEDOL 'it." .,. 23 daha d • , a • 1 k l ı d 1 ' 
•t laazneainin tahaınmuzuna ve ,..; 

mur •e kirlerin tefeldcülüne mukava. 
met eder. Her ıra londa faıla kilometnı 
ra~tı ... her lcilemetroda daha 
iJi bir raadıman ftraetf temin eder. 

S09''ATTIL. ') En büy\ik .ür' at va 
~ iyi ~aııdı~an :reei VEEDOL :ratt 
ıle tcmıa cdıllr . Ba ratıo cHimaye 
Tabaka91• •)'mnde teması aultır 
lüı.umsuı m a a i a 1 a r ı •JU1r " b~ 
aureUc motora yeoi bir raodı .. aa 
werir. Jetti ekoııomiler '"' r~ai bir 
teaılr yapar. 

F"AA&.IYETTE ••• Yam VE E O OL 
~· daha uzun Z&ıl!ao da7aDauıkla 

ber motörü de dalaa fada da,aa
dınr. Cünlri teınaı , q.IDaıaJI te"lid 
cdeT. VEEOOL yatı l11e teması ual· 
tı~. Buit. fakat miilaim tetirler •. • 
Biuat tccriibe adi.ta. - ır.. ... t lceebe. 
decebitıiz . 

VEEDOL 
Tlrtdıe ...... .,......., ............ 
Amerikan Madeni Yatlar Evt 

)'. KARAYANOPULOS 
Bahtı Pazar Yajtcı aobk No. 10 

3 cO Irat IST ANBUL 

AŞÇIBAŞI MAllKA 
Makarnalar 

Seliinik nrgi.inin Büincililı 
matlalyaaını lıasanmlflu'-

•• 

12 birinci tctrine kadar Anvera (Doğ- -------------
ru) Umanı iç.in yük alacaltm • 

Hayat; Heyecan ve neş' e ile kaimdir 
Doktorlarımız. tasdik ederler ki; hastalıklarımızın çoğu ruhidir. 
Zaaftan, cesaretsizlikten, korkudan, melankoliden, ümitsizlikten doğar. Menşei ise kansızlığın meydana ge

tirdiği durgunluk dediğimiz heyecansızlık ve neşcsizliktir. Bu gün hastaneleri boşaltacak yegAne ilAç da budur: 
Heyecan ve Neş'e ... 

Bir hastaneye gidiniz, hastaların elemlerini, enditelerini güler bir yüz ve itimadla kaldmnız, 
yani durgun ve yorgun kanlarını harekete getiriniz; derhal yataklarından kalkarlar, evleri
ne kotarlar. itte İnsan makinesine maddi ve manevi bu kudretleri vermek, hayatı saadetlerle 
geçirmek, her tefebbüs ve azimde muvaffak olmanın sırrıdır. Bu da, her mevsim değitme
lerinde kanın kırmızı yuvarlacıklarını tazeleyip çoğaltmak ve tabii bir ~ilde harekete ge
tirmekle olur. B ı vi•ksek kudreti sizlere, anc k: 

Kan, Kuvvet, 6
, ...... ubu tcm.n e:leı . ı· "'u ..... oi; tatlı bır ittah verir. Kanı, kuvveti çoial-

br. Zeka ve hafızayı parlatır. Görmek, koklamak, itilmek haualarım artırır. Sinir ve adaleyi 
aailamlatbrarak uykusuzluğu ve fena dütünceleri giderir. Mide ve Baraaiı tenbib ederek 
Muannid inkıbazlan geçirir. Bel gevtekliği ve ademi iktidarda büyük rol oynar. Velhud 
inaan makinesine lazım olan bütün kalori •e enerjiyi vererek neş'e ve heyecan yarabr. 

DAndakJ hareket tarihleriyle nav
lunlardakl değişlkliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilAt almalı: Jçln Bfrln
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zec 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma milra
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

Det Forenede 
Dampskıbs - Selskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 

· ANVERS - DANEMARK 
SKANDINA VIA 

S! S. SVANHOLM 
EyHUün birinci °" bet günlükte yük 

alacakbr. 

Si S. ALCARVE 
EylUlün ikinci on bq tıünlükte yük 

alacakbr. 
M/V. ALC1ER 
EylQJ sonunda ve birinci tetrin bat

langıcmda yük alacalcm. 
M/S. BROHOl.M 

Paris hapları, nebatı maddelerden 
yapılmış emniyetli müshil ilacıdır 

1 tnnesi linet, 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver
mez. 

Inkıbaza, hazımsızlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit sinir 
rahatsızlığına iyi gelir_ Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 lı:uru§tur. 
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Macaristan davasında son safha 
l 

ltalya • • • 
ara~zısını·n Macaristana 

...,. 
zarurı Macar verilmesini H H goruyor 

ltalya dostluğu. ·için 1 Alman -Çek görüşmeler· 
Çekoslovakya yeni 

acmakta acele 
bir tarih /aslı 

• • etmeli ımış • 
Roma, 17 (ö.R) -, Yan re.mi cln

formaziyone Diplomatik&> gazetesi Ma
car - Çekoslovak meselesi hakkında şu 

notayı n91Tetmiıtir : 
cBudapqte hükümeti tarahndan alı

nan ukeri tedbirler Roma mesul mah
fellerinin kanaatine göre tamamiyle mu· 
hiktir. Bu tedbirler ihtiyati Ye kısmi bir 
seferberliktir 'Ye Çekoslovalr.yanın he
nüz seferberliğini terketmemiş olması 

bunu zaruri kılmıobr. Bu ıebeple Ma
carlar dün bir meTkide kalnıııı oluyor
lardı. 

cRoma mahfellermin tahminine göre 
Prng ve Budapeote arasındaki rnüzake· 
reler önümüzdeki günlerde tekrar bnıılı
yabilecektir ve mesut bir neticeye erme
li mümkündür. Bu da Münihte kararlaş· 
tırılan prensipler esas dahilinde, yani 

Macar ekseriyetiyle mesldin Macar mın
takalarınm Macariatana iadm wretiyle 
mümkündür. Bundan hqka ihtilifH mın
takalarda plebilit yapilmalı Ye ekalliyet· 
lerin kendi ietikballerini istedikleri gibi 
intihap etmelc baklan tasdik edilafdidir. 

cRoına mesul mahfelleri ecnebi gaze
taleriRden hazılarnun Çekoelovalc - Ma
-' &'t~le Bertin - Roma mihverinin .. .. 
lila~ beıtı ~klar bq göıtorebi-

>co 
~luık,lınndelti iddialor111m esassız ol· 
\~ .. i-- .. - ... 
QQ~ ltaydediyoTlar_ Romada düşü-.. "" ,,.., , 
~ne göse Prag hükümeti tarihi-
~ bü,. faslını tamamiyle kapıyarak yeni 

tir fıt>l ac;makte menfo.nttardır. Bu fasıl 
~ IDedırr takip edtlen siyaset hatların• 
aan l>em başka hat-lara daynnarak inki
pf etmelidir. 

nezaret.ine geçen Roma sefiri B. ~· 

kovı:ki tarafından ynpılan veda z4rareti 

esnasında Düçe bütün bu meseleler te

marniyle hnUedildikten sonra Bohemya· 

nın İtalyanın dostluğuna güvenebileceği

ni temin etmiıtir. Ayni mahfcllcr Ko

ınarnoda !nkıtaa uğnyan müzakerelerin 
yeniden ba"amasım beklemektedirler. 

Budapeşte, 1 7 ( ö.R) - Macar res
mi mahafilinde bugün ~u beyanat yapJ-

mıştır : Eğer Çeklerin Macari~tanla hu
dudun ICat'i olarak tahdidi mesdeııi için 

yapacakları yeni tekliflerde Macar hü
kümeti tarafından kifayetsiz telakki edi· 
lirse, Macaristan bütün meseleyi Bmlin 

Muasolini Macar ııazırları ile bir arada süf era konferansına arz ve havale et
ekonomi.k ve fikri yeni müvazene mese• mektense lngiltere, Fransa, İtalya ve Al

Jesini halletmek icap edecektir. manya hükümeilerinin doğrudan doğru• 

cÇekoslovakya ve Macaristan arasın• 
da yeni hudutlar tayin edilince ltalya bu 
hudutlnn garantisi altına alabilecektir .. 
O zaman Çek cümhuriyeti için ıiyıui 

cMe'lul Roma mahfellerinde lcayde· yo acilen hakem suretiyle meseleyi hal· 
dildiğine göre ÇekosloV'Bkya hariciye 1 letmelerini talep edecektir. · · 

Kudüs harp mey a· ··· , ol 
Yahudi mahallesine giden yollar 

nlüdaf aa siperleri ile dolu 
Kudüs, l 7 ( ö.R) - Kudüate mün

ferit hadiseler birbirini takip etmektedir. 
Tedhişçiler tabanca sıkmakta veya düş

manlanna apansız hücum ederek :zabıta
nın müd.ıhnlesinden evvel kaybolınakta
dır. Yahudi mahallesine giden yoJlar 
kum çuvall:ırile siperler te§kil eden İngi
liz nsl:erleri tnrafmdan muhafaza eda
mektedir. Ynfa "\ e. Hnyfada feaatçı .he
yannr.me ve risaleler dağıtan bazı Arap
lar tcvltif eailmiı;ıtir. 

l.ondrıt, i 7 (A.A) - Dcyli Herrud 
p,azetesi Filistini taksim .ıiyasetinden vaz 
geçildiğini vı; milli yahudi ocağının had· 
di asgariye indirilmesine karar verildi
ğini bildirmektedir. Cnzete hu .kararın 

Vudlud komisyonuna tebliğ edileceğini 

yazmakta ve kabinenin komisyonun ra· 
porunn müsteniden yahudi mulmcereti
ni iki !ene müddetle ya tamamiyle me~ 
veya asgari hadde indirilmesini tavsiye 
edeceğini iliıve etmektedir. 

Vaoington, 17 (A.A) Hariciye 
nazırı Hull, Filisti~ meselesine karşı 
Amerikanın ittihaz ettiği tanı hareket 
hakkında kendisinden malumat istiyen 
parlamento azasından Fiska bir mektup 
aöndererek Vudbedin riyasetindeki ko· 

gelinceye kadar bu 

..... _ 

Filistinde lngiLiz cukerleri 

husustn hi~ bir karar ittihaz · edilemiye- ni büyük bir dikkatle takip etmeğe de· 
ceğine dair lngiltere hükümetinden te- vam edeceğini ilave eylemektedir. 
nıinat aldığını bildirmiıtir. Ku.9iia. l 7 ( ö.R) - Bu eabah Ku· 

HWI mektubunda Filiatinin "Y rj düa l~iz poliai tef muavini Ober Sbu-

Berlinde 4 nazırdan mürekkep bili 
Çek delegasyonu bekleniyor 

Berlin.17 (ö.R) - Alman siyasi mah
folleri B. Bitlerin Prag hükümetinden 

nasyonal - sosyalist partisine rn<!nsup 
olmıyan Südet mebus ve ayanının tevki-

fini istemek niyetinde olduğuna dair ec
nebi gazetelerde çıkan haberlerin esas

sız olduğunu kayıt etınekteclirler. Diğer 

taraf dan Alman siyasi polisi olan Ges

taponun Pragcla y<?rleştiği haberi de tek
zip edilmektedir. 

Çekoslovak ve Almanya arasında mu
a1Inkta olan bütün meseleler ve bu me-

yanda Çekoslovaky::ıda kalan Almanla
rın medeni statüleri ve Çek arazisinde 

yerleşmiş kalan Südct Almanların vazi
yeti de Alman • Çekoslovak müzakerele-

rinin mevzuu olm\Jitur. Ve mevzuu ol
makta devam etmektNlir. 

Esasen şwıu da .kaydctmeğe lüzum 

vardır ki Münih konferansından çıkan 

anlaşma Çekoslovakyada kalan Alman
lar için hiyar hakkını nazarı itibara al-

mıştır. Alman mahfelleri de Almanyanın 

kalmıyorlar. 

Ba-lin 17 (ö.R) - Dört Çek n 

dan mürekkep bir Çekoslovak de 

yonunun Berline geleceği haberi.ne 
man siyasi mahafili hüyiüc eh 

veriyorlar. Bununla beraber ayni 

ieller Çek nazırlarının Berlinc ne 

•ıette tekliflerle gelecekleri hak.kıl.da 
az malfunat sahibi olduklarını beyan 
yorlar. 

Şu cihet temin ediliyor ki Alman 
leti yeni Çek devletini önceden yerl 

miş bir fikir ve hiç birJdne tabi olma 
zın karşılamaktadır. Bunı·:ıla b~ra 

bu vaziyet bir derece ihtiyatkarlığı 
elden bırakınağa sebep değildir. 

Zira Çeklerin bir çok vaadler yapt 
ları halde bunları tutmadıkları pek 

km mazi birden bire 
muş olamaz. 

l>u Almanların akıbetinden asla alakası- Çekoslovakyanın yeni hariciye nazırı 

Berlin 17 (ö.R) - Münih konfe 
nı takip eden arazi talepleri dolay 

Alman Şle-Lviginde bulunan Darunı11.J1 
akalliyeti namına Şansölye Bitlere 
protesto gönderilmiştir: 

nı kesmiyeceğini tekrar etmekten geri Şvalkovski 

c 1938 senesi başından beri bütün 
kayet ve istidalarırnız hiç bir netice v 

mem~tir. Böylece zayıfları ürkü 
neticesi h~l olmuştur ki bwıdan dol 

mekteplerimiz ız.tıraplı kayıplara dü 
olıxı~ardır. Danimarka akalliyeti: 

hnkları höyloce suya düşürülmesi ko 
§U devletlere karşı takip edilen siy.:ı 

hakkında Führerin beyanatına tama 
muhaliftir. Bu rnüracaatimizin naz. 

itibare alınmasını ve derhal neticesi 
maeını bekleriz. , Kotn§u devletlere 

miH.i. aka11iyetlere ait haklara dair y·· 
rer tarafından söylenen sözlerin Al n 

yanın şimal hudutları hakkında tat 

Alman ordusu Çek topraklarında edilmesini bckleri1~> 

Japonlar yürüyorlar 
Hankeoya 7 5 kilometre mesafeye 
kadar yaklaştıklarını söylüyorlar 

Tokyo, 17 (ö.R) cKuantung> 
Japon kuvvetleri ileri hareketlerine de· 
vam ederek Vayçeuya 20 kilometre me· 
safeye ve Est ırmağına gelmişler ve bu
nu geçmi§lerdir. 

C~pheden gelen telgraflara göre Ja-

pon keşif tayyareleri Est Rivf'!rde Kan-, rını bildiriyorlar. Burası nehrin cenub 
ton istikametinde Kiyatoya 12 kilomet- da, Şiyeva~ın ~e.ş kilometre ıarkınded 
re mesafeye kadar hiç bir Çin kuvvetine Burasını dun ışgal etmekle Japonl 
tesadüf edememişlerdir. Hankeuya 75 kilometre meeafeye 

Yangçe cephesinde de Japonlar şim- mişlerdir. 
di T oye çelikhanelerine ha.kim oldukla- Çinin demir ~ad enlerinin yüzde Ju 

T aye mıntakasındadır. Ve muhasaııU' 

er ve Yafa polis ıefi Nagrin tedhişçiler gece müsademesinde son zamanlarda ı tan evvel Japonlar buradan senede b 
tBrahndan ateıı edilmiş ve mütearnzlar H indistandan gelen iki alaya meMup üç 1 milyon ton ham maden ~tın alırlardı .. 
kaçmışlardır. Bununla beraber suikasta lngiliz askeri asiler tarafından yaralan· Bu maden küçük bir şimendiferle 1'• 
uğrıyanlarda~ hiç birine isabet vaki ol- mıştır. yenden Şiveya_!lg~ nakledilirdi. lstikb~ 
mamıştır. Diğer bir müsad emede Araplar arıt- 1 de Japonlar buradan hunun bet mı 

Kudüa. 1 7 ( ö_R) _, • Jlamleyde bir ı amda b ir çok mecruhlar olmuıtur. maden almaiı ümit ediyorlar_ 


