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Kemah istasyonu 
işlemeğe açıldı 

En.inam S (A.A) - Kemah şimendUfer iatu
yonu bu gün merasimle ifletmeye açılınlJlır. 

------' FlA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Ci1mhuri21etin oe Cilmhu"11et eserinin belcçUi, 1abcıhlan "ka" rit1ad oa..ıetedit' YENi ASIR Matbaumda buılmqbr 

vam 
1 giliz harici siyas ti a r 

tenkitlere uğradı 
istifa eden Bahriye nazırı dedi ki: 

• 

"Bu gidişle lngiltere hem 
preste jini hem impara
tOrluğunu hem de hürri-

·. yet ve istiklalini 
\~ kaybedecektir,, 

a ır a koptu 
BELEEIYE SEÇiMi NETiCELENDi 

Bütün lzmir halkı bir kerre daha C. 
H. Partisine bağlılığını göstermiştir 

Valimiz Reyini Veriyor 

iz mir 
Yüzde doksan nispe
tinde rey kullanmak 
suretiyle partiye ve 

parti hükümetine 
itimadını gösterdi 

• 
Seçim her yerde 

sevinç içinde geçti 
- YAZISI 5 tNC SAHiFEDE - Belediye Reisi Reyini Veriyor 

"Hitlerin hüanüniyetine inanmıyorum. Na-

zırlıktan istifa ettim· Şimdi artık Ders yılı başladı! 
alnım açık yürüyebilirim,, Tütün 

Londra, 3 (ö.R) - Avam kamarası müthiş dolu vazjyette ve geçen per-
tembe gününden daha iyi hazırlanmış olarak B. Çemberlaynın yeni beyanabnı D • • b •• • • h • d b • 
dinlemiştir. Bu beyanatın mevzuu Çekoslovak meselesi ve Münih anlaımaaiyle un otun şe ır e ır 
alakadar olarak İngiliz hükümetinin harici siyaseti idi. 

ı Rekoltesi 
B. Çemhcrlayn .~z almazdan evvel istifaya karar verdiğini anlatmış ve de- talebe kaynaşması vardı 

istifa eden bahriye nazın B. Daf Kuper rniştir ki : 

istihsal mıntakala
rında göz alıcı bir 

faaliyet var 

Milliyet 
Prensiple -
rinin zaferi 

amirallık baı Lordluiundan ne eebeple - SONU 12 tNCl SAHtFEDE -

PAZARLIKSIZ SATIŞLARDA 1 

Yüksek fiatle mal satan
lar ceza görecek 

YAZAN: Mahmut Esat Bozkurt Hayatı ucuzlatmak ve ucui eğlence 
<ı} (Anadolu gazetesi) nde, (Harp temin etmek İÇİn de tedbir alınıyor 
th~~k mı~) başlığı altında çıkan iki Pazarlıksız aatıı kanunu Jzmirde 1 Kontrola daha sıkı şekilde devam 
~~lcmizde, vardığımız netice §U tıın;d edildiği kadar bUyük bir inti- olunarak. kazanç dilşüncesile fazla fiat 

1• zam ve başarı içinde tatbik olunmak- istiyenler ve etiketlerini buna göre 
~arp olmıyacaktır. tadır. Belediye memurlannın kontro- dolduranlar mürak.abe edilecek, neti-
F arp olmadı. lU sırasında etiketlere bazı dUk.kAn- cede icap eden tedbirler alınacaktır. 

d· 
1
akat günlerce harp dedikodulari cıların fazla fiat koydukları nazarı Belediye, her maddenin fiatile meş-

ın edik. dikkati celbetmiştir. Pazarlıksız satış gul oiarak maliyet ve kazanç işlerini 
~Günlerce bu dedikodulara daya- kanununu vesile ittihaz ederek fazla gözden geçirecektir. Bunun için bele-

n siyasal, süel yazılar okuduk. kazanç teminine çalışanlar ve bunu diyede bir iktısat mildilrlUğU ihdası 
h ~atta bir aralık, Almanlann Çek IStismar vesilesi addedenler kanun pek muhtemeldir. 
h~~tlanna tecavüz ettiklerine dair yolile tecziye olunacaklardır. - SONU 4 UNCU SAHiFEDE -

Çocuklar mektebe giderken. •. 

- YAZISI 2 INCt SAHiFEDE -

--0--
Yeni mahsul senesi tütünleri için 

1stlh.sal mıntakalarmda gözleri ok-
1 §ıyan bir hazırlık vardır. Amerikan 
kumpanyalarının ve lnhlsarın tek
nik memurları tütün bölgelerinde 
tetkikata ba~amışlardır. Rekolte 
üzerindeki çalışmaların neticesi 
alınmıştır. Piyasanın ikinci teşrin 
ayının sonlarına doğru açıhnasına 
intizar olunuyor. 

937 yılı tiltiln rekoltesi bütün 
Türkiyede 73 milyon kilo idi Bu
nun 19 milyonu Izmirde, 12 milyo-

1 nu Manisada, 6 milyonu Muğlada, 
· 2 milyonu Aydında olmak üzere 

satılmıştır. 41 milyona varan Ege 

- SONU 4 UNCU SAHiFEDE -

Macarlar da Çekoslovakyanın pai-
çalanmasından pay alnlak istiyorlar 

1( rlcr de yazıldı. 
Q endilerini, bu mütalaa, mülaha-a··tı 
P<lt~c ha~rlere kap~ıranlar, ~arbin 1 er 
lek arnak uzere olduguna, hatta pat-

ı-ı"crdiğine bile inandılar. 
Südet topraklarında 

zafer alayı ile karşılandı d\l I akikatte, harp gazetelerde ol-

Y oksa: 

«~lem yine . ol alem» 

Eğer Çekoslovakya onları tatmin 
etmezse yeni ihtilal/ar mı çıkacak 

a· cvran yine ol devran:. 

S ır farkla ki· 
"l'' ' l><\t 1 ~ patlamadan, Çekoslovakya 
:andı! 

~ .:;__ ~Ünya, bu parçalanİşİn sade
Y<lllıdi oldu 1 l 

"* iht~~· son büyük hadiseyi Atatürk 
h\lgij 1 bakımından analize etmek 

Al n Yersiz sayılamaz. 
~ını rnan. - Çekoslovak anlaşmazlı
ki. n Verırni, bir kerre daha gösterdi 
rt\ill tn.edeni seviyesi yükselmiş bir 
tuk ctl, diğer bir milletin boyundu
dir. atında tutması mümkün değil-

l'e~ki 
1
devlet telakkileri, yerlerini 

atef a~ ayışlara bırakacakları günün 
a.;sındedirler. 
•vıedeni . . .. A 

ltıüaa • . sevıyesı yuksek, hatta 
0 8 ...... vıl mılletlerden bir Roma bir 

·••an b' ' turın k1
'. ır Dara imparatorluğu 

..._ soa ırnkanı kalmamıştır. 
ı. •. ~u 2 tNct SAHtFEDE -
··&#U1MUT Henlavn, Sildet gençlerine talimat ueri110t' 

Führer 
Diyor ki: 

-0---

,, Bu memleket 
Rayhtan artık 
asla koparıla
mıyacaktır,, 

--0--

" Büyük Alman dev. 
leti, Tanrının ve Al

man süngülerinin 
daimi himayesi 

altındadır 
- YAZISI 3 UNCU SAHiFEDE -

Mussolini, Italyayı aon defa ziyaret eden Macar nazırlariyle 

Roma, 3 (ö.R) - Yarı resmi Jnfor- yetleri meselesinin tasfiyesinden sonra 
mazione Diplomatik gazetesi Macar Çekoslovakyadaki Macarlar meselesinin 
ekalliyetleri meselesinde İtalyanın gö- tasfiyesi de en büyük bir sür· atle elzem· 
rliılerine ait olmak üzere şu noktayı net· dir. Bu meselenin halli için konulan il9 
rediyor : aylık müddetin geçmesini beklememek 

Roma resmi mahfellerinin fikrince ve bir an evvel bu cerahi ameliyeyi do 
Çekoslovakyanın Südet ve Leh ekalli- - SONU 6 iNCi SAHiFEDE -



SAYFA: 2 
<A21ECZ'E 

San'at bahi~leri: 

........ Ti'Y~t;·~ yapılırken ... 
Düşünülecek 

dekor, aktör, 
şeylerin en başında 
rejisör ve piyes gelir 

Tiyatro yapılırken düşünülecek mü

him nolttalaT var: 
1 - Tiyatroyu ııeredc yapmalı~ 
'(Bana eorananız luılayı yıkar, oraya 

yapanın). 

2 - Eleman neıeden alacağız~ 
(Halkevlerinin yeti§tirdiği gençlerden 

ve Darülbedayiin eski emektarlarından 
birisini reji,ör olarak intihap etmeli). 

3 - Hangi piyesler oynanac.alc:) 
Burada incelenecek mühim noktalar 

var: 
Dekor - Ziya, 
Aktör - Enaemble .. 

Rejisör - Tiyatro mektebi 
Piyes - Hallı telif. 
Tiyatronun teknik idaresi - Ticari 

idaresi. 

öğrenirler, salisen müteaddit rejisörler 

den müteaddit te.rzlan görÜTler. 
Rejisörlük tahsil edilmez. Rejisör:lük 

görerek kendini terbiye etmek ve yarın 

it ba.rna geçince yaratabilmek kabiliye· 
tini göstermektir. Gördüğüm bir piye.i 
aı: çok ben de sahneye koyabilirim, la
kin yeni bir piyesi kime gidip soraca
ğun } 

hte o fantazi benim hilkatimde varsa 
ıejisörlük yapabilirim. Aktörlük te he
men hemen aynıdır. Diğer bir misalde 
Bulgarların ve Yunanlıların Avrupa ıah
nelerine gönderdikleri eşhasın çokluğu

dur. Hatta bir aktörü veya rejisörü bir 

kaç ay falan rejisörün yanında bir müd
det diğer bir rejisörün yanında çalıştı· 

rıyorlar ve sonra başka bir memlekete 
P!YES JNTf HABI gönderiyorlarmış. Sebebi ise §U imi~: 

Bir piyes intihap edileceği zaman halk Her rejisörün kendine mahsus bir 
anlar mı).. Halit pisikolojisi üzerinde tarzı olduğu cibi her milletin de hoş
yapacağı tesir nedir) ve saire ve saire !andığı bir tarz varmış .. 

önünde tutularak karar verilmelidir. Misal olarak bir a,Şk sahnesi alalım: 
Bunun için bir heyet tqkil etmeli ve Bu piyeste bir pasaj vardır. Birisi arkada

ialkanı derecede fazla piyeı getirterek şının evine gidiyor. Arkadaşını evinde 

bu zevata okutturmak Bunlardan inti- bulmıyor. Arkadaşının kansiyle oturu· 
hap !fU suretle olmalL Bir piyeain oynan· yor ve konuıuyorlar. Kadıncağız kocası· 

masını muvafık bulan bir aza fikrini be- nın kendisini ihmal ettiğini kocasının ar
yan edecek ve bu piyea daha iki aza ta- kadaşma hikaye ediyor. Bu arkadaşın 
Jllfından okunacak. Onlar da muvafık birdenbire fikrine şeytan giriyor: Arka
bulurlaraa - rejisörle istltareden ıonra· daşım karısını ihmal ediyor ve - kadın· 
piyesi tercüme ettireeekler. Bu zevat pi· ları en çok rencide eden· izzetinefsini 
yes müellifi. mUter~'3İmi Ye tiyatro ile kırıyor. Bu kadm kolayca intikama sevk· 
fttigal etmİJ zevattan intihap edilmeli ve edilebilir diye düşünüyor. 
bu İfİ imk&nı varsa fahri bir azalık olarak· Mükalemeyi o vadiye sokuyor ve ar· 

bu zevat kabul etmelidir. Bilhassa Al- kadaşının karısına tam ilanıaşk etmek 

manlar gibi bu işleri ıantralize etmek üzere iken • derununda bir kuvvet, vic
( propaganda ııczreti) imkanını bulur- dan veya ahlaki • kendisine: cDur bu 
sak, İ§ daha kolaylaşır. Bu hey~tin di- işi yapma,. diyor. 

ğer çal~acağı bir sahada memlekette ti· Şimdi si7.c bu sahneyi iki tarzda oyna· 

yatro müellifi yetiştinneğe kuvvet ver· tncnğım. 
mektir. Fransızlar ilanıaşk sahnesini herifin 

Tiyatro piyesi ele geçirmemiz güç. 
Hakkı telif mcselcai var. Bunu da temin 
etmek bu heyete havale edilmelidir. U
l:in bu noktada muvaffakıyet ancak hü

kümetin tnvııssutu ile elde edilebilir. Bu· 
nu aynca izah edeceğim. 

DEKOR 
Seyirci cezbeden şey piyesin kuvveti 

aktörün veya Ensemblen temsil ku\'veti 
ve dekorla ziyadır. 

Dekor ressamlığı badanacılık değildir. 
Bir ddtoratör eşya tiplerinden, her mil
letin her asırda geyini§ tarzlanndan ma· 
liimntı olacak ve piyesin knrakterine göre 

dekor yapacak, mobilya hazırlıyacak
tır. 

Ziya meselesi de çok mühimdir. Yağlı 
boya bir tablo ile bir fotograf seyredilir· 
ken zeVkleriniz aynı olamaz. Göz renk 
nmr. Güzel bir dekora fena bir renk ak
eettirirseniz olmaz. 

AKTöR - ENSEMBLE 
Bir piyesl seyrederken bütün Ensem· 

blenin eyi aktörlerden mütqekkil olma· 
•mı isteriz. Bazım çok kuvvetli bir ak· 
tör orta kuvvetli bir Ensemble arasında 
göze çarpar. 

Bir mı:z:ariye kuvvetli bir aktör diğer
lerini dahi sürükler diyor, bir nazariye de 

E.osemble eyi olmalı ki insana zeVk ver-

karının önünde diz çökerek, iki elini bir· 
birine kilitliyerck, merhamet dilenir gibi 

bir ekşi urat takınmı' halde gösterirler. 
Pi~nnhk jestini dahi herifin elini nlnına 
vurarak, sonra bir elini çenesine dayayıp 
düşünüyor gibi göstererek temsil eder
ler. 

Piyesin karakteri itibariyle bu tarz 

temsil daha doğrudur. Lakin bu paaajı 

oynatacak aktör kuvvetli değilse çok gü
lünç olur. 

Almanlar ise işi ma1'indcştirmi§ler ve 

vasat kuvvetli aktörlerin dahi eyi ve ko
laylıkla oynıyabilecekleri bir §ekle sok

mağa muvaffak olmu§lardır. Şöyle ki: 
Herif kadına ilama§k etmek üzere iken 

kolisi arasında kuvvetli bir gonk çalını· 

yor. Aktör hiç bir jest yapmadan birden

bire ayağa kalkıyor ve seyirciler üzerin
de ne tesir yapıyor biliyor musun} Herif 
iliirua§ktan vazgcçmİ§ tesiri .. 

Bu · bir rejisörün fantazi5inden doğ

muftur. Binaenaleyh bir rejisöre bir üç 
b~ piyes hakkında dere verebilir, la.kin 
kendisinde fantazi yaratamazsınız. Bu

nu ancak fazla ve müteaddit görgüler -
o da tamamiyle değil - temin edebilir. 

Salahiyettar zevat heni mazur görsün

lerl Ben Anhradaki tiyatro mektebiniıı 

sin diye iddia ediyor. taraftarı değilim. Zaman bunu ispat ede-

Hangisinin eyi olduğunu münaka;ıaya cektir. Halkevleri tiyatro kollarında öyle 

henüz zaman gelmedi. Bunu fimdi bıra- demanlar yeti;ıecek ve yetişiyor ki ti
kalını da nasıl eyi a'ktör ve rejisör yetİf· yatro mektebinden çıkanlar bunlnrdan 
tiririz. bir Eazlalık gÖftteremiyeeekler kanaatin· 

Onu araştıralım. deyim. 

TiY ATRO MEKTEBi NABl EKENER 

Fakir cocuklara 
' yardım 

YENt ASIR 4 iLK TEŞRiN SALI 1938 #" 
O t A &2222 == : cm:-4Y4 42 c - • C! 

-

ŞEHiR HABERLERi ı Milliyet 
Prensiple .. 

143 azada Midilli açıklarında bir 
• 

rinin zaf erı 
YAZAN: Mahmut Esa.t Bo:kurt Polis teskilô.tı 

' deniz kazası oldu 
kuruldu - BAŞT ARAFI 1 tNCl SAHtFEDE .,-

Emniyet l§leri Genel DirektörlUğü ve- "Galata,, vapu:-u gece karanlığında Hürriyet ve istiklal her miJı.titl 
rllen karar mucibince mali lmkA.nlar mUnaka kabul ctrne:t bir hakkr 
niıbetlnde vUcuda getirmeye devam et- bir Yunan motötüne çarparak batırdı dır. .ı 
mektedlr. 1938 finans yılının ba~nda Atatürk ihtilaliyle, Türk milleıJı 
107 kazamızda polis teşkilatı vücuda .. v bu cihanşümul davayı lnönlerindeı 

tinnişti G ı D" kt" lük bu finans Evvelki gece Midilli açıklarında, Yu- detle sarsılml} ve bir motöre sarptıgı an- • 
1 

d ~ 
gıle .. d. imen~ :d or 36 ka anımla nan kara sularında müessif bir kaza ol- laşılmıştır. Bu motör Midillili Yorgi oğ- Sakaryalarda, Dumlupınar ar a , 
Y ı ıçın c ş ye ar z 1 p--.l r . ·.l--~'"'-d 'dl 5 nihayet Hataylarda müdafaa ettJ· d r teşk·ı·ı ihd t · ti mu~ ve lstaribul limanına ait Galata va- u Kaptan <WYe ının l\.Wl.ı=w e 1 • • • • 

18 a po 15 ı ~ ı . as e mış r.. . .. .. 24 tonluk olao Ayanikola motörünUn l• Ne mutlu o günlerde, dünY'' 
Bu suretle şımdıyc kadar polıs teşkı- puru bir Yunan motörune çarparak ba- . k nlık _.._ kte derı olan bu bUyük dava uğru"ds 

1• .. d t' ·ı · ka ı nerlerı yo tu. Kara ta seyr ... uııe atı vucu a ge. ırı mış za arımızın sa- tırmıştır. Hadise hakkında elde ettiği- idi. can ,_.eren Mehmetçiklere .• 
yısı 143 e balığ olmuştur. ıniz malumat şöyledir; M t" b .. d snasuıda d•"hal Bu bakımdan (Hit1er) in hareke-

M I ~ p )' T k'IA 1 • d o or, u musa eme e ,..~ , .. 
11 a 

1 0 ,1• eş 1 atı çın e - Istanbul limanında kayıtlı kaptan batmıf, rnotörde bulunan !kaptan Pan- tini flıiz ;örmek, Türk ihtilali ıçı 
. Te~Juk.ler Y apıl.~y~r .. v.. • Ismail özbekin idaresindeki Türk ,Uep- deli ile Vasi! oğlu Dimltriyo ve Sokrat bir prenıip borcudur. . 

Emruyet ışlerı Genel mudurlugu bır (H' 1 ) · b ff k yetı 
. ~ . çilik şirketinin Galata vapuru, Izmlre Galata vapuru tarafından kurtarılmış ıt er ın u son muva a ı 

çokdAvrupad mdemlekelitlerıl~det olkid'ul~tu gı~l geliyorken yolda makinesine bir sakat- ve limanımıza getirihniştir. Atatürk ihtilali görümünden bir f>" 
yur umuz a a ma po ıs eş a ı vu- E d' 
cuda getirilmesi etrafında tetkikler yap lık arız olmu, ve Midilli limanına iltica Vapur lirnarumıza gelince motör .kap- erVr. h kk f 'd' 
maktadır. Kurulması düşünülen bu teş- ederek tamir görmüştür. Vapur tamir- tanı zabıtaya baş vurmuş ve kaza raporu M~ı'ı· a ın zalaerı '~: . d 'Al 

d I · el k u ,. ,ı·d·11· ı k · 'deli da b l ı ıyet esa8 n uzerıne e11ıc-ki1At memleket ekonomisine karşı menft en sonra zrnıre g me zere n ı ı ı a ara tazmınat ı asın u UllUlU§- k k k ,. b .. .. . .J bil· 
ı . uıı te k etmiştir t M t" .. 50 000 dr-'--• ,_ tinde urma , va ıa, ugunun tezı oCıı· bir surette tesir icra etmek isUyen funil- ıman r · ur. v 0 orun ' ...,~ A~ • dir. 

lerle mücadele edecek ve bu mücadele Gafata vapuru saat 1,45 de, gecenin oldugu iddia edrlm.ektedir. Hadisenın . • 'f' 
1 Zifl·n· karanlıg~ında vola du"zelmış' tir. Ga- tahkikatını Müddeiumumi muavini B. ltalyaJı (Mançını) davayı orta esaslı şekilde ve ilmt bir surette yapı a- ., al h l Jd 

caktır. lata vapuru iki mil açıldığı sırada şid- tlhami el koym~tur. at ı ay i zaman o u. 
Alman §Airi (Şiiler) şiirleri"~ 

Lebit Fehmı 
Tıp fakültesini bitirdi 

Izmir lisesinin yetiştirdiği değerli 

gençlerden B. Lebit Fehmi Istanbul üni
versitesi tıp fakültesini iyi dereceyle bi
tirerek diplomasını almıştır. B. Lebit 
Fehmi, merhum doktor B. Hasan Feh
minin oğludur. Kendisinin bir kaç şür 
kitabı vardır. Yeni Asır sütunlarında sik 
sık yazı yazan arkadaşımızı, bu başarı
sından dolayı tebrik eder, bundan son
ra da muv,.ffnk olmasını dileriz. 

---*·---
Veteriner müdürlüğü 

Yeni Banknotlarımız 
hep bu tezi terennüm etti. ''-" 

Bizim milJi Pir (AbduW"' 
Tukayef) Rusyacla «Ah miJletirrı• 
vah miJletim !.» diye bunu ağladı. 

b l Fakat bu davayı, yirminci asırd11 

1000, 500 Ve 2,5 liralıklar da Qll ıyor elde siJah Türk milleti kurtardı. 
Bunun içindir ki, her hangi bil 

Yeni kağıt paralarımızdan 2,5 liralık- sına b~lanmıştır. 500 liralıklarımız milletin, yabancı l>oyunduru~ 
ların basılmasına devam olunmaktadır. zeytint ye,il renklidir. ön kısımlarında kurtulma davuı, bizim ihtilalin dJ· 
2,5 liralıklarınuzn ön .kısmında Büyük Büyiik Şefin portresi, arka kısımlarında vuldır. 
Şef Atatürkün portreleri, arka kısmında ise Rumeli Hisarının resmi bulunmak- Alınan kardeılerine kavuşurkeJI 
ise Ulus Anıtının resmi bulunmaktadır. tadır. 1000 liralıklarımız mavi ar- sevinç gözyaılan döken (Südetler) 
Zeytini YC§il renkli olan iki .buçuk lira- d kl'd' ön k da Atatilrkün le, ben de bir Türk milliyetçisi o~· 
l kl b .. b' k h uaı; ren ı ır. ısmın 
ı arımız ta ı ışı ıtere tamamen şe - A rak seviniyor onlarla beraber sevif'Ç 
· · lınesi · Ut __ ,_. k bir resmi, arka kı.srwnda ise Emniyet bi- • 

rımızc ge nı m t:a=p en ısa . . .. gözya§ları döküyorum. 
zamanda tedavüle çıkarılacaktır. Yeni desının Bakanlıklara bakan on cephesl-
500 ve 1000 liralıklanmızın da basılma- nin fotografı bulunmaktadır. * 

Vilayet \'eteriner müdürlüğü, birinci----------------------------- Ankara Hukuk fakültesinin, ''~ 
mülkiye okulunun Hukuku düre, 
hocası olmak aıfatiyle sevincim iJcı 
katlıdır. 

beyler sokağında yeni bir binaya naklo
lunmuştur. Veteriner idaresinin işgalin
de olan <>dalnr istatistik idaresine tnhsis 
edilmiştir. 

Ôğretmen tay inleri 
lzmir erkek lisesi yardımcı öğretmen

liğine B. Kemal Avcaklı, Erkek lisesi 
müdür muavinliğine ayni okul .fizik öğ
retmeni B. 1Uıan Tınay, lngilizce öğret
menliğine B. Nebil Attuı, 1nönU orta 
okul tabliye öğretmenliğine Karşıyaka 
orta okul tabliye öğretmeni Bn. Seniye 
özcan, Karataş orta okul Almanca yar
dınıcı öğretmenliğine B. Frederik Fişer 
tayin edilmişlerdir. 

Dersleri artırılan lise tabiiye yardımcı 
öğretmeni B. A:ı,dullah Nacinin ücreti 
60 liraya, B. Mecit Başkuta 52 liraya, 
Kemal özaltınba§ın Ucreti 48 liraya, Bu
ca orta okul Ingilizce öğretmeni Bn. Ne
bahaün ücreti 60 liraya, Karataş orta 
okul riyaziye öğretmeni Bn. Nenninin 
OcreU 60 liraya, Buca orta okulu Fran· 
sızca öğretmeni B. Münip Özayın ücreti 
60 liraya, Karataş tabliye öğretmeni Bn. 
Fatınanın ücreti 60 liraya çıkanlmıJtır. 
Kız lisesi mUdUr muavinliğine Bn. Zehra 
Akça tayin olunmuştur. 

---·---
A tletizm 

Teşvik müsabakaları 
yapılacak 

önUmUzdeki cumartesi ve pazar güp
lerl ll§ağıda bildirilen aUetizm teşvik 
mlisabalcuı yapılacaktır: 

110 metre mh.ialı qu, 400 metre mA
nialı kotu, 100 metre, 200 metre, 400 

Ders yılı başladı! 
Dün bütün şehirde bir 
talebe kaynaşması vardı 
Kız Lisesi birinci sınıl ları icin Kes-, 
telli caddesinde ayrı bina ki~alandı 

Eski devlet anlamiylc yaşaınai11 

çalı,an ıimdiki (HUkuku düvel)ı 
yerini yeni (Hukuku düvel) e, :mil· 
!etlerin hürriyet ve istiklaline hırs· 
kıyor. 

Ne mutlu Türk rniJletinin bapr· 
dığı, Atatürk ihtilaline .. 
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Berat gecesı 
Bernt gecesinin önümüzdeki Pa• 
r günü nk~ı yani Pazartesi gece· 
olacağını sayın ulusa bildiririm. 

lzmir müftüsü 

R. Çdebio,ğlu 
:ı:zz<rz.7LA:Zr.JZ7./PJJ!!'ZJU.J7.zzn71" 

Tek tırnaklı 
hayvanlar 

Sayım vergişl .kanunu haricinde kalııtl 
at, katır ve merkeplerin bundan böil' 
.miktarlarmm .bilinmesi we tek tırnaıd1 

hayvan .neslinin te.kessllründen faYİI 
.umulduğu ziraat villlet.inden vnayctl 
blldirilml§tlr. Bu hay;va.nların her 5' 
ne nisbet dahilinde bir çoğalma arzt?SW 

Şehrimizdeki biltiin orta okullarla kız yordu. ğl :hakkında 'Vekalete muntazam .urett• 
ve erkek liseleri, kız mu8llinı mektebi, hmfrde mncut U,000 den fula ilk bildirilecektir. 
erkek aanat okulu. kız enstitüsü., Kar- ve orta cııkul talebesi tmmny Yıl!p'Ur ye ---= 
şıyaka sağır ve~ mektebi, kız akş.am otobüslerde Adeta bUyük bir• kalabalık Bir tayin 
okulu, husus! lise Ye orta okullar diln- . . Ol' 
dm itibare _ 1A_._ ~- 1 ba·l-~- te.ş.kil ediyordu. DıkiU baytan B. Cemil Akbulut, 

n a,..._~uı:rs ere r-uulf- ,L.. . 1 _ _ ,_ na_ la gümrük terin Ud" . ·-"' tl.1'. Hele tramyaylarda :yer U1.WD&A. m.,... ta ve er m ur muaYW" 

Ben Ankarada yapılan tiyatro mekte· 
binin taraftan değilim. Dünyanın her ta

rafında tiyatro mel:tebi tiyatro binuı 
içindedir. Bun<lan yedi tene eVTel Oa
ıülbedayi :nıeaumuana Bulgar b:Yatroeu 

haU.mda yazdtiım bir mAkalede Sofya 

hükiimet tİyatro.u rejisörü Rus sanatk!n 
mcthur Mcsalitinofun bir fihini yazmlJ
tım: 

Mekteplerin llÇllma mllnuebetiyle Uk metre, 800 metre' 1500 metre, 5000 met
olcullara yeni bqlıyan bazı çocuklara re, 10000 metre, tek adnn, Uç adım, yUk
gazozcu 8alJh usta tarafından elbise ve sek ve sırıkla irtifa, disk. cirit, gülle, 
ayakkabı alınmak suretile yavrular .se- 4 X 100 metre bayrak koşusu, 4 X 400 

Da bah h nakil tal kUldil. Tramvay tlrketinln sabılhlan faz,. ğine tayin olunmUftiır. ı.ın sa emen vuı arı 

mekteplere devam eden talebeyle dol- la araba çıkarması lUzumuna işaret et-
temennl ederiz. muştu. tık okullardan orta okula geçen mek ist.eriz. 

kız ve erkek talebe çocuklaruun ne§e- Yeni den~ ilk w orta okul genç- * ~ 

(Her sene Avrupaya rejisör gönder
mek mecburiyetindeyiz. Zira bir rejisör 
ne kadar mıdctcdir oluna olsun diğer 
bir mealckta§lllm tarzını görmeğe mec
burdur. Her rejisörün tahauıa münhasır 
bir gidişi vardır.) Meseli Avnıpada ben 
pek çok kimselerin ağzından fU cümleyi 
müteaddit defalar i,ittim. (Moriui 

Hamleli ile gördüm, W egener ile de gör
mek isterim). 

(Reiııhardtm rejieiy)e gördilm, Svind
geosin rejisiyle de görmek isterim.) 

Bu bir hakikat iken ne diye ben ti
yatro mektebini biT adamın yedi inh~a
rına tevdi edeyim de müteaddit rejisör
Jerin sanatını görmek imkiru ıvarken onu 
}"apmıyayun. Billıaaaa aynı masrafla hat

tl belki de daha ucuz olacağını göı: önün
d. .tutarak her sene Avrupa nhnderine 

miiteaddit talebeler gönderir, orada talı
•il ettiririm. 

Bunlar tahsillerini evveli tiyatro için
de yaparlar, saniven iater istemez li an 

, ..... .__ .......... 

vindirilmlftir. metre bayrak koşusu. lerl göri1lecek bir maımıra tqkil edi- liğl lçhı iyi bir 9llfl'\' aenesl. olmasını Ktiltilr bakanlığından gckn bir .. 
de ille okul ve orta tahsil gen~~ 
Cilm1ıuriyet bayramına §imdiden haııt' 
lanmnsı bildirilmiştir. dl 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması olacaktır. 
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" DiKKAT: 
Sinemamızın 

,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

Resmi 
hedef i : 

: Ailevi oe içtimai /ilimler g6•terecektir • 
: Programlarının miilıemmeliyetile tema

yiiz edecektir. 
: l•tirahat için aranılan tekmil eo•alı laaiz 

olacaktır. 
: Sizin için bir gezinti ve etlence lıaynafı 

olacaktır. · 
: Giizellik ve zar af et abidui olacalrhr. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Güzel filim ve ucuz fiyattır. -== --

Cümhuriyet bayramı haftası içi~ 
1 

ilk okulların ders konusu (CümhurtY" 
Ye inkılap) tır. O hafta içinde ilk o~· 
larda çocuklara cümhuriyetin ın5nııSlı 
Büyük Şef Atatürkün hayatı ve ba.Şll~ 
lan, Türk inkılabının ana hattan hll 

kında bolca izahat verilecektir. 1'' 
Orta okul ve liselerde mualHm rn~ 

teplerl ve sanat okullannda 24 - 21 , 
teşrin günleı'inde öğleden sonra ders >;, 
pılmıyacak ve talebeye toplu şeld1 

konferanslar verilecektir. Konferans'I~ 
da Türk inkılabıı on beşinci yılını id ~t 
eden Türkiye cünlhuriyetinin inltıl t' 
sahasında geçirdiği merhaleler, elde t 

tiği neticeler anlatılacaktır. . 3· 
Kız lisesi birinci sınıfları Kcstellı ~A1J 

desinde Ycmişçioğlu konağında aç..,... 
yerde bir kaç güne kadar tedrisaı. bsf 
lıyacaklardır. 
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Radyo ile "marş!,, emri 
• 

Leh orduları Çekoslovak hududunu 
geçerek T eşeni nasıl işgal etti? 

Leh ordunmım i§gal ettiği Tesen hudut §ehrinde Çekler hudut vazifesi gören köprüyü kapatırlarken 
Var;ova, 2 (A.A) - Smigli Ridz Kıtaat eski hududun iki tarafına yığı- plebisit bölgelerinde kalmanın devlete 

i•neral Berinoeskinin idaresindeki aske- lan halk tarafından alkıılanmııtır. Piya· karşı yüksek bir vazife olduğunu bildir
'• ?narı emrini, ıBylediği bir nutuktan de kamı küllisi geçtikten ıonra eski asi· mektedir. 
~nra radyo ile vermiş ve Leh lcıt'atı !erden müteşekkil müfrezeler nazan dik· 
l:~rıdan böyle ismi tarihe geçen Cieezin kati celbetmekte idi. Bunların başında Prag, 3 (AA) - Hükümet koalis
Jı OprUaünden geçerek şehrin eski Çek Cieszin Silezyasının Leh halkını Çek yon partileriyle müzakereden sonra ye-

l8ıtıına girmittir. ilk müfrezeler 1ehrin par1Arnentosunda temsil etmİ§ olan me· ni hududun tahdidi ve buna müteallik 
°""elce Çek olan kısmına saat 14 U beş bus Volf bulunmaktadır. bütün meseleler ile meıgul olmak üzere 
l~e 'Varnuşlar ve üzerinde, cHoş geldi.. bir çok nazırlardan mürekkep hususi 
lıi2. Artık ebedi olarak birleştik.> keli- Prag, 3 (A.A) - Bohemya bölge bir komite teşkiline karar vermiştir. 
11>.eleri okunan bilyük bir bandrolun al- ofisi hudut bölgeleri halkını ikametgah, Komitenin reisi başvekil general Si-
bndan geçmişlerdir. larını terketmemeğe davet etmekte ve rovidir. 

Berlin 3 (ö.R) - Şaruölye Bitler bu 
~hah Haş civarında eski Alınan - Çe
~slovak hududunu geç~Ur. D. N. B. 

~arısının bir tebliğine göre Südet aha
fo l Şangölyeye misli görülmemiş bir za

r kabulü yapmı§tır. FUhrere tAzim 
eser;. olarak Eger §ehrinin başlıca mey
!""nda bilyilk bir kürsil kurulmuştu. 

· liitlerin şahsi muhafızlarından bir 
-1ay başında muzlka olduğu halde bir 
~it Yaparak kllrsiye karşı vaziyet al
:"'tır. 9,30 da hududu geçmiş olan or
lı Unun bir şeref bölüğü de ayni şekilde 
•reket etmiştir. 
Eger §ehri Südet partisi melisleri, iş 

"'"'isi ve jimnastik cemiyetleri efradı 
~•Ydanda saf saf dizi~lerdi. Memle

t Kenç kızları mahalli k.ıyafetlerile çi-
~lt sepetlerini taşıyorlardı. 

Hududu ilk geçen Alman trenile, kı- ı büyük istikbaline bir kül olarak iltihak 
taat ile birlikte Alınan demir yollarının I etmiş bulunuyorsunuz. Mazide yolumu
bir çok memurları da gelmişlerdi. B .. zu takdis eden ulu tanrıya teşekkür ede
Hitler büyilk meydana yığılmış olan !im ve istikbalde de yolumuzu !akdi et
halk ve teşekkilllere bir nutuk söyledi. mesi için dua edelim.> 
Südet topraklarının kurtuluşunu selam- B. Hitler sözünü bitirirken üç defa 
ladıktan !Onra dedi ki: şöylece bağırmıştır: 

c- Bu memleket artık asla Rayhtan c Doyçland Sig Hayl!> 
kurtarılamıyacaktır. Bu bilyük Alınan 
devleti üzerinde tanrının himayesi ve As 3 (A.A) - Bu sabah saat 8,05 de 
Alman süngülerinin himayesi daimidir.> binlerce Alman askeri As şehrine gitmek 

Şansölye biltün Almanların birbirle- üzere Vildenau da huduttan geçmişler
rile mütesanit olduklarını söyliyerek ve dir. Askerlerin tüfenklerine çiçekler ta
SUdet Alman ahalisinin saadetini gök- kılmJŞtır. 

!ere çıkararak nutkuna devam etmiş Hitlerin saat 11 de buraya gelmesi 
ve demiştir ki: beklenmektedir. Henlayn ile As şehrine 

c- Sizin saadetiniz ayni zamanda es- girecektir. Hitler öğleden sonra Egere 
ki Almanyadakl 75 milyon Almanın da gidecek ve akşam Almanyaya dönecek
saadetidir. Bu gün sizler de Almanyanın ı tir. 

Fransız Parlamentosunda 
Südet meselesi ve Münih anlasması . 
münakaşalara yol mu açacak? 

~\-:----- B. Daladiye h~riciye ve maliye nazır-

l> Fransız ve Ingiliz 
Bl'la 3 (ö blısaıı .R) - Fransız ayan ve me-

lııuind tneelisler! yarın fevkalade devre 
devanı" t~planacaklardır. Bu devrenin 
bidir z':'Uddeti hüktimetin arzusuna \A-

• ıra d b.ışveltıın _evrey.i kapatacak emirname 
t.aınan k elındedir ve bunu arzu ettiği 
.. ltı 0 Uyabilir. Eski başvekil Flandin 
•dc!it':'~1ardan Maren ve diğer müte
~lrl ". uslar tarafından bir çok istizah 

er:ı ve ·1m· · oJııbıı;,,, rı ıştir. İki şekil mümkün 

'ia hUku 
trıet bu istizahların derhal mü-

hava nazırları 
nakaşasını kabul edecek, şu takdirde 
müzakereler perşembe gününe kadar 
uzayacaktır. Yahut ta istizah takrirleri
nin münakaşasının talikini istiyecek olan 
başvekil bu talep üzerinde itimad mese
lesini ileri sürecek ve şu halinde de muh
telif gruplar mümessillerinin verecekleri 
reyi izah eden kısa beyanattan sonra 
devre kapanacaktır. Her iki şekilde de 
kı.sınt seferberliklerin sebep olduğu mas
raflara ait kredilerin kabulü için meclise 
mail projeler verilmiş olacaktır. 

lariyle uzun uzadıya görüşmüştür. Muh
telif gruplar münakaşada alacakları va
ziyeti müzakere etm"ktedirler. Demok
rat ittifakı ve Cümhuriyet sosyalist bir
liği grupları BB. Daladiye ve Bonnenin 
harici siyasetlerini şimdiden tasvip eden 
karar suretleri kabul etmişlerdir. 

L. Runsiman 
Bahriye nazırı mı 

olacak? 
Londra, 3 (AA) - Deyli Meyi ga· 

zetesi Lord Runsimanın bahriye nazırh· 
ğına tayin edilmesi ihtimalinden bahset· 
mektedir. Kabine buhranının genişleme· 

si muhtemel değildir. Eski bahriye na· 
zırt Kupere müzaherette bulunmu~ olan 
nazırların da Çekoslovakyanın garantisi 
hususunda başvekile iltihak ettikleri bil
dirilmektedir. Esasen baıvekil milli 
müdafaa nazırlarına kat"iyyen dokun· 

mak istememektedir. Avrupada devam· 
lı bir antant hasıl oluncaya kadar lngil
terenin ail&hlanrnaaını ayni hızla yilrüt

mei• azmetmiı bulunmaktadır. 

Kırşehir 
Elektrik santralının 

temel atma töreni 
yapıldı 

Kırşehir, 3 (AA) - Üç yıldan beri 
ıehrimizde devamlı blr imar faaliyeti 
Tardır. Bu cümleden olarak şehrin elek
trik tenviri kararla1tırılmış olup yeni 

santral binaıının temel atma töreni me
murlar ve büyük bir halk kitlesinin hu
zuriyle yapılmıştır. 

lki gün evvel de Ceza evinin temeli 
atılmıştır. Temel atma töreninden dönen 

memurlar ve kala balık h•lk belediyeye 
giderek reylerini Parti namzetlerine ver
mi§lcrdir. 

lngiliz 
Hükümdarları istira. 

hate gidiyorlar 
Londra, 3 (AA) - Hükümdarlar 

i•tirahat etmek üzere Londradan Bal
morala hareket etmişler ve Euston istas· 
yonunda kalabalık bir halk kitlesi tara
hndan alkışlanmışlardır. 

Hareketinden evvel kral millete hita· 
ben bir beyanname neşrederek tebaası
na geçen buhranh günlerde gösterdiği 
aUkOnetten ve yapılan davetlere sür'atle 
icabetinden dolayı teşekkür etmiştir. 

Kral başvekilin sulh lehindeki kıy

metli mesaisinden bahsetmiş ve dünya
daki milletler arasında dostluk ve refah 
tcaaüa edeceğinden ümitvar olduğunu 
kaydetmiştir. 

ltalya 
Macarlara fit veriyor 

Roma 3 (A.A) - tnfor'llazirie Tijlo
matice Çekoslovakyadaki Macar akalli
yetlcri meselesini 1nevzuu bahsederek 
diyo~ .ki: 

Malıinı olduğu üzere Çekoslovakyada 
Polonyalı ve Macar akalliyetleri mesele
si ıfunih konferansının ruznamel)inde 
yoklu. Bunu l\fussolini şahsen ve tah
riri olarak Hitlerc teklif etmiş ve bu su
retle ruznameye konulmuştur. Konfe
ranota tayin edilen üç ay 1 '< müddet mü
zakerelerin b~lanmazı için değil hitamı 
içindir. Binaenal h meoul Italyan nıa
hafili Prag ile Budapeşte hükümetlerinin 
bir an evvel Munih anla~ması mucibince 
meseleyi halletmeleri liızımdır. 

Y unanistanda de-
nız manevraları 
Atina 3 (A.A) - Atina ajansı bildiri

yor: 

Deniz manevraları Selaruk limanında 
nihayet bulmuştur. Kral bir emirname 
ile mürettebatın vaziyet ve talimlerinde
ki mükemmeliyetten dolayı iftihar his
lerini bildirmiş ve subayları tebrik et
miştir. 

Kudüste 
Yahudi amele/erine 
karşı yapılan taarruz 
Hayfa, 3 (AA) - Teberiyadaki ya

hudi amelelerine karşı yapılan taarruz 
esnasında yirmi kişi ölmüş ve bir kaç 
ki~i de yaralanmıştır. 

Yeni sıhhat planı 
Elli vilayetimizde ya
pılacak yeni histaneler 

Ankara, 3 (Hususi) - Sıhhat vekaletince yeni hazırlanmakta 
olan bir kanuh projesine göre on sene içinde ikmal edilmek üzere )0 
vilayetimizde yeniden hastaneler kurulacaktır. Bunlardan bazıları SOO 
yataklı olacaktır. Ayrıca yurdun iki yerinde beş yüz yataklı iki Ve, 
rem hastanesi tesis edilecektir. Ve yine ayrı olarak muhtelif yerlerde 
geniş teşkilatlı akıl, emrazı sariye ve emrazı zühreviye hastaneleri in
şa olunacaktır. 

'J iirk - Jtalyan Ticaret anlaşn1ası görii~·. 
ınelerine Ankarada devaın olunacak 

İstanbul, 3 (Hususi) - Türk - İtalyan ticaret anlaşması müzake· 
relerine yarından itibaren Ankarada devam olunacaktır. Heyet An, 
karaya harc '.et ediyor. Anlaşmanın yakında imza edileceği haber ve· 
riliyor. 

''Toprakbank,, kanunu 
ikinci Tesrinde B. M. Meclisine verilecek • 

lstanbul, 3 (Hususi) - Tesisi mukarrer «Toprak bank• hakkın· 
daki kanun layihası ikinci teşrin içinde Büyük Millet Meclisine veri
lecektir. Bankanın umum müdürlüğüne Cümhuriyet Merkez Banka· 
sı umum müdürü B. Salahettin Çamın tayini muhtemeldır. 

Ankaradaki büyük izciler geçidine 
iş tırak edecek hususi lise talebeleri 

İstanbul, 3 (Hususi) - Cümhuriyet bayramında Ankarada yapı
lacak büyük geçit resmine hususi Liselerin izcileri de, yol parası ken· 
dilerine ait olmak üzere iştirak edebileceklerdir. Bunların yalnız An· 
karadaki iaşe ve ibateleri vekilletçe deruhte edilecektir. 

Alman Iktısat nazırı B. 
F -nk ugoslavyada 

Belgrad, 3 (A.A) - Ticaret nazırı B. Kabalin B. Funk erefine bir 
dine vermi tir. Ziyatette lıak nlardan B. Stoyadinoviç Kujundevic ve 
Pilja ile Belgrad belediye rei.i B. Ilı~, ~.caret odnsı re:si B. Starcayic, 
milli banka direktörü muavini 8. Bellin, Protokol direktörü B. Mari• 
noviç, Almanya büyük elçisi B. Fon Feeren, Alman ataşemiliteri ve 
diğer bazı zevat hazır bulunmuşlardır. 

B. Kabalin söylediği nutukta demi tir iti : 
Yugoslavyada Almanya ile ekonomik münasebetlerin inkişafı ıçın 

bütün şartlar mevcut bulunmaktadır. Doğru münakale yolları zuhur 
edebilecek bütün zorlukları yenmeğe kafidir. Yugoslavyanın ekono· 
mik kalkınması semereli bir teşriki mesaiyi kolaylaştırmaktadır .. Ve 
bundan iki memleket ancak istifade edebilir. 

B. F unk cevabında ezcümle demiştir ki : 
Almanya diğer memleketlerin ekonomik refahının bizzat kendi 

ekonomisi üzerine ancak iyi tesirler icra edebileceğini çoktan beri ta
nımıştır. Almanya hudutlarında müreffeh bir Yugoslavya görmek 
arzusundadır. Bu memleketle olan iktısadi bağlarını takviyeye çalış, 
makta ve ekonomik kalkınmasını sempati ile takip etmektedir. Yu
goslavya halkının faaliyeti ve güzide şefi B. Stoyadinoviçin reisliğin
deki hükümetinin basiretli ekonomik politikası sayesinde buhran yıl· 
!arını muvaffakıyetle atlatmıştır. iki memleketin ekonomik teşriki 
mesaisinin de Yugoslav ekonomiıinin bu mesut kalkınmasında hlz· 
meti olmuştur. Almanya iyi bir teşkilat ve kuvvetli bir idare altında 
dünya mübadelelerini son zamanlarda milteessir eden vahim buhran
lardan kurtulabilmiştir. iki memleket arasında sıkı ekonomi birbirle
rini karşılıklı tamamlamakta ve doğu cenubu ham madde memleket
leriyle birlikte tabii büyük bir ünite teşkil etmektedirler. 

B. Funk cereyan edegelen tariht hadiselerin yeni bir inkişaf devresi 
açacağı ve bunun da iki memleket arasında daha •ıkı ve daha verim
li bir teşriki mesai için en iyi esası teşkil edeceği kanaatinde bulundu
ğunu ilave eylemiştir. lstanbul 

Lik maçlarında Başvekil Franko 
Fener, Beşiktaşla 2.2 Ankarada bekleniyor /talyan lejyonerlerine 

b r b k ld Ankara 3 (Hususi) - Başvekil B. Ce- • d ğ e a ere a l lal Bayarın yarın buraya gelmesi bek- nışan a ılıyor ... 
Istanbul 3 (Husus!) - Lik maçlarına Jenmektedir. Burgos, 3 (A.A) - Radyo nasyonal 

dün başlandı. Fenerbahçe, Beşiktaşla 
2-2 berabere kaldı. Galatasaray, Istan
bulsporu 0-3, Güneş, Beykozu 2-3, 
Topkapı, Süleymaniyeyi 1-2, Vefa, Hi
lali 1-2 yendiler. 

Maçlar çok baretli oldu. 12 bine ~·akın 
seyirci bulundu. 

Çeşmede yangın 
Evvelki gece Çeşme belediye dairesi

nin bir odasından çıkan bir yangın, jan
dnma dairesine sirayet istidadını göster
miş ve jandarma erleri tarafından can
siparane çalışılarak söndürülmüştür. 

Belediye dairesinde yangın koğaları
nın mevcut o]maması üzerine hariçten 

tedarik edilen kaplarla denizden su alı
narak yangın söndürülmüştür. Yangın 
atılan bir yanık siğaradan çıkmıştır . 

Hırsızlık 
Çeşme kazasının Yenicaıni mahalle

sinde bakkal Tahsine ait 100 kargı tütün 
çalınm11 ve ıuçlular yakalailmlflır. 

Denizbankın 
yenı vapuru 

Istanbul 3 (Hususi) - Denizbankın 

Alınanyada yaptırdığı Trak sisteminde 
Marakaz vapuru bu sabah geldi. Bu va
pur, Marmara hattında işliyecektir. 

akşam Burgosta tertip edilen merasimi 

neşretmiştir. Merasim esnasında F ranko 

ltalyan lejiyonerlerine nişanlar dağıt· 

mıştır. Bu münasebetle ltalyan generali 

Verti tarafından Lejiyonerler namına ve 

bizzat F ranko tarafından nutuklar ıöy .. 

lenmiştir. 
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l .. na ve ilk 

Yusuf Riza Okulunda 
Yeni öğrenci kaydına 1 S eylul ve derslere de 1 birinci teşrin tari

hinden itibaren başlanacaktır. 
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Kontes faciaengiz bir kahkaha salıver- Cemalyan ,bu vaziyet karşısında tit-
di. ı rİyC"n ellerini ileri .. Karjaka doğru uza· 

Bu, bir kahkahadan ziyade bir hınç- tarak inledi: 
kırığa benziyordu. - Bak.. bak.. görüyorsu::ı ya.. elim-

Sonra aıkılm11 dişleri arasından boğuk de silah namına bir§ey yok .. 
'Ye korkunç bir kin haykın~ı ile haykırdı: Karjak: 

- Delil. Bütün istekleri karşısında - işte ... dedi. Benim de yok .. Bun· 
herkesin boyun eğeceğini zanneden za- dan ne çıkar} 
vallı çılgın.. Sevdiğim adamı öldürdü- - Beni.. ailahsız olarak ... hayır .. Ha
fünU söylemek suretiyle kaba sevdasına yır Karjak... Bunu yapmıyacaksın.. de-
ram olacağımı uman budala.. ğil mi dostum .. 

Cemalyan, genç kadını bakı§lıın al- - Dostun seni zahmetsizce geberte-
.tında ermek ister gibi bir tavır aldı. cek.. Hiç merak etme .. 

- Bana meydan okuyorsun demek.. - Allah rizası için Tııtiano inanma .. 
Cledi. Peka.IA... Bunun acısını diğerleri yalan söyliyor.. ihanet eden hen deği-
gibi aen de çekeceksin.. lim .. Asıl suçlu ... 

Gitmek için kapıya doğru yürürken Kontes doktorun ııözünü keııerek: 
Tatiano önünü kesti: - Çabuk Karjak .. diye bağırdı .. 

- Bu şekilde, bu suretle buradan çı- Söyletme bu yılanı .. Ez kafasını .. öldür 
kıı.mazsın doktor.. onu .. çabuk .. 

- Yol ver .. önümden çekili. 
Kontes kapıyı kilitledi ve anahtan eli

ne aldı. 
- Güzel bir kadınla bir odada .. ki

litli kapı içinde başhap bulunmak.. doğ
rusu ele geçmez bir fırsat .. 

Herifin gözle ·inden ihtiras ateşi fış

kırıyordu. 

Fakat T~tiano derhal salonun öbür 
kapısına fırlamıı. vo kapıyı ark.asına ka
dar açarak ıeslenmiıti: 

- Karjakl.. Karjakl.. 
Doktor birden sarardı. 
- Bu ... ne demek? 
Diye mmldandı . . · 
Kapının eşiilnde Karjakın dev vücu

au belirmiıd. 
Cemalyan, bir~ evvelld küstahlığın

dan eser kalmamı11... (Sarhoıluğundan) 
ayılmış bir halde timdi tirtir titriyor
'du. 

Tatiano .. Kolunu Cemalyana aoğru 

uzatml§ bir vaziyetle Karjaka hitap et
tir 

- Hakkin vıı.rrnİş.. Bu adam.. bizim 
en ~orkunç bir düımanımızmış.. bize ... 
ve teı'kilatımıza ihanet eden o... imi11. 
Biraz evvel bunu bana itiraf etmişti ve 

kendisi ile birlik hareht etmekliğim tek
lifinde bulundu. Büyük cŞef ~ irnize :kar· 
ıı İsyan etmek istiyor. Amcazadeniz Jan 
Lö Helyeyi öldürmüı. Düıüncelerini keı
fettiğin için seni de öldürmek istiyor. 
Karjak.. eğer Cemalyanı sağ aalim bu
radan bırakacak olursak sen ôe.. ben 
de mahvolduk. 

Karjak.. kapının boıluğunu dolduran 
iri vücudu sarsılmadan, büyük bir ıoğuk
kanlılıkla bu sözleri dinlemiıti. Maama
fih adelatının müthiı bir kin içinde ge
rildiği belli oluyordu. 

Kocaman yumruklannı aıkarak birkaç 
adım attı, 
1 

Ccmelyan, vaziyetin vahamet ve fe
caatini anlamıı. büyük !!alonun içinde, 
sandalyeler ve masalar araııından ka
çar, kendini koğalıyan Karjakın.. . ölü
mün pençesinden kurtulmnğa çabalıyor

du. 
Tatiano ise mütemadiyen tepiniyor: 
- Çabuk .. Çabuk Karjak .. Eğer bun

dan sonra onun eline dü,ecek olursak 
ikimize de merhamet etmiyecek .. 

Diye haykırıyordu. 
- Karjak .. merhamet.. Eğer hayatımı 

bağışlarsan çok.. çok zengin olıı.caksın .. 
- Masal dinlemiyoruz .. 
- T atiano.. T atiano.. Allah aşkına 

söyle buna .. öldürmesin beni.. Dinle .. 
Demin sana yalan söyledim.. Jan Lö 
Hclye ölmedi. Onu öldürmedim.. Hat· 
ta nerede olduğunu bile bilmiyorum .. Sa
na yalan söyledim .. 

- Belki asıl yalanı şimdi aöyliyor· 
sun. 

Cemalyan, iki gözü iki çeşme yalvar
masında devam ediyordu. 

- Vallahi doğru aöyliyorum .. Mer
hamet.. Deminki sözlerimden dolayı be· 
ni affediniz. Kendime malik değildim .. 
Kokainin tesiri.. Başımı döndürmü__ştü. 

Kendime malik değildim .. Bırak .. bırak 
Karjak.. Merhamet.. imdat.. im ..... 

Karjnk Cemalyanı gırtlaiından yaka
lamış ve .. yere yıkmıştı. 

Cemalyan, can havliyle ve ümitsiz bir 
halde çırpınıyordu. 

Bir aralık, son bir gayret sarf ile ağzını 
tıkayan Karjakın koca elinin bir pıı.rmağı
nı bütün kuvveti ile ısırdı. 

Karjak can acısı ilo bir feryat kopa· 
rarak doktorun gırtlaiını bıraktı. 

Cemalyanın kafası küt diye yere düş
tü. Ve fırsattan istifade için kendini top
layıp kalkmağa gayret etti. 

-BiTMEDi-

Sevinç pek kısa sürdü 
Fransız gazeteleri istikbali yine 
karanlık görmeğe haşladılar 

Paris, 3 (A.A) - Paris matbuatının Münih anlaşmasını ve 8ulhun 
kurtarılmasını karşılamakta gösterdiği hararet tavsamı~ bulunuyor. Bu 
sabahki gazeteler yine sulhun kurtulmuş olmasından dolayı memnu
niyet göstermekle bera~r istikbal hakkında pek o kadar emin gözük
miyorlar. 

Ezcümle Jurnal gazetesi diyor ki : 
Fransızlar hiç bir zaman İngilterenin ve Çemberlaynın dürüstlü

ğünden şüphe etmemiştir. Fakat İngilterenin Almanya ile gırı§rniş 
olduğu taahhütler münhasıran manevi noktai nazardan da bakılsa en
ternasyonal vaziyeti azim derecede deği~Jirmiştir. Fransanın Çem
berlaynın gönderdiği mesaja cevabı her halde gccikmiyecektir.. Bu 
mesajın ilk nı;ticesi olsa olsa Londra ile Paris arasında geniş bir noktai 
nazar teatisi olabilir. F ransanın Berlin büyük elçisinin Parise daveti 
bununla alakadardır. Ayni zamanda yeni bir Avrupa grubu meselesi
nin tetkik edileceğine şüphe yoktur. Fransa ile Almanya arasındaki 
münasebatın iyileşmesini temenni ederiz. Fakat her şeyden evvel brr 
çok karanlık noktaların aydınlatılması lazımdır. 
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Al<liyel~ Abdullahh ~ 

Yenı Fiatlar 
Rekabetsiz satıslar • 

Pazarlıksız salı§ kanununun tatbikinden itibaren mağazamızdaki 
kumaşların fiatleri rekabet kabul etmiyecek derecede indirilerek 
maktu fiat tesbit edibni§tir. 

Yeni gelen Donneuil Fiter, f ayn Vulen yerli ve Avrupa lrurnqla
ın etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın müıterileri

me tavsiye ederim. 
P~temalcılar Kazmirci 

H. ALAtYELI ABDULLAH 
(2902) 
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YENi ASIR 
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yıl 
Erkek lisesinin 50 inci 
nasıl kutlanacak? 

9 ilk Te.şrin Pazar günü lzmir kültür 
aleminin büyük bir bayramı olacak 

Lise direktörü B. Hilmi · Erdim'in beyanatı 
İzmir Erkek lisesi 9 birinci teşrin pazar günil, kuruluşunun ellinci yıldönil

ıni.inü kutlıyacaktır. 

Bu ödevi üzerine alan clzmir lisesinde yetişenler kurumu> eski, yeni bütün 
üyelerine davetiyeler göndermiş ve bu davetiyelere yapılacak törenin progra
mını da iliştirm.iştir. 

K ültür muhitimizi çok yakın ilgilendiren bu törenin, parlak ve samimi bir 
şekilde kutlanacağı zengin programından anlaşılmaktadır. 

Sabırsızlıkla beklenen bu önemli kutlama günil üzerinde, okuyucuları
mıza malıimat vermek için, İzmir lisesinde yetişenler kurumu başkanı direktör 
Bay Hilmi Erdimdcn bir mü1iıkat rica ettik. Bizi, kırmamak nezaketinde bu
lunan sayın başkanın mülakatını aynen neşrediyoruz: 

* 

tzmir Erk~k Lisesi Direktörü. 
B. Hilmi Erdim 

foza eden •bütün mezunlarımızın göster
dikleri yakın alnkadan doğmuştur. Bu 
candan alaka, her zaman bizim hareket 
noktamız ve enerji kaynağımız olmuş
tur. 

Kutlama programımızı da kısaca şöyle 
hülasa edebilirim: · 

tzmir Erkek Li~esi Binası 9 birinci teşrin pazar günü saat 10,5 
İzmir Lisesinde yetişenler ,kurumu lın.danberi dzmir lisesinden yetişenler ten itibaren sayın misafirlerimiz okulu-

başkanı bay Hilmi Erdim, bizi mütebcs- kur~mu> adlı ):>ir cem~yet teşkil edilmi.J- muzu şereflendirmeğe başlıyacaklardır. 
Merasim başlayıncaya kadar her yılın 

sim bir çehre ile karşıladı.. tir. Bu cemiyetin, tstanbulda da bir yur-
mezunları grup grup toplanarak eski 

tlk sorwnuz şudur: du vardı. Yüksek tahsilini yapan bir çok 
- Yakında kuruluşunun ellinci dö- İz.mir gençlerini kucağında barındıran mektep hayatını en ince teferruatile can-

nüm yılını kutlıyacağınız liscn.izln, kısa bu yurd, _gUn geçtik~e tekamül etmekte landırmağa çalışacaklardır Bu arada bir 
bir tarihçesini lutfen anlatır mısınız? ' ve bunun için güzel bir ~stikbal hazırlan- çok oyunlar oynanacak, samimi ve neşeli 

Memlekette sayısız elemanlar yeti,şti- maktadır. anlar yaşatılacaktır. 
Merasime saat tam 13,5 te okulumuzun 

ren Erkek Lisesinin kıymetli direktörü, üç komite halinde çalışan kurumumuz 
mazinin dağınık hatıralarını toplamağa malum olduğu üzere lisemizin bu yıl, kapalı teneffüs salonunda istiklfıl marşile 

.. . . başlanacak, es.ki ve yeni mezunlarımız-
çalışan kısa bir tevakkuftan sonra: Ellinci dönum törenıru kutlulayacaktır. d 'k' kad b' .. 1 ki 

· b' ! al' h an ı ı ar aş ırer soy ev veı·ece er-
- Yarım asırlık genış ır ş ıyet a- Maksadımız bu kutlama gUnünde oca- d ' S 1 daki .. b' 'k c·· 

· k h 1 · b' ı ' ır. a on toren ıttı ten sonra um-
yatının sıze, anca ana at arını çıze ı- ğımızdan yet..i§enlerJ bir araya toplamak; huriyet nlanına gidile(!ektir. Orada istik-
leceğim. mektep hauatının tatlı hatıralarını tek-

J lal marşını müteakip Ulu önderimizin 
Dedi. Ve şöylece devam etti: rar yaşamak ve yac:!\lmaktır. Bu sevinçli h k lin 1 nk k l akt C · h 
Lisemiz, 1887 de kurulmuş ve (idadi) :r- ey e . e çe e onu ne ır. um u-

gününiili.Un mümkün olduğu kadar ne- riyet alanındaki tören biter bitmez hep 
adı altında bu günkü ndliye daire~ için- şcli f;cç.mesi için bUtUn mczunlanmıza birlikte ;müessesemizin ilk binası olan 
de tedrisata başlamıştır. 

ifavetiyeler gönderilmiş ve Üniversitede bugünkü Adliye dairesi ziyaret edilecek 
İkinci meşrutiyetten sonra Sultan1 ve 

tahsillerinl yapan gençlerimiz.in iştirakı ve bu suretlh ellinci yıldönümU töreni
Cümhuriyet devrinde Lise Unvanını alan 

temin edilmiştir. Lisemizde evvelce öğ- miz sona ermiş olacaktır. 
bu müessese, fasılasız bir şekilde çalış- lik 1 kad 1 d 

. . ı-etmen yapmış o an ar aş ar a Emin olunuz ki, daha şimdiden o gü-
malarına devam etmıştir. ~unu memnu- vnlm 

• t1 h b . ki Erk k Lls • çag ıştır. nün tatlı heyecanlarını duymaktayız ... 
nıyc e n er vereyun , e esı; K 1 11. . ld" .. .. B' ed v • al-'" b .. . 'd d nl uru uşumuzun e ıncı yı onumu ıze, ist igimız m umatı veren sayın 
d ugu~ mkemlekkilc:ı ı are eb_e erk dar~ı~~ kutlama düşüncesi, mekteplerine karşı direktöre teşekkür ettik ve müsaadesini 
ay e mev er tutan ır ço eger ı hı:_lA ki d • • b Vl 1 ğı h al ak ld k. 
hs. ti t' . . ı· Eski .J.ül. t" • a es erın sevgı ve ag ı ı mu a- ar ayrı ı • 

şa ıye er ye l§tırm~ ır. · K ur 
kayna kJ arımızı unutmıyan bu sayuı bil-
yüklerimiz, güzel lı.roirimiıi.n de iftihar 
ettiği şahsiyetlerdir, 

Biliyorsunuz ki, ö~rctmenlik, zorlu 
uğraşmalarının sonunu kısa bir ~n
da görülebilen b~ ertik değildir. Bu gün 
üzerinde bir kuyumcu ihtimamı ile ça
lıştığımız çocuğa, çızmak istediğimiz 

i..c;tikbalin verimlerini, ancak yıllar ve bu 
yıllar ardındaki hayat gösterecektir. Bi
naenaleyh yarının büyüklerini ideal şe
kilde yetiştirmeği vnzife edinen biz öğ
retmenler; talebelerimiz.in hayattaki mu
vafiakıyE:tlerini görüp alkışladığımız 
nispette kendimizi mes'ut ve bahtiyar 
nddctmekteyiz. 

l~te İzmir erkek lisesi, hepimqin ya
nılmaz bir ayırtman kabul ettiğimiz ha
yat karşısında çetin imtihanını vermiş 
ve bu yüksek mazhariyete ermiştir. 

1Ik sualimizin cevabını noktalıyan di
r ektörün- gözlerinde, eserinden mem
nun sanatkadarın sevince aynalık eden 
parlaklığı gülümsiyordu. Sırnsı gelmiş

ken bu mevzua temas eden ikinci soru-
muzu sorduk: 

- İzmir Lisesi mezunlarmın Devlet 
ve AVTUpa imtihanlarında en çok muvaf
fak olduklarını işitmekteyiz. Bunlar 
üzerinde bize izahat JCıtfcder mlıiniz? 

Bay Hilmi Erdim, bu suali.miz.i de şöy
le cevaplandırdı: 

---~-------~---------~---------------------

Denizli • 
seçı~ı 

• 

tezahürleri ile bir .. .. 
gunu yarattı 

Denizlide C. H. P. namzedlerinin yoklamalarının güzel bir hatırıuı 

- Evet .. Çocuklarımız, bildiğiniz gibi Denizli 2 (Husust) - Denizlide yapı-ı SEFERtHtSARDA SEÇiM BAYRAMI 
Devlet ve Avrupa imtihanlarında büyük ~an. b~~e~iye .. i~tihabatı için eyl~lün ~!- Seferihisar belediye seçim iıleri dün 
muvaffakiyetler kazanıyorlar, Mesela ıncı gunü butun ocak, kamwı ilçe yon ıona ermif Cümhuriyet Halk pıı.rtisi teı· 
geçen yıl, hükümetin açtığı Avrupa im- kurulları üyeleri parti tlyön kurul he-! kilatının derin bir incelemeden sonra il
tihanlarma lisemizden 8 namzet iştirak yetinin huzurile toplanarak memleket, çenin idare.ini tevdi için tensip etmiı ol
etmiş ve bunların 5 i muvaffak olmuştur. için samimi ve candan görüşmeler yap- duğu belediye meclis namzetleri ekseri
Yine geçen yıl yüksek mühendis okulu mış, 1lbay ve parti başkan vekili Hilmi yetle seçilmişlerdir. Bu münasebetle Se
imtihanına giren 15 çocuğumuzun 14 dü Türkeri tarafından bütün arkadaşlara ferihisa.rlılar Büyük Şef Atatürke ve 
iyi derecelerle imtihanı kazan~ışlardı. güzel ve'faydalı bir hitabede bulunulduk onun partisine olan bağlılığını bir defa 
Difcr imtihanlarda da aşağı yukarı aynı tan sonra gizli reyle yoklama yapılarak daha ispat etmişlerdir. 

4 iLK TEŞRiN SALI 1938 

Tü.tün 
Rekoltesi 

istihsal mıntakala· 
rında göz alıcı bir 

faaliyet var 
-0--

- BAŞT ARAFI 1 tNCl SAHtFEDt: 
tütün rekoltesinin 39 milyonu .sa 
mıştır. Kalan iki milyon ihrald1 
lik olarak aynlmıştır. 

73 milyon rekolteden 6 
stok vardır ki bu tütünler 
ve Trakya mıntakalarmdadır. 

938 Türkiye tUtUn rekoltesi 
milyon olarak tahmin ollllll:u...•-ı 

dır. Bunun 15 milyonu Imılt, 
milyonu Manisa, 5 milyonu M 
1,900,000 kilosu Ayd.ındadır. RekD 
tenin kat'i rakamları ancak bir 

tün mahsulünden Ege m 
nin eline geçen para 22milyon filr 
lirasıdır ki bu bir rekordur. 

Pazalıksız 
satışlarda 
Yüksek fiatle mal 
satanlar ceza görece 

- BAŞT ARAFI 1 lNCt SAHtFEDE 
Belediye, hayatı ucuzlatmak ve 

kın ucuzca eğlenmesini temin 
da bazı tedbirler alacaktır. Uk iş o 
eğlence bahsi ele nlınm~tır. 

Şehrimizdeki bazı sinemaların. 

nunun gösterdiği şekilde seans 
lerinde tenzilat yapmadıkları 

-dikkati celbetmiştir. 
Belediye, ilkönce kendi gnzi.no 

ele alarnk fiat listelerini büyük bir 
.zilatla tanzim etm~tir. 

Şehir gazinosu, Sahilpark gaziıı 
Kültürpark gazinosu ve kaqıy 

Sahil gazinolarının şartnameleri 
na bu defa tesbit olumın fiat Ustel 
de ilAve edilecektir. Bu gazino 
tenzilat yapılırken, belediye icar Jtı 
hammcn bedellerini de yarı yarıya 
diqniitir. 

Bu şµretle belediye gazinolarını t 
tacak mUstecirler az kira verecek! 
gibi normal karla iktifa edecekler 
konsumasyonun artmasına çalışa 

lardır: Bu hareketin diğer gazinolar 
da tatbiki gayet tabiidir. ___ * __ _ 

En süratli adam 
Eystcn sUratlnl eoo kil 

metreye çıkarmağı 
du,unUyor 

Eyston, bundan bir kaç gün e1f'I 
Londrada, otomobille saatte 575 kil 
metre katederek dünya rekorunu el' 
tutmuştu. Fakat rekordmen bu kad 
ıür' ati de kafi görmemektedir. 

Hahrlarsınız ki bundan evvel binb 
Kob, aür' at rekorunu Eystonun elind 
almı~. fakat aradan daha 24 eaıı.t gec;rP 
den Eyston saatte sür' atini 5 7S kilor11e 
reye fırlatarak tekrar rakibini geçrni~ 

Ondan sonra bir kerre daha teerU 
eden lngiliz şampiyon·.ı, 5 63 kilomet 
sür' at yapmış ve otomobilinden inerk 

- Merak etmeyin, 600 ikilome 

bulacağım, demiştir. 

Hakikaten 600 kilometreye bulac• 
mı, bulamıyacak mı malum değil .. f'. 
kat binbaşı Koh rakibi ve dostu Eyıt0 

ile tekrar boy ölçmeği bugün alclınd 
geçirmiyor. Her ikisj de yeni sene içİ 
hazırlanmağa daha oimdiden başlatıı 

lardır. 

Yeni sene yapılacak olan dünyarı 

en aür · atli iki otomobilcisinin ;arıtl 
büyük bir alaka ve heyecan uyandır• 
caktır. 

Bununla beraber gerek parti ve gere 
belediye mensuplan halkımıza çok ç 

kolaylık göstermiılerdir. Bilha11a bu ..,. 
ziyet halkımızın memnuniyetini nıu<:İ 
.kılmııtır. 

Reyini kullananlar yüzde yetıniftİ'•' 
Yeni belediye meclisi halan tunlardıt 

ASIL OYELE.R 
Nabi Ak.kan, Rıı.miz Türker, Mehfll 

Orhan, Fuat Akın, Kizmı Kesendura"' 
Abdullah Turan Mehmet Çoker, ,..eh 
met Güler, Necati Çınar, SaHet Vygfl'' 

Sadık Eriı. Mehmet Ergon, lbrahim ~: 
den, Etem Aydoğdu, Mustafa Gür, A nisbet kendil"'i gös termektedir. şehir meclisi aza namzetleri seçilmiştir. Bu ııeçim günü dolayısiyle bütün şehir 

Erkek lisesinde yetişenler Cemiyeti Partimize men.sup btitün arkadaşların baştan ba~ bayraklarımızla uüıılenmitı· met Güney, Süleyman Okay. 
başkanına son sorumuz şu oldu: bu milll işte gösterdikleri dc.rin al5.ka tir. Halkın bazılarının uzak mahallerde 

Lisenizin ellinci yıldönümü kutlama hakikaten §8.yan şükrandır. ve bağlarında bulunm~!ll münasebetiyle k·ralık apa tmall 
programından ve bu programın tatbiki tntihnba diin başlanmış ve halk teha- belediye tarafından angaje edilen oto- 1 r . 
için yaptığınız hazırlıklardan bahseder- cümle partimizin gösterdiği ve şimdiki büsler halkı geç vakitlere kadar beledi- Celal Bayar Bulvarında Vahit ve~, 
misiniz.? namzetleri ittifakla reylerini vermekte- ye idaresindeki seçim yerine ta,ımışlar- Kan apartmanının 5 odalı birinci ~ 

- Lisemizde retişenlerin, eski kültür dir. Şehir baştan başa parti ve Türk dır. ile 7 odalı Uçüncü katı kiralıktır. ti' 
ocaklarına kat'§ı besledikleri derin mu- bayrakları ile süslenmiş ve bando Bnde Belediye evlenme salonundaki beı konforu havi bu iki daireyi gezmek~ 
habbet ve bağWığı devam ettirmek ve olmak üzere halk bir bayram havası büro büyük bir intizam içinde çalıımıı yenlerin nyni apartman odacısına J1l S. ' 
bu ananayı yasatmak emellle 1928 yı- icinde sevincll bir IZiln Yaşat!!ıştır. ve vazifeleıini bihakkıl) ifa etmiıl~rdir .. I caatlerl. 1--4 
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BELEEIYE SEÇiMi NETiCELENDi 

Bütün lzmir halkı bir kerre daha C. 
H. Partisine bağlılığını göstermiştir 

Medeni hamlelerde daima ön safa 
Bir gece içinde 

Rcçnıcsini bilen lzmirin çok sayın halkı, lzmı· r 
Pazar 0 ünk'' b 1 d' · · d " d'"· ., U e c ıyc seçımın e goater-
h ıgı Yüksek görüı v. duyu§ birliğiyle 

l
em tarihi Halk partisine karşı yüksek 

• Oka ve nı b · · · · · h d er utıyetını ıspat etmış, cm 
c acçrnek hakkını tamamen kuilanmak 

•uretiy1c cidden medeni bir hamle daha 
Yapmıştır. 

Her §eyden önce tunu büyük bir 
JJıcrnnuniyctlc haber vermek isteriz ki ısa
Yın İzmir halkı seçime yüzde 90 nisbctin
de iştirak etmek ıurctiyle medeni bir 
relı:or ihd . . Se . . 'b . 1 •
1 

as ctmıştır. vıyc ılı arıy c en 
1 

cride olan memleketlerde bile bir gün

~e .i~tirak niabcti ancak bu dereceyi bu
•hilırd' 1 . l'I h . • .. 1 . b' ı· ii .. ı. zmır ı er, arıcı goz erın ır ı· 

Dlızı ve bütünlüğümüzü büyük bir te
<_e"'üole gözlediği şu günlerde Büyük Şe
liınizin kurduğu Cümhuriyet Halk Par
tisi namzetlerini noksansız olarak eeç

~·~ ~e tek reyini bile heba etmemekle 
lınirın hükümete ve partiye bağlılığtnı 

tama.men göstermiştir. 
B Karşıyakada iştirak nisbeti yüzde 75, 

•cada yüzde 96 dır. lzmirde ve vilil.
Yetin bütün kazalarında büyük bir inti
~arn. ve hararet içinde geçen aeçim faali
lreti sabahleyin eaat yedide baılıyarak 
alt.tam ıaat 19 da neticelenmİ§tİr. 

Pazar sabahı erkenden ıehir bayrak
larla donanmıştı. Rey sandıklannın bu
lunduğu daireler de bayraklamnızla süs
l•n · b ını, ulunuyordu. Çok şayanı dikkat-
tir ki ıabahın aaat yedisinden itibaren 
rey sandıklarının başında bir çok kimse-
1er Yardı. 

Vali B. Fazlı Güleç pazar sabahı oaat 
odtizde Göztepedeki intihap daire.ine 
aiderelı: reyini kullanmıfbr. Belediye re
İai Dr. Behçet Uz da ayni şekilde Karan
tinadaki intihap dairesinde reyini kul
lannuıtır. 

Part•ve ait otobüsler, halkı evlerin .. 
den alarak oandık baılarına taşımış ve 
reyler kısa bir uman içinde kullanılmıo .. 
tır. 

REYLERiN TASNiFi 
Yali B. Fazlı Güleç, belediye reısı 

Or. Behçet Uz ak§8ma kadar intihap da
~erinl dolaJarak ıeçlm iılerlni teftiı 
•tnıl§lerdir. Valimiz bir aralık Meneme• 
he kadar glbniş ve ıeçim işlerinin inli· 
lam içinde yürüyüp yürümediğini göz· 
den geçimılıtir. Vi!Ayet jandarma ko· 
ınutanı B. Hul\lsl Gür Menemen, Berga· 
rna ve Dikili kazalarına giderek seçim 

lolerini tefdt ebni§tir. 
Aktam oaat 19 da, ıandıklar mühür

lenerek belediye dairesine naklolunmut 
Ve intihap heyeti huzurunda açılarak 
reylerin tasnifine başlanm11tır. Tasnif 

sabahın saat dördüne kadar devam et• 
rniş ve netice anlaıılml§tır. lzmirde rey
lerini kullananlann oayısı 42438 dir. Ve 
hunların hepıi de Parti namzetlerine 
nokaanıız olarak rey vermişlerdir. Kulla .. 
tulan rey1er arasında tek gayri kanuni 

tey Yoktur. yedek azalığa ıeçilen Parti 
11•nızetlerinin her biri 3826 7 ıer rey al
tn~lardır. Belediye azası olan zevatın 

-dları ıunlarclır. 
Dr. Behçet Uz. Cevriye lsmail Uyum, 

J:' er hun de Aıki Eren, Yaşar ülkü, Belki• 
Bi!ınan, Avukat Mustafa Münir Birsel, 
Dr. Mitat Orel, Suat Yurdkoru, Ruten 
Mehnıet Akgün, Faik Ener, Reşat Leb
lebici oğlu, Muzaffer Özgen, Atıf inan, 

1-Jillı.kı Balcıoğlu, Dr. Ramih Saylam, Dr. 
S,ın; Salih içen, Avukat T evlik Fikret 
Adaınan, Avukat Baha Yörük, Avukat 
l-lalit T evlik Özyaman, Avultat Ömer 

Necmettin Kilimci oğlu, f.czacı Lütfü 
~Çlı:ın, Galip Sezer, Haydar Arya!, Dr. 

eoat Toktay, Ali Naci Alınak, Ihsan 
!<ayın, Ömer Dinler, Muammer Apay

dın, Esat Akı, Fahri DokuzeylUI, Nuoret 
Siber, Ahnıet Mi.lmtaz lıtanbullu, Tah
•bı Piyale, Sadettin Dinmez ..• 

h intihap encümeninin seçim neticesi 
ı,'.'1'kında hazırladığı mazbata vil&yete 

1 
ildlrilnıiştir. Vilayet makamı da başta 
t~ir nıerkez kazası olmak üzere viliye
~n her tarafında büyük bir intizam için
rı: ieçen ıeçimin parti namzetleri tara· 

1 .•. d"" kazanıldığını parti umumi katip· 
ı,~".e. Ve dahiliye vekaletine telgufla 

dırılıniıtir. 

B BUCADA 
Ril .U~da yapılan belediye eeçimi pazar 

. nü neticelenmif ve reyler tasnif edil
'llıır 
>e l ır. Parti namzet1eri seçimi 312 7 ıcr 

Ye ita ı ~ • zanmış ardır. Bucada mevcut 
'll Çıcilerden yalnız 35 kiti rey kullanma

ııtır. 

Seçiın .. b 
L .d . munaae etiyle pazar gecesi ıe
'lll ekı g • 1 
\rth '12ıno ar, oyun yerleri ve kah-

aneler b h k h..ı1ı: 18 a a adar açık kalmıı ve 
hah ırnkız bilhassa yukarı nıahalliıtta •a-

a ad k ti;l ar !IO aklarda, davul zurna ile 
tnrniştir p · ... 

c"ltr · artı ocakll' "':..,d:ı da ~glcn -
Yapıl 

Yüzde doksan nispe
tinde rey kullanmak 
suretiyle partiye ve 

parti hükümetine 
itimadını gösterdi 

Seçim her yerde 
sevinç içinde geçti 

Dünyanın kalbini 
kazanan yıldız 

. Andrea .Lid .. Meşhur olmak için ona, •. Andrea yalnız film çeviımiyor, bu 
hır gece kifayet etti. filmle beraber kendi mukadderatının da 

Artistler pansiyonu filmini seyredenler rolünü oynuyordu. Oynadı, muvaffak 
bu çehreyi bu siyah gözleri unutamadı- oldu. Bir gece lçersinde bütün dünyanın 
lar. Bilhassa intihar sahnesinde yüzünün kalbini kazandı. İhtiyar Samuel Goldvin 
ümitsizliği bütün açıklığı ile canlandıran bile kızın suçunu affetti ve sanatkarı tek
ifadesi bütün merakı kendi üzerine top- rar stildyosuna aldı. Derhal ona Nevyork 
!adı. Herkes onu meşhur bir yıldız sandı; çılgınlıkları filminde lıir rol verdi. Az 
bu kadar meşhur lılr yıldızı tanımadık- zaman içinde Lid üçUncü bir defa film 
!arına esef ettiler; eller programları açtı çevirmeğe bıı§ladı. Hem bu sefer Adolf 
ve ismini aradı. Manju ile beraber. 

cArtistler pansiyonu> meşhur bir re- Bu müşklll çarpışmadan galip çıkan 
jisörün, La Kava, ve iki meşhur yıldızın, Andrea Lldin meziyetleri acaba neler
Katerin Hepbum ve Ginger Rogerin dir? 

isimlerini bir kat daha yükseltti. Fakat O bir mAden mUhendisinln kızıdır. 
filmin asıl meşhur ettiği yıldız Andrea Annesi Fransızdır. Andrea 1914 ağusto
Lid'dir. runda doğdu ve daha beşikte iken ma· 

Bir gün içersinde meşhur olmak sine- ceralı ve heyecanlı bir ömür .sürmeğe 
mada Adettir, fakat çok nadir tesadüf ~!adı. Çocukluğu v~i manzaralı 

olunur. memleketlerde, mAdenciler arasında 
Bu filmden sonra münekkidlerin met- geçti. O sekiz yll§ına geldiği vakit Mek

hiyeli cümlelerinde, seyircilerin dudak- slkada idi. Bir gün miden amelesi grev 
larmda ve reklAmların tizerlnde sık ilAn ettiler. Grevi idare edenler, mAdenin 
sık rastgelinecek olan bu isim, daha ~ında bulunan Andreanııı babasına bir 
bir kaç ay evvel sinema fabrikatörlerile mektup yazdılar. Tekliflerini kabul et
rejlsörlerinin kara listesinde yazılıydı. mezse kızını kaçıracaklarını bildirdiler. 
Çünki.1 Andrea Lld de tıpkı Bed Davis Adamcağız derhal kızını tayyareyle Los 
gibi, Jorj Raft gibi, haşmetlQ sinema falr Anjelosa yolladı. 
rikatörU Saınuel Goldvinin arzularına Çok genç olmasına rağmen, bir çok 
isyan ve cBayan bayı takip ediyor> fil- maceralarla olgunlll§ml§ olan Andrea ha
nılnde kendisine vermek istediği bir rolü yatını kazanma zamanı gelmiş olduğunu 
düpedüz reddetmiştir. Studyolar, meş- anladı. Ne 1§ yapabileceğini dil§Undü. 
bur aktörlere böyle kabul etmedikleri ML kiyi seviyordu. Derhal piyano ça
vakit aylılclannı yine verir. ÇUnkU rakip lışmaya ~!adı. Fakat büyük bir plya
bir studyo ile mukavele yapmalarından nist olmak için istidadı olmadığını anladı 
koııkar. Fakat Andrea Lld daha acemi ve bu i§ten vazgeçti. Sonra iyi bir gaze
bir sanatkılrdır. Böylesinden Goldvinin tecl olacağını sandı. ı..o.. Anjelosda çıkan 
emirlerine itiraz etmek ne haddine.. biltun gazeteleri dolll§tı, yazılarını verdi, 

lmıinde bir sinema artistidir. Rudolf Va

lantinoun hayatını anlatan filmde Ru

dolf rolilnU oyruyacak erkek. Fakat An

drea hayatta neye el almı§sa onun kuru
duğunu görmil§tilr. Nişanlısı genç ya

tında, ansızın l!ldU. 

O gUnden sonra Andrea Lid daha us

lu, daha makul, daha siik-0.tı bir kız.dır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i RADYO ~ 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ANKARA RADYOSU: 

Öğle neşriyatı: 

4 Birinclteşrin 1938 Salı programı 

(öğle neşriyatı tecrübe mahiyetinde ola

rak yeni stüdyodan yapılacaktır.) 

Akıam ncıriyatJ : 

Saat 18.30-19.15 te Karışık pliık neş

riyatı, 19.15-20.00 de türk musikisi ve 
halle §'U'kıları (Hikmet Riza), 20.00-20. 

,, 10 da saat ayarı ve arapça neşriyat, 20 . 

...._ ___ ..;. __ _....,.. ... .\-.;/~I;' <''ı:~~~' :,-,~~~~:\ ~e~aa~r:~::ı~:=~: ;ğ~ 
Herkes bu yaptığına cdeillik> dedi. muharrir olmak istediğini anlattı. Fakat lar, ve Safiye Tokay), 21.00-21.15 te Şan 

Onu sevenler, ve ona acıyanlar nasihat yazı l§lerl mUdUril kızcağızı nezaketle plAkları, 21.15-22.00 de ıtUdyo salon or
verıneğe kalkıştılar. Fakat 0 dinlemedi. savdılar. Yalnız edebi iblr mecmua Mek- kutraıı, 22.00-22.15 te haberler ve hava 
Bu itaatsizlik az daha mesleğine mal 

1 
sikaya dair yazdığı bir makale serisini raporu, 22.15 te yarınki program ve ton. 

olacaktı. ÇünkU G<ıldvin nüfusu ile bü- neşretmeğe başladı. Andrea bu yazı mu-
tün müesseseler bu zavallı kıza kapıları- kabilinde haftada Uç dolar alıyordu. Bu ISTANBUL RADYOSU: 
nı kapadılar. O MUI inad ediyordu. muhanirllk hayatı da lrua aürdU. 

B Alqam neşriyatı: 
- u rol hoşuma gitmedi. Ben hoşu- Bereket versin ki. Andreanın sinema 

ma gitmlyen bir rolU oynarsam lstlkba- ile meşgul arkadll§lan arasın.da nUluzlu Saat 18.SO da dans musikisi (plak), 
liın mahvolur. Oynamam da oynamam! bir rejisör vardı. O, ikıza bir defa da si· 19.00 da Konferans: Kadıklly Halkevi 

Bu mücadele, tıpkı dev ile parmak ço- nemada taliini denemesini tavsiye etti. d kto •-L d Irman (Çocuk 
··"-·- ik namına, o r ...... en er ~..,...,, Br§ılaşmasma benzer. Dev bu Andrea sevimli bir kızdır derin gözleri, 

mahlQkla fazla aJAkadar olmağa lüzum çok güzel bir ağzı var. F~kat çehresinin hastalıklan ve bakımı), 1~.30 da .. orta 
gl!rınedi b !sim t ld gitti . ah M I Anadolu Halk f8rkıları, Ah Koç Cursea 

ve u unu u u . ve vi.lcudunun Lorettıı, y ut ar en ve Ha . Karamete 19.55 te borsa ha-
Fakat Andrea Lid artistler pansiyonu Ditrih gibi erkeklerin derhal gözüne çar- yn ' 

filminin bir d 'beri ,_,,Lod h ıldırtı b' -•--- .._. ç· gl herler!, 20.00 de saat ayarı: Mefharet ve - ·--- ıene en """""' u a- pan ç cı ır UULUAOı youur. ız '--d k ---•L• J 

!inde b . . • . arıuı aşları tarafından tllr m"""""' ve 
Utiln ağızlarda dolaşan mevzuunu güzelligıne kıymet verınlyen, kadının halk kıl 

0 40 
da Ajans habererl 

l§ltmiştl. Bu filmi stüdyolar bir tilr!U bUtün meziyetini aeksapelde arıyan o §ar arı, 2 · ' 

Çevimı k iste · rd Nih t filmi devirde Andreanın sinemada muvaffak 20.47 de Ömer RWı Doğrul tarafından e mıyo u. aye çe- .. 1 t k ..._ 21 
vlrmeği La Ka k b l ttl"' i olamıyacağı meydanda gibiydi Fakat arapça soy ev, saa ayarı: or eo .. a, . 

vanın a u e "' şay · SO d C al Kftmll ve arka"·· !ar ta 
oldu. Andrea Lid derhal bu adama baş- kadın, yine eskisi gibi ince, zarif ve bil- a em . . ""'9 ı ra 
vurdu. tun minaslyle şuh ve gilzel olmağa baş- fından tilrk musikisi ve halk §Brkıları, 

La Ka fazla 
!ayınca Andreanın devri geldi 22.10 hava raporu, 22.13 te faıııl saz he-

va cüretkAr bir rejisördiir. · . 
Onun yerinde başka b!rlııi olsaydı fil- Andrea bugün evlenmiş olacaktı. O yeti Ibrahirn Uygun ve arkada§ları tara-
mln baş rollerinden birini böyle acemi, hayatta yalnız bir kadını değil, koca ve fından, 22.50 de son haberler ve ertesi 
figllranlıktan yeni lrurtulmuş, ikısa bir çocuklar t.tiyen bir ev kadınıdır. Andrea günün programı, 23.00 te saat ayarı, !s
iki komediden başka film çevlrmeıni§ nişanlanacağı erkeği ııeçU. Bu Jak Dum tiltlAI mBr§ı, son. 

bir .aanatkAra vermezdi Fakat bu kız La 
Kavanın boşuna gl1miftl. Onun istediği 
ro!U vermek için d~edi bile. 

Andrea Lid bu filmde canla ~la ça
lı§tı, arkada§larma: 

- Bu filmde mutlaka muvaffak olma
lıynn. Çünkü bu benim için lllmek ve 

ak me.selesldirl dl ordu. 

Kayseri Cümhuriyet halk par
tisi ilyönkurul başkanlığından: 
Ekailtmeye konulan Kayseri Halkevi İnfU.hna talip çıkmadığından 

ayni terait altında 3/10/938 den itibaren on gün aon: a pazarlıkla 
· · ... ilin olunur. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YVZU 
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Kendilerini /...ilaha veren papazlar 
Gecelerini Bizansın en güzel ve 
cünbüş alemlerinde 

. ., 
geçırmegı 

körpe kadınlarının 
sevap sayarlardı 

Eserimizin birinci kısmı olan cPiç ku
rusu> nu okumUJ olanlar belki Sebuti
yanonun nasıl olup ta papaa Eftimyoaun 
bu aımna vakıf olduğunu anlamışlardır. 

ve hep beraber adaya gitmi~lerdi. 1 olsun diye beline bu mukaddes şalı ta~ 
Sehnstiyanonun kansı işte adada bu- kardı. 

lunduklan sırada, boıı bulunarak Samat- O gece ... Yakalandığı gece bu oah 
yadaki (Randevu) evinin esrannı an- çıkarmağa muvaffak olamamıştı. 

Ne kadar c-"'tTikacı ve muhteri. bir 
ruh taııdığını bildiğimiz ve nihayet ada

latmııtı. Saraya getirildiği zaman ise hemen 

Bu ev, Andromedya adında bir kadı- oda hizmetçisine saklamak üzere ver

ya sürgün göndcrilmiı olan prenses T de- nın evi idi. 
la Vaailden evvel Bizana tahtında hü- Andromedya, hem Samatya manastı

lcümran olan Oçüncü Miıelin kız kardcti n baı papası Eftimyosun metresi hem 
idi. Vasil de Oçüncü Mi§elin aağ eli ve de kilisenin ileri gelen din adamlarına 
imparator muavini.. dünya ze\'kini tattırmak için kelepir par-

Miıel ve Vasil, aralarında bir aDlqma çalar bulıın bir 6imsardı. 
yapmqlardı. Mişclin metresi Etbrina Kadın .. Hakikaten çok güzel ve çok 
sözde resmen Vasilin nikahlı kansı ola- gençti. O kadar ki... Papas Eftimyos 
cak. fakat hakikatte imparatorun met- manastırın mukaddesatı arasmda mev
rCIİ olmakta devam edccdc.ti. Maksat.. cut bir şalı bu güzel kadının çıplak be-
Kiliscnin aforozuna le.arp gelmek.. line dolamaktan kendisini alamamıştı. 

mi~i. 

Kansının gevezeliği ile bu sırra vakıf 
olan Sebastiyano, eheıµmiyet vermemiş 

ve bu hadiseyi unutup gitmişti. 

Papasın imparator huzurunda ve kili
se namına yüksekten atıp tutması ile bu
nu hatırlıyan Sebastiyano, kan~ının ~

yaları arasında bu §alın mevcudiyetini 
habrlamı1o onun vasıtnsiyle yalnız Ef
timyosu değil.. Kiliseyi de avucu içine 
almağı düşünmÜ§tÜ. 

a 
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Fakat Madam Kampan dedi ki: 
l'Cadam, dedi çok mühim bir meseleden bahsediliyor 

sanıyorum. Kraliçenin emri Üzerine sahtekarlık yapılmış 
- Büyük müjdem varl dedi. Yann 

akşam kraliçe size bir mektup ve bir de 

ve mülakat istedi. · tim ve ne bahaya oluna olsun bu ger• 

Madam Kampan: danlığı almak istemiyorum! dedi. 
- Ziyaretinizi kraliçe hazretlerine Madam Kampan, kuyumcunun vll" çiçek demeti verce.ektir! 

Kardinal, hayret sevincinden ne ya- hemen haber vereyim! dedi ve haklıydL diği malQmat Üzerine gerdanlık etrafın• 
Fakat aradan epeyce uzun bir zaman daki endiııelerini, Kardinal dö Rohanııt 

geçtiği halde, kuyumcu başı kraliçenin bunu kraliçe namına mübayaa etın~ ola' 
yanına alınmadı. Bu hal, kuyumcunun bileceğini söyledi. Ve hatta bir dolandı• 
endişelerini büsbütün artırdı. ncılık Üe gerdonlığın tl§ınlmış olmasınııt 

pacağını şaııırdı. 

SAHTE KRALiÇE 
Kontca dö Lamot, Nikoli kontca d"Oli

va yapbktan sonra, yeni bir faaliyete 

geçti ve onu kraliçe kıyafetine de sok-

tu. 
Evet, bu kadını, yeni kıyafeti altında 

kraliçe Mari Antuvanetten farketmek ka
tiyen mümkün değildi. 

Haddi zabnda masum ve saf bir ka-
dın olan kontes d'Oliva, bu mükellef 

Bu sırada, saray erkanı tarafından bü- mümkün olabileceğini de ili\ve etti. 
yük bir temsil verilmek üzere idi. Kraliçe Kraliçe, bu malumat üzerine bnırtn1 

Mari Antuvanet bizzat bu i,le meıgul hemen verdi: 
bulunuyordu. Bonmartcnin cSevil Ber- - Pekala. Madam ki bu iııe Kardinal 
beri> piyesi oynanacak, ve figaro rolünü dö Rohan da kan~mıtıtır, meseleyi kral• 
bizzat Artuvaz kontu yapacaktı. Diğer arzederiz, kral lazımgclen tahkikab yap· 

rolleri de kraliçe saray erkanına dağıt- bnrl dedi. 

Saray hakkında halkın diline bir de- Prensca T ekla, haftada bir gün sevgi- tuvalet altında kendisini aaray parkla- makta idi. - Benim aciz fikrime kalırsa bu tah· 

Kraliçe bu büyük aaray meşguliyeti kikatı bizzat kraliçe yapmalıdır. dikodu mevzuu vermemekti. Buna mu• lisi ile burada bulu§urken, ona cemile - BtTMEDl - nnda gördüğü vakıt büyük bir sevinç 
arasında kuyumcunun zjyaret müaaadcsi - Fakat .. Vaktim var mı> MüSllıne· kabil de Vaail imparatorun hemfi.re8i ------------------------hissetti. Vcrsay sarayının parlcJarının ha-
istediğini unutmUf gitmif idi. reye Üç gün kaldı .. 

olan Te1c.la ile istediği KJ.Dİ mercimeği fı- · d ç k 
1 

k riku1adeliği zavallı kadında düıünmek 
nna verebilecekti. Macarlar a e os ova kudreti bırakmamı, idi. 

Bu anlqmL. Mi§C!=. ::.rzum gibi tatbik Kontes d'Oliva, güzel bir yerde otur• 

edildi. imparator, Vasilin kansa ile ya- d duğu vakıt. madam dö Lamotun suç or-

Ve, kısa bir düoünceden sonra, kra· Madam Kampan kraliçeye kuyumcu· 
nun müsaade beklediğini hatırlattığı za- liçe: 

- Evet, Kardinal bir kilise adamı· man, Mari Antuvanetı 
dır, hanedana mensuptur. Bu husustaki - Evet, dedi. Bu adam da bugün tarken Vuil de imparatorun lıı:ız karde- yanın parçalanmasın an tılklıırından birisi de Kardinal dö Rohan 

b d ile sık bir ar.arlık ve çiçeklik arkasına giz- böyle ne istiyor} fİ ile cüm Ü§ ediyor u. o ,. 
tahkikatı ancak kral ve onun meclisi ya· 
pabilir. 

Vak ki V il · .. ·· ·· Mi lcnmişlerdi. - Vaftiz İçin apuleti getirmişi 

teli öt:Urerelc :-~:u:~::;
0

.:ı= çık: pay almak ı•stı•yorlar Kardinııl dö Rohnna arkadaşı: 
tt. Mi~lin metresi ve Vasilin nikahlı ka- - Bakınız! dedi. Krnliçe istirahat 
nsı olan Etkarina da bu suretle imparn- ediyor! 

- Ya.. Öyle ise girsin 1 
Kuyumcu bap, müsaade üzerine kra· 

(içenin yanına girdi. Kaliçe sabırsızlık ve 

Dedi. 
Hemen kralın yanına gitti, meseleyi 

bildiği kadar anlattL 

• 1 1d FE Knrdinııl, kraliçeyi gördü • tonçe o muı o u. - BAŞTARAFI 1 1NCt SAHi DE - mnsını bile kullanmcığa çalışmadılar. memnuniyetııizlikle : 
Kral, bu ekandalın patlak vermesirıl 

biraz tehir fikrinde bulundu, fakat kra• 
liçe: 

Ş d h ı l k Kraliçe bir az sonra kalktı, çiçek.lcr-unu a atır atn ım i imparator Le- Çekoıı,lovnkyadaki Macarları Macarista- - Mösyö Bohmerl böyle ııırarla ne 
istiyorsunuz, Allah ntıkına '> Apul et mi~ 
Pekala şu masanın üzerine koyunuz. Çok 
güzel olmuş fakat şimdi çok meşgulüm!. 
dedi! 

Etk · V Jd den bir demet yaptı, sonra koynundan on.. armanın nsi en değil.. Mi- yapmak Prnrnn kendi menfaati icabın- na iade etmek ve Münihte ba~lıynn eseri - Sir, dedi. Bir kraliçenin F ransızla· 
rın kraliçesinin namus ve şerefi mevzuu• 
bahs olduğunu unutmamak lazımdır. 

ld 1 "' d" B 1 B o· bir kUğıt çıkardı ve çiçekle beraber, lüks oe en o an çocugu i ı. ianena eyh i- dandır. tamamlamak için Çekoslovakya daha üç 
h d k. ,_ h k d saksılardan birinin içine bıraktı. Heyecan zam ta tın a ı ıou genç Ü üm ar söz- cMeııul mahfc!lerin malfunudur ki ay beklememelidir. 

d V ·1· "l h k k • Ek • ve tehalükle oradan uzakla~tı. e ll8J ın og u, a i atte ıse.. t an- Leh ve Macar ekalliyetleri meselesi Mü- Prag, 3 (A.A) - Salahiyettar resmi Ve, İşte bundan sonra, tarihe mal olan 
meşhur <gerdanlık dilvasu başlamış ol• 
du. 

M. ld d " d " • • d Kardinal, biraz sonra, saksının olduğu nanm ışe en ogur ugu pıçı i i.. nih konferansının müzakere ruznamesi- Çek mahafili ÇCkoslovakyadaki Macar Kuyumcu bap bu mücevheri maııa üze
rine koydu, fakat mücevher yanında bir 
de kağıt bırakıp gitti. 

yere kadar gitti ve bayılacak kadar bir Vasil. imparator olduktan sonra artık ne dılhil değild~ Mesele B. Mussolininin eltalliyeti meselesi hakkında neşretmiş 
helecanla demeti ve mclttubu aldı, koygeçmi~ ve göçmüş olan Prenses T dda- kendi diyle yazdığı bir nota ile ortaya olduğu biT tebliğde czcUmle diyor ki ı 
nuna soktu ve oradan uulklqtı. 

Yl ihmal etti. Fakat Orji hayabnm, cüm- konulm11• ve bu nota B. Hitler tarafın• Macar hükümeti Çekoslovak hükll-
-y Kontes dö Lamot, plaruru mükemmel büş alemlerinin itiyadı ile kendini hAlıi dan derhal kabtil edilerek konferanstı\ metinin Çekoslovakyadaki Macarlara 

Kraliçe hu kağıdı aldı ve §U cümleleri 
okudu: 

Bu öyle bir d!va idi ki, Fransa tahtını 
bile sarsacak bir ftrtına ve kasırga olmu~ 
tul. surette tnthik e~ demekti. , zinde ve yerinde gören prensea T elda olrunmnatur. B. Mussolini böylece bu ÇCk Almanlariyle yapılan müzakereler 

-Y Kardinal dö Rohan, kraliçe Mari An-
bu cMetrukiyetin> acısını geceleri saray- meseleye lngiliz ve Fransızların da dı'k- esnasında tanzjm edilmiB olan ekalliyet• 

cMalik olduğun~ çok kıymetli ger
danlıktan dolayı tebrik ve beni ıstırap 

iç.inde bırakmamanızı çok rica ederim.> 

Ve, omu~l nnı silkerek: 

-22-
tuvanetin kendisine bir b.Jp hediyesi dan sıVl§mak ve bir saray zabiti Üe Sa- katini cclbetmi' ve eonunda bunlar da lere ait statüde münderiç hukukun bah- 9farak bir demet çiçek verdiğine ve bir malya manastırı civarında bir evde bu- bu meselenin tallkinin tehlikeli olacağı- şedilcceğine dair teminat almıştır.. Ma-
de mektup yazdığına artık tamamiyle luımak euretiyle çıkarıyordu. nı ve mi.istacelen halli icap ettiğini ka- car ihükümeti buna kanaat etmemi§ ve - Bu adam da delidir vallahi 1 dedi. 

"LA VALU KARDiNAL 

emin idi. Sevincinden kabına sığamtvor-
Vasil, İmparator olduktan sonra her bul etmi§lerdir. Çekoslovakyndaki Macarların tapkı du 

1 
ne kadar T ekla ile cünbüıı alakasını kes- cKabul edilen üç aylık mühlet Prag Almanlıır gibi kendi mukadderatlannı 
miş idiyse de teb'an vahşi ve Egoyist ve Budapeşte arasında müzakerelerin tayin etmek hakkına malik olmalarını is

Ve, hiç vakıt kaybetmeden bu kağıdı 
yanmakta bulunan mumlardan birinin 
alevine tuttu, kağıt bir i.n içinde yanarak 
kül oldur 

Ağustosun on bqinci günü, büyük bir 
yortudan istifade edilerek sarayda resmi 
mera:ıim yapılrntJ idi. Bu merasimde lll" 

ray erkanı, ve hükümet erkanı hazır bu· 
lunmuı, merasim çok parlak olmu§tu. 

olduğundan Teklanın bu gizli macerası- baıılama.sı için değil, bitmesi içindir. Jtal- temiştir. 
nı duyunca küplere binmiş ve suç üstü yan resmi mahfcllcrinin fikrince Prag ve Dört devlet Münihte ittihaz etmiş ol
yaknlanmasını emretmişti. Budapeıte arasında müzakerelerin taci· duklan mukarrerat sırasında Çelcoslo-

Prenscs Tekin, saray dıııında earay li elzemdir. ,.aJcyadaki Macarların bu taleplerini kay-
mUhafız zabiti ile mercimeği fmna ve- cHi.la eski muahedclerle tayin edilen detmi§ler ve ayni zamanda yalnız ehe
rirken Sebastiyano da saray içinde bir Çekoslovak hudutlarının içinde bulunan riyeti Al.m.:ın olan mmtakalan değil ck
cariyo ile i~ni uydurmuftU. bir milyon Macar lcurtulullannı daha seriyeli Polonyalı olan mıntakalan da 

Bu cariye.. T eklanın oda hizmetçisi ziyade beldiyemezler. Bahuaua ki meaul kendi mukadderatlanru tayin hususun• 
idi. veya bilhassa gayri mesul Çek unsurla- da serbest bırakmak mecburiyetinde 

imparator Vasilin Tclı:layı suç üstü nnın zülGmlanna manızdurlar. Bu iti Jcalmıılardır. 
yakalamak emrini alan ve o zaman sa- talik etmekle Prag bir ıey kazanamaz.. Bu vaziyet karouında Çekoslovak hü· 
ray nazın olan Hıristidi bu nazik vazife- Bilakis yeni ihb1atlara yol açabilir. kümeti bir milletin kendi mukadderatı· 
yi Scbastiyanoya vermişti. Dörtler tarafından Münihte esası bt'i nı eerbe9tçe kendisinin tayin etmesi hak-

Scbastiyano vazifesini muvaffaluyet- olaralc kabul edilmiı olan bir hidiaenin kının tatbiki hususunda anlaımak isti
le görmü~. Teklanm cümbüş sahnesi or- bir an evvel tahılkkWru 18.zımdır. Macar- yen Macar hükümetinin bu temennisini 
taaında yakalanmasına sebep olmuştu. lar adaleti elde etmek için yiımi sene reddedemez. Bu hususa müteallik olan 

Sarayda, Vllll1in vahşi emirlerinden bclclediler. Bu müddet zarfında sulhu müzakereler hwıusi bir Çek - Macar ko· 
hlb-ük bir lcumazfıkla Teldayı .kurtarma- bozacak hiç bir VCY yapmadılar. Hatta misyonuna tevdi edilecek ve bu komis· 
ia muvaffak olan Sebastiyano, nihayet dalına Milletler cemiyeti iazalığıru muha- yon pek yakında mesaisine başlıyacak
Prensesin oda hizmetçisi ile de eTlenmİ§ faza ettikleri halde, Cenevre makaniz- br. 

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

Sihirli 
- 11-

Ev.ine dönüp attan inince süratle oda- uyanıp pençereleri açtıklan zaman hayre
sma koştu, JB.mbayı yakarak cini çağırdı tc dü§tüler. Çünkü daha dün akp.m boı 
ve dedi ki: ve hali kalan aruide uayct mültemmel 

- Padi§ahın kızını gelin getirmek için bir bahçe ile cesim ve mükellef bir sa
bana bir saray bin~ edeceksin. Sarayı rayın bina edilm~ olduğunu ve kapmn
hümayunun karşısında olacaktır. Duvar· dan padişahın sarayı kapısına kadar gü
lar. Altın ve gümüşten, döşemesi beyaz zel bir halının ııen1miı bu1unduğunu gör
ve lekesiz mermerden o1up pençerelerin müılerdi. Henüz doğmuş olan güneşin 
bir misli görülmemiş surette elmas, yakut şuaı altında saray panl panl parlıyordu. 
ve zümrüt ile murassa olacak ve yalnız Hizmetkutlcrr ko§up bu garip vakayı 
b~nlard.~n biri na~amam hı_rakılaca'ktır. l vezire hab~r ver_d~er. Vezir hemen padi
Bına mukemmel bır bahçcnın ortasında 1 şahın nezdıne gıdıp malOmat verdi. Pa-
olacaktır. dişah: 

Alaeddinin bu emri verdiği zaman - Bu Al&eddinin sanlyı olmalıdır. 
güneş batmıştı. Ertesi sabah oafılk attığı Dün ona kızım :için böyle bir aaray yap
vakıt cin gelerek sarayın hazır olduğunu tırmasını rica etmiı idim. O bizi hayrete 
haber verdi ve genci alıp bina ettiği sa- dii§ürmek ve bize bir gecede böyle bir bi
raya götürdü. Bütün daireleri gezdirdi. nanın , vücuda gelelıileceğini göstermek 
Alacddin 11 rayın, emrettiğinden ve ümit istemi,tir. 

eylcdiğinden daha mükemmel ve gü. Dedi. Aliiedd"n sarayı gezdikten sonra 
7el olduğunu orerek memnun oldu. 

D 1• l. 

etme. \um için .zevc:e11le tat&Ba&z 

Haydi a;ne sarayı hümayuna gi
dip aultanı gör ve ona kendi için yap· 
tırdığ-ım sarayın emrine amade olduğunu 
ve orayı t~rif edebilcecklerini haber 
ver. 

Dedi. Kadın cariyCleri arkasında ol
duğu halde saraya gidip Bedir sultanın 
dairesine vaınl oldu. Biraz sonra padişah 
ta oraya geldi. Evvelce fakirane gcyin
mi~ olarak dcfatla gördüğü bu kadını 
ltendi ku:ındrın dnha mükemmel ve 1-cıy· 
mettar elbiseler içinde côrerek bir kat 
daha hayrete düştü. 

Alaeddine karşı hüsnü teveccühü art· 
tı. Derhal annesine fevaldade hürmet 
ve riayet edilmesini, ikram ve İzan için 
emir verdi. Kadm oğlunun ricaaını padi· 
,aha ve sultana arzettikten sonra evine 
döndü. Bunun üzerine Alaeddin bir gün 
evvel olduğu gibi yine atına binerdc kö
leleri etrafında olduğu halde mi.ikemmel 
bir alay ile evini terkcdip saraya gitti. 
Genç bütün bu saadetlerinin tebcbi olan 
limbnyı betabet altnllğ.ı unutmamı§tı. 
sihirbazın bir tılsmı olarak kendine ver
diği yüzük te parmağında idi. 

Lambayı mahalli mahsusuna koyduk
tan ııonra padişahı.ı rayına gitti. Pa
diıah Alaeddini diğer bir padişah gibi 
knJJJayap yanında oturttu. Mükemmd 
bir dü~ün icra edwyordu. Akvam olup 
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cCERDANLIK DAVASI. 

~ 

Jngiliz Mister Sen Ceyınis bu defa va- Fakat.. Kuyumcudan mcaele hakkın-
adettiği parayı henüz vermediği için da biraz malUnıat almak için madam 
mahut gerdanlığın 100.000 Ekülük tak- Kampan kraliçeye: 

aiti ödenmemi§ti. Sarayın kuyumcu bqı· - Madam, dedi. Çok mühim bir me
aı endiıe ve aıkmb içinde ne yapacağını acledcn ,bahsediliyor sanıyorum. Kraliçe 
§8.flllIUI ve r.ihayet kraliçeye vaziyeti hauetlcrinin adı üzerine bir aahteUrlık 
anlatmak istemiı idi. yapalml§brl 

Kuyumcu bllllt kraliçenin yanına gir- - Azizem .. Kuyumcu b&fUWl bu de-
mek fll'll&tını çok çabuk elde etti. Kral lilikleriylo aonra naenul oluruz. Şimdi 
on albncı Lui, kuyumcu baııya oğlunun İ§imiz çok ve mühimdir. Salıneyi tekrar
vaftiz.i için muraaaa bir apulet 11mada- lamak. lhaın. Mösyö Dazinkur geldi, onu 
mı§tı. Kuyumcu bunu krala vereceği sa- içeri alınız! 
rada, kralı Nedime için yapacak bir it kalmamll)tı. 

- Bunu kraliçeye venini .. Emrini Fakat. geç vakıt, oyun hazırlıklarına ni-
verdi. hayet verildiği zaman, lıı:raliçe, Madam 

Bu emir, kuyumcu bqıyı çok sevin- Kampan'aı 
dirdi. Bu •ayede kraliçenin yanına ko- - Şimdi kuyumcunun ip ile mqgul 
layca girecekti. olabiliriz. Bu adam hill benden · ne is-

V e hemen kraliçenin daircaine kottu tiyor böyle) Ben bu gerdanlığı reddet-

babasının elini öperek ~di earayuıa bep haiis altından idiler kadehler, .üra-

Bu merasime ve vaftiz İ§lerine me\"• 
kü ve salahiyeti itibariyle bizzat Kardinal 
dö R~han riynaet etti. 

Merasimin sonunda kral, aoğuk bir tıt· 
vırla Kardinale, taht odaauıa gelmesini 
emretti. 

Kardinal dö Roban, bu divet ve eınir 

üzerine eapean kesildi. bununla beraber. 
90iu]tkanldığını muhafazaya çal11&rak 
kralın nezdine girdi. 

Burada, kral kraliçe, kralın nazırları 
vardı. 

Nazırlardan adliye nazırı mösyö dö 
Miromensil krala itidal tavsiye etmekte. 
fakat kraliçe ile Rohana dÜ§man ve rıı· 
kip olarak möııyö dö Bretöy ıiddet gös· 
terilmesi taraf tan idi. 

Kardinal, bir tahkik heyeti hururuns 
gird~ini anlamakta gecikmedi. Fakat .U· 
kunetle: 

gitmeğe müsaade aldL AJacddinin gön- hiler ve bütün •ofra taknnlan en güzel - Davetinize hemen icabet için elden 
derdiği köleleri, earay ltavaslan, asker- oymalarla iJlenmit altından mamul ve geleni yaptım, kral hazretleri! dedi. 

ler iki eıra dizilmiı, yüzlerce meplcler kıymetli bir aofra görmemif olan .ultan Kral ağır bir eda ile: 
yakllmıı olduğu halde mükCilef bir taht hayretle dedi kiı - Mösyö dö Rohanl dedi. Siz~rı 
revana binerek ıkendi sarayına azimet et- _ Prensim. dünyada pederimin sara- bir gerdanlık hakkında malumat istiyo• 
ti. Padip.hın orayı ile Alieddinin sarayı ymdan daha mükemmel ve mükellef bir rurn. Kuyumcubaıı diyor ki eiz, ondarı 
binlerce kandiller ve fenerler ile tenvir saray yakbır zannediyordum. Lakin yal- kraliçe nam ve hesabına bir gerdanlık 
edilmiJ ve her taraf göndüz gı'bi ur na: bu yemek odasmm görünüşü bana al- almı~sınızl 
içinde olınuttu. Alaeddinin annesi de danm11 o1duğumu göstermeğe kafidir. Kardinal, kralın kafi derecede hiddet· 
diğer bir tahtırevanda olarak eultanın Yemek bitince ealona geçtiler. Orada li olduğunu anladı. Şimdiye kadar kefl' 

arkasından geliyordu. ilci earay arasına birçok ç.engiler, türlü türlü oyunlar ile disine cKuzemut diye hitap ederdi . .Bu· 

scrilmi§ olan mükemmel halı üzerinden gelin hanımı eğlendirdiler. Yatmak za- gün sadece cmöııyö dö Rohanl> eliyor· 
geçen bu alay saraya vasıl olunca Alaed- manı geldikte dairelerine çekildiler. du. Mari Antuvanet kendisine kin "e 
din kapının önüne inerek su1tanı karıı· Ertesi gün Alacddin fevkalade bir nefretle bakıyor, rnkibi mösyö dö Bre• 
ladı. Elinden tutarak mükemmel ve mü- küheylAna binerek etrafında yüzlerce töy ise, istihza jle gülümsiyordu 1 BunUJl' 

zeyyen bir sofra lcurulmt11 bulunan ge- köle eafbeatci ihtiram olduğu halde padi- la beraber, metin bir tavırla: 
niı yemek odasına götürdil. En nefia ve phın sarayına gidip arzı ihtiram eyledi. - Evet, Sir, dedi. Kuyumcu ba§ıdo11 

leziz yemekleri muhtevi olan eahanlan -BiTMEDi- böyle bir gerdanlık satın aldım! dedi. 

..... EZ:BIPJll!ll .... Dl! .. 2imlBll'mmll ................... ~ 

Satılık banka binası ve depoları 
Akşehir Bankasından: 

ilkinci Kordonda kiin Bardra binuiyle Kuap hu:ir mahalleai Arap 
ve Otücüler ~ 19, 25, 27 numandı eY 'H iki dükkinm 

mülkiyeti aabhia çdmrdnuı oJduiundan binayı görmek Ye teklifleri
• dermeyan etmek için bmirde Gaii bulvarmda 16 numarada Aqe
ir Txaret m müdürü bay Halil Aldrende müracaat etmeleri ilin 

1 -25 (2858) 

- Kraliçe nam ve iı.csabına JDt 1 

- Evet, kraliçe nam ve he.abınAI 
Bu ııon cevap üzerine lrraliçe hiddet· 

le: 
- Ne hak ve ne ıııfatla) diye bağır' 

dı. 

Kardinal dö RolıAn küçük. bir tered· 
düttcn eonra, cebinden madam dö l>' 
mot vasıtasiyle aldığı mahut mektubd 

çıkardı ve krala verdi. 
Krat bu m<'ktubu okudu ve sonrac 
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Zem Niçin? 

- Hangi budala garajm kapısını bu 
t4r4fda yapmamı§! .. 

Servetin başlangıcı 
- lzmire geldiğim zaman cebimde 

ancıı.k kırk kurut vardı. Fakat parasız
lılttan işte bu kırk kuruşla kurtuldum ve 
epey paraya bu sayede sahip oldum. 

Ya) aman bana da eöy]eyiniz. 

- Kırk kuruşla babama telgraf çek· 
tiın 1 

--*--
Afacan 

ihtiyar bir tanıdığımız anlattı: 
c- Göztepe tramvay caddesinden 

leçiyordum. Baktım bacalı: kadar bir ço
cııl, ayaldannm üzerinde yiihdınif bir 
lcaPuıuı ziline yetipneğe çal1f1Yor. Acı
dnn. YB.nına giderek oordum: 

- Hangi zili çalacaksın çocuium. 
- Şunu, fakat çok hızlı çalın. 
Zili kuvvetle çaldım. Çocuk konuı

lllap batladı ve bana eealendi: 
- Haydi çabuk kaçl .. yoksa kant· 

lllam, kapıcı pek aluıi adamdır!> 

Daktilo kız, patronun yanına girdi: 

- Ne var? 
- Sizi birisi görmek istiyor. 

- Ne işi için? 
- Maaşına zam istiyor. 

- Zam mı istiyor) Burada olmadı· 

ğuru söyleyin. 
- Sizi görmek lstiyen kimse burada 

olduğunuzu biliyor. 
- Kim bu Allah aşkına? 

Benim efendim 1 

--=-"'---
Şüphe 

Gümrük memuru - Gümrüğe tAbi eş· 

yanız var mı? içki, cigara, iskambil fi .. 
lan? 

Yolcu - fçki kullanmam, cigara iç· 

1 

mem. iskambil oynamam. 

Gümrük memuru (muavinine) -Bu 

adam pek mübaligacı her halde, eşyasını 
dikkatli muayene etmek lizun 1 

---·"'---Çare 
- Son saati geliyor galiba. Ne yap .. 

malı acaba? 
- Saati durdursak? 

Zarar yok 
Reuam - Dildcat ediniz, tablonun 

boyası daha kurumadı. 
Ziyaretçi - Merak etmeyin, üstüm

deki elbise zaten yeni değil 1 

- Dur kocacığım.. Dur. Vuracağın tavf4'1Lırdan birini çiğ-Mdik ... 

Almanyada birkaç oene süren bir tah
ıilden yeni dönmiiftll. Dünyadaki bütün 
fenalıkların hep y.tıudiler yilzünden ol
duiunu ıöyleyip duruyordu. Bir arkada

" itiraz etti ı 

- Otomobil kaza!I seni" kolun,. lxı-- Dünyadaki fenalıklann oebebi ya
hudiler de(il fınncılardırl cağıııı kırdı am1'14 kocacığnn .. Hiç menık 

Almanyada tahıil etmiı zat hayretle 

1 

etme.. Ben ıU bir sinema angajmanı 
ıordur aldım ... 

- Allah Allalı! neden fınncılarl 
1 Muhatabı laf! gediiine koydu: Aile me&elesi 

- Peki, neden yalıudiler? 
Sinemada bütün bir 11ra koltuktaki oe• 

yirciler ön ııradaki bir adamın gcvez• 

Müzeyi ziyaret iliği yÜzünden filimde konuıulanlan i it&-

seb b . '' 1 miyorlardL Nihayet içlerinden biri daya-
e ı.. l n~aralı:: 

~üze idaresi bir yenililı: yapmaiı dü- - Affedeniniz, dedi. ne oöylenildi-
fiinmüıtll. Kapının yanına bir defter ko- ğini ititeıniyoruz. 

- Tanunadığın adanı.lara i_şaret etmekten. utanmıyor musun? nulmu§tu. Maksat ta ziyaretçilerin adla- Geveze adam hiddetlendi: 

nnı, ne i~ yaptıklarını ve arzu1arile bera

ber müzeyi ziyaret oaiklerini yazmalan 
idi. Bu, ileride bir istatistiğe esas ola· 

- Ben karımla konıquyorum; aöy ... 

lediklerim Iİz.İ ne diye alil:adar ediyor. 

Kurnazlık 
Gece yarısından sonra doktorun ka ... 

pısını çaldı: 

- Doktor. Bir hastam1z var. Otomo-
bilinizle gelip bakar mıınnız} 

Hatta neredei' 

Karşıyaka da. 
Biraz uzak ve vakıt ta geç ama pe .. 

Ne vereceğim? otomobil l'ara~iyle 

beraber? .. 
- 5 lira .. 
- lki liram var doktorcuğum. 
Doktor acıdı ve iki lira için değil bu 

merhametin tesiriyle Karşıyaknya git· 
meğe razı oldu. Doktorun meşhur oto .. 

mobiline atladılar ve yelyepelek yelken 
kürek Karşıyakaya vaaıl oldular. 

- Doktor, burada duralım. 

Otomobil durdu. l lastadan bahseden 
zat indi ve iki lirayı doktora verdi_ 

Peki, hasta nerede 1 

- Ha.ta filan yok. 
- Hasta filan yok mu? peki ne diye? 
- Eve geç kalmıştım. Bu saatte Kar-

Sinagogda 
Musevi paskalyasında Sinagog o ka• caktı. 

dar kalabalık olmuftu ki müminleri oı· 

rayla içeriye almak icap etmif ve kapıya 
da birisi diltilınifti. içeridekiler çıkma
dan yeniden 1tiıme bırakılmıyacakb. 

Bu vaziyet komisyoncu Jakobun hiçte 

Dehere 8 inci olarak adını ve çiftlik 
eahibi olduğunu yazan bir adam, ziyare

tinin oebebini §Öyle anlabyor: cHava 
yağmurlu ... teıneiyemi de unutmUJtum.> 
Ondan!. 

* 
Harclık 

' 
Bayan Zehra - Kocanız size harçlık 

veTİr mi) 

Bayan Ay§e - Hayır, m•l.fUIJ verir. 

Harçlı,iı ben ona veririm. 

itine gelmedi. ---------------------:----------''-

- Muhakkak içeri girmeliyim: Abra.-
hamı göreceğim. 

- Abralıam kim? 
- Benim patronum. 

- imkanı yok içeridekiler çıkmadan 
seni bırakn..•tuım.. 

- Am:ın yapma! bir banka muame· 
lesi var ki oa.at on biTden evvel halledil
nıek )Uzım, yoksa patronun bu işte um· 
duğu be, yüz lira kar havaya gidecek. 

Bet yüz lira mı? 
- Evet.. 
- Öyle ise gir, fakat çabuk dön. 
Jakop içeri girdi, bir iki adım ıı.tmt~b 

ki kapıcı peşjnden seslendi: 
- Seni yalnız banka muamelesi için 

bıraktım ha: dua ederken görürsem ka ... 

rıımam !. 

* Balet mektebinde: - Dahtı lıızlı ve dahtı yııkan! .. 

şıyakaya ne vapur ne tren, ne de otobüs 

vardı. Taksi ise iki liradan çok faıla tu
tar. Zahmetinize teşekkür ederim dok-

~-----------------------------1 torcuğum. Tedbir 
Sebep 

- Yaıınız m"§&allah doha.ru bul· 
ltıut, sizce çok yııf&lJlanm l1Tt1 nedir? 

- Gayet basit, ben alimler henüz 
D>ikrobu keşfetmezden önce doğdum da 
ondan! .. 

Kırtasiyecilik 
- Siz.in dairede ne i~ vaTdır} 

- Mukayyit hatalan kayd, mümey-
yiz hataları tasnif, müdür İse tashih eder. 

- Siz ne yaparsınız} 

- Hntalanl 

Karınla aran naad? Kelin sacları 
- Fena değil. Alı:pmian eheriyıı • 

ayakkaplanmı o çıkarır. Eczacı. kendi müatahzarlanndan bir Canbazhanenin dev adamı aizoinb 
Mesut bir erkek kansının harcadığın• - Meyhane dönü,ü eve döndüğün aaç ilacını methediyordu: ha?.. Nasd olur? boyunuz benden bile 

Vecize 
Dev adam 

dan daha fazla kazanan adamdır. Mesut 

1 
zaman mı> - Bu ilaç kepeğe, aaç dölciilmesine l la.a .. 

bir kadın ise böyle bir kocaya malilı: olan •. - Hayır. Meyhaneye gitmek istedi· kar,. birebirdir. Bu ilaa kullanan bir ke- - Olabilir. Çünkü ben dünyanın en 
kadındır. 1 gım zaman! lin aaçlan üç gün içinde iki misli oldu! küçük dev adamıyım! 

Tarihi macera 
ve esrar romanı Deinir Maske Fransa tarihinin 

1kördüğüm noktası 
Çıngırak &esine monaerıyör Luinin nu taşıyarak içeri alındılar. 

Pençereden ııirmeai üzerine yandaki oda- Matmazel Brevan: 
Yıl ı;dcilmit olan iki genç ban,Ue celdi- - HaydL. Çobuk hemşirelerim .. de-
l~. di. Bu genç kızı doğru benim odama gö-

l.ui onlara hitaben: türün ve bu mösyo1erin de istirahatle-
- Hernıirelerim .. dedi. Huiltiyan dj. rini temin edin. 

ili sizlere felaketzedelerin imdatlarına Gelenler, girdikleri odanın öbür ka· 
lı:o"'1ağı ve onların acdaruu dindirmeği. pısından çılı:blar. Monsenyör Lul ve Su-
•trırediyor değil mi? zan yine yalnız kaldılar. 

Genç bzlar bu ıözlere cevap olmak Genç kız, delikanlıyı 1-olundan tuta· 
Uı:ere bqlannı ve yarı vücudarını öne rak yanına oturma.ğa zorhyarak.: 
doğru eğdiler. - Ey benim güzel kahramanun.. de-

- Babçede .. hemen bu binanın kapı- di. Şimdi anlatınız Oakıılıın kendi mace
lt Önünde benim arhdaılarım var. Her· raları.nızı. Onları dinlemek için ne ka· 
"" bahasına olursa olsun onlan bu ııe· dar sabusızlandığım.ı görüyorsunuz. 
°" aıcak bir yerde yatınnıık., baTındırmak Bulundukları oda, eskiden kraliçe An 
~. Çünkü içlerinden biri yaralıdır. d'Otrişin ioziva odası idL Dedil«ıdulara 
Ve bu yaralı olan da bir ..• kadındır. bakılırsa sözde Ann d'Otriş bu odada 

Matmazel dö Brevan birden yerinden bir takım Qşıkları ile gizli gizli buluşur
•ıçra<L. Biraz evvelki penbe yüzü ani ola- muş ve bunun için de odanın girme çık
ralı; earardı. ma için gizli kapıları ve tertibatı mevcut 

- Bir kadın mı dediniz? 
Diye sordu. 

Delikanlı ağır bir ciddiyetle 
"erdi: 

'imiş .. 
Monsenyör Lui, Matm;..zel dö Brevana 

cevap kotun şatosundan gece çıktığı andan ma
nastıra iltica ettiği ana karlar başından 

- Evet Suzan .. bir kadın. Daha doğ- geçen bütün macerayı anlattı. Anlatır-
ru.., he .. k b' L_ ki b · k k 1 d b 1 d ard iki öl" nuz pe genç ır ~ ', eru en ar a arın a u unan uv an 
d ""._'den kurtarmak için büyük bir fe· erkek dört lıa!;ın uzanarak söylenenler! 
E: ~rlıkla hayabnı tehlikeye atmıştır. dikkatle dinlediklerini ikisi de farketme-:--n onu ıen de tanırsın. Bizim ço- mişlerdi. 
c. lulc arkadafU!llZ, beııim süt karde- Dinliyenler §Övalye dii Loren, dö Rır 
tını v dam M e ma Jııııın kw h•ondur. han, Kontes dö Suvansun ve madam 
ld •tmazeJ dö Brevan derin bir nefes Monte Spandı. 

1 
• Miisterih olmu~ bir 9esle: Mnnsenyör Lui sözlerini balı-ince Su

ra!~ Aman yarabbi.. demek Jvon ya- zan oturduğu yerde kayarak diz üstü 

1
. 

1 
" Vah zavallı kızcağız .. Aziz hem· düşmüş ve hınçkıra hınçkıra ağl.amağa 

-~m s· · ı d • " ıze rıca ederim.. Yaralıyı baş amıştı. 
ogruca benun' d ·· ·· .. .. Luı' .· bcıu o ama goturunuz ve onu 

m Yatağıma yatınD&Z. - Suzan.. Suzan.. Ne oldu.. Neden 
ı...~•lllJir..ıer büyük bir •ygı ile yeı:l~e ağlıyorsun böyle? 

a.r eği1~'1 t D d "- l d B O la uut en sonra odadan çıkblar. iye sor u ...... tmaze ö revan: 
lıü:.,, nn bu itaati ve ııösteıdiklcri derin - Ah Monsenyör .. dedL Nasıl ağla-
• .ı. et Suzaıun hayYetini mucip olmuş- =·· Benim gibi bir vilAyet asilzadesi· 

lliı· ka . nin kızı elbet bir Fransa kralının .,.kı. 
ç dalrika sonu Mistufle ve Fa- na layık değildir. 

--21-

Nakleden ı 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

-
1 

- Belki de bir taht ve saltanat Kon· Kapı ~e, aralannda güç hal ile 
~~ ayakta duran tvonu tutmakta olan l'arl· 

Bu 11111 sözleri Suzan söylrmemi,U. bol ve Mistufl.e duruyordu. 

Monsenyör Lui birden başını sesin Hmçkının da tvondu. 

geldiği tarafa çevirince başlarındaki şap- Monsenyör Lui, onlara doğru ilerle-
kıılarını. ~ duran iki genç ile hür- di. 
metle eğilen kadın gördü. 

- Siz kimsiniz ve bizden ne istiyor· 
sunuz? 

Diye sordu. Aynı zamanda da matma
zel Brevana vücudunu siper ederek be
linden ikılmcını çekti. 

- Sevgili Ivon.. Ve siz benim kahra
man ve sadık arkada§larıın.. dedi. Siz,. 

lerin de büyük hizmetleriniz benim ve 
Fransanın indinde asili unutulmıyacalı:
tır. Sizler ıle daima .. yanımda blunacaJ..-
sınız. 

Şövalye dö Loren cevap verdi: 
- Biz, sarayda az çok bir ehemmiyeti Hepsini ellerinden tutarak takdim et. 

olan Jdınseleriz ve kralmuza brşı son mek için oclanııı ortasına doğru çekti. 
derece sadık ve meı:ıbutuz.. Bu sırada madam dö Monte Span bir 

- Şu halde burada benim dostum adım ilerliyerek: 

olarak değil. Dii~•nım olarak bulunu- - Majesteleri, dedi, keıdilerine bir 
yorsunuz? FY söylememem~ buyururlar mır 

- Monııenyör .. biz krahmıza sadakat - Söyleyiniz madamı 
ve merbutiyetten bahsettik. Hakla ol- - Ben, haşmetmeabınızdan takdlm 
madığı halde saltanatı gaspeden bir piçe merasimini şimdilik tehir etmenizi 
karşı değil.. merasimini şimdilik tehir etmenizi rica 

- Demek benim bütün anlattıklarımı edeceğim. Çünkü bir takım ayak sesleri 
duydunuz? duyuyorum.. Bakımz:. Ellerinde fenl!l'-

- Evet ... Karşımızda on üçüncü Lui ler taşıyan bir çok kimseler bahçede ta· 
ile kraliçemiz Ann d'Otrişin meşru ev- bil bir araştırma yapıyorlar .. Ve nerede 
!adı ve Fransa tahtının meşru varisi bu- fse buraya da gelecekle-r .. 

lunduğunu biliyoruz ve ayaklarınıza kı
lıncımızı ve kalbimizi koyuyoruz. Emir
lerinize boyun eğiyoruz.. 

Böyle söyliyerek şövalye dö Loren ve 
Roban kılınçlarını Monsenyör Lırlnin 

önlerine korken iki kadın da saray eti
keti mucibince diz çökmüşlerdi. 

Lui: 
- Oh.. rüya mı görüyorum.. dedi. 

Beni herkesin terkettiği ve hayata lA· 
net ettiğim bu !lııda hem kaybettim zan· 
nettiğim caşkı> mı hem de hakkım olan 
saltanat basamaklarına çıkmak için muh-

-BlTMEDI-

Mektep kitapları 
Bu sene Kültür Bakanlığınıa 

budırlm1' olduğu bütün mektep 
kitapları Hiıar önünde: 

göğsüne bastırdı: firari ... bir •erserl gibi geçirmeğe mah- taç bulunduğum kuvvetll dostlan bul· 

Ege kitap 
evinde 

- Oh Suzanclğım., dedi. Neler söyli· idim bir zavallıyım. Istikbal bana ne ha- dıım. SATILMAKTADIR 
yorsun.. Unutuyor mll.5un ki ben adını, zırlıyor bilmiyorum .. Belki bir z.ıııdan Bu .sırada bir lıınçkırık sesi odanın 1~6 (2985) s. 6 
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Ayaklarınıza 
Göstereceğiniz itina ellerinize gös
terdiğiniz dikkatte nhiç de az değildir 

Güzel kadın ayakları çok nadirlt:tti. 1 zımpara kağıdı eürerek yok ediniz. 
Kadınlar, daha genç kızlık zamanla- Ayaklarınız terliyorsa.. Ayaklarınızı 

nndan baılıyarak çok dar ve çok yük- yıkadığınız suya bir kaşık formül ilave 
eek topuklu ayak.kaplar geyiyorlar. Bun- ediniz. Ve bunu haftada bir iki defa ya
lar ayaklann teklini bozuyor. Sebep ol- pınız. 

duğu rahabıızlıklar da caba.. Çok defa Eğer ayaklarınız çok fazla terliyorsa 
ayaklarda kadının bütün hayat müdde- çoraplarınızı geymeden evvel bir az talk 
tince geçiremiyeceği lnzalar bırakıyor. pudrası eürünüz. 

Ayaklannızla yalnız güzellik bakımı- Burada kadınların fena bir huyunu 
ndan değil, ııhhat bakımından da mq- söyliyeceğiz: 

sul olacahınız. A~aklannı küçük göstermek için dai-
Ayaklar ellere berızemuler, çqit çeşit ma yarım numara küçük ayakkabı geyer

lrızalara uirarlar. Nasırlar çıkar. Birçok 
yerlerde ayak derisi eertletir. Tırnak ete 
batar ve aalre .. Saire .. 

Ayaklarınıza dikkat etmezseniz hun
lardan kurtulamazsınız. 

ler. Halbuki bu hem ıstırap verir, hem 
ayağı bozar. Unutmayınız ki eyi bir ayak 
kabının en esaslı vasfı ayağın içeri!!inde 
rahat edebilmesidir. Son moda örme bir bliiz 

Ayaklarınıza nasıl bakacaksınız) 

Bu hususta size faydalı birkaç nasi
hat verehi1iriz. 

Aya1ı::lannızı sıcak eu ile yıkamayınız. 
Sıcak eu deriyi ve ayak ade1e1erini yu

muıatlT. Onların mukavemetini azaltır. 
B8yle ayaklarda ayakkabı ayağı daha 
çabuk vurur. Nasırlar daha eık çıkar. 

IAyaklanruzı, ıuyu yüksekten akıtarak, 
1
hattii mümkün ise ıu akarken kırbaçlı
yarak soğuk eu ile yıkayınız. 

Soğuk au deriyi sağlamlaıtmr ve ade
leleri kuvvetlendirir. 

Eğer ayağınızın derisi sert ise haftada 
bir defa ya tatlı badem yağı ile yahut 
besleyici bir kremle yağlayınız. Bir çey
rek saat kadar kuvvetli m.uaj yaparak 
yağı yahut kremi eyice içiriniz. Sonra 
ayağınızı ıoğulı: su ile yıkıyarak cildin 
içemediği kremi veya yağı temizleyiniz. 

Haftada bir defa da ayak tırnaklan
nızı kesmeği ihmal etmeyiniz. 

Ayak tımaklannı el tırnakları gibi yu
varlak veya eivri kesmeyiniz. Dört köşe 

kesiniz. Tırnak kenarlarını törpüleme
yiniz. Bu suretle tırnağın ete batmasını 
ve çorapları delmeaini ortadan kaldır-
mış olursunuz. 

Nasırlan bıçak veya jiletle kesmeyi
niz. Ya ilaçla çıkarınız ve yahut ince 

Küçük tavsiyeler 

Son moda tayyarlar 

Esmerler -sarışınlar 
Nasıl elbise giymeli nasıl 

yapmalıdırlar? 
tuvalet 

• lngiliz futbolu 
İngiliz futbolunun 7 5 şin· 
ci yılı münasebetiyle 
büyük tören yapılacak 

lngiliz futbolunun başlangıcı, geçirdiği tekamül 
safhaları, bugünkü durumu büyük bir 

dikkatle tetkike değer bir mevzudur 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Avrupa muhteliti 

ile karşılaşınca 
nasıl bir netice 

ala biliriz ? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deyli Ekspres gazetesinin spor kıs

mında oöyle bir haber nazarı dikkatimi 

celbetti: 
-c lngiltere }ikinin 7S şinci yılı mü

nasebetiyle yapılacak Avrupa - İngiltere 

futbol karoılaıması bilhassa ltalyada bü
yük bir ehemmiyet kazanmıştır. Bir ltal
yan spor gazetesi cAvrupalılar, 25 ilk 
T eırin Salı gününü hatırınızda tutunuz. 
O gün bir tacın devrilmeai ve bir inhisar
lar ıaltanatının yıkılması pek muhtemel
dir> diyor. Netice belki de ltalyan spor 
gazetesinin dediği gibidir. Fakat iıaret 

yanlıştır. 1ngiliz futbolu bir maçta alt 
edilebilir, fakat yıkJıp devrilecek 
taç ve taht yoktur. Unutulmamalıdır ki 
bir eistem, daha yüksek bir aistem karı•· 
aında eğilir, fakat sönmez.> 

* 
933 de te§kil olunan .HeTkezi Avrupa muh.teliti 

ltalyalı gazetenin haber verdiği 25 ilk hacimle beı kişiye indiri)mif, daha ıon- da eol açık oynıyan Namık bu ılstemln 
Teşrin tarihi, hakikaten spor Alemi lçiıı ra bir kaleci, bir müdafi, iki muavin ve yetiştirdiği oyunculardır. 

merakla beklenen bir hadiseyi kay"decek- Uç muhacime çıkanlmııtı. * 
tir. İngiliz futbol likJnin yetmit beşinci İngilterede futbol tikleri baoladıktan Şimdi esaea girebiliriz: 
yJdönümüne rastlıyan o gün 1ngiliz mil• üç ıene ıonra futbol oyunu on bir kitiyle lngiliz futbolu en hakim unsurlariyle 
li futbol takımı, Avrupa muhtelitiyle bir oynanmağa başlanmııtı. On bir kişi ile bugün neden dünya futbolunu yenecek 
maç yapmağı kabul etmiştir. Yani Jngi1- oynandığı zamanlarda ilk tekil ıöyle bir kudret taşıyor. 
terenin futbol kuvvetini temsil eden on idi: Sebep meydandadır. lngilterede ama· 
bir Britanyalı, Avrupanın gücünü temsil Yani müdafi Üç, muavin Üç, muhacim tör futbol çok hAkim c;all§ma ıartlarına 
eden beş millete mensup on bir delikan· dört olarak böyle bir tekil bulunmuştu. iatinat ettiği halde, becerikli bir netice 
liyle karoılaıacaktır. Futbolun muasır ıekli 54 ıene evvel ku- elde etmekten uzaktır. Filhakika amatöt 

Oilnya futbol alemi için bundan daha ruJarak 1 kaleci, 2 müdafi, 3 muavin ve futbolda bile ıartlar, profesyonel ıart4 
ziyade merak edilecek bir meselenin 5 muhacim olarak teeuUs etmlo ve hu· lara pek uygundur. Kadını duyarak. 
mevcudiyetini hatırlıyamıyoruz. lngili2 güne kadar sistem bahsinde birçok isti- maddi ve manevi huzur içinde meşin 
futbolunun büyük kudret ve aatveti, yet- haleler geçirmiştir. Filhakika lngilterede topun arkasından kotan futbolcu için 
miş beş senelik bir tarihe, bir Lig tarihine hala beı kişilik ekip tekli tatbik edilmek· ilerlemenin hududu yoktur. Ancak, bü· 
dayanıyor. F ootboll yani ayak topunu te, üniversite likleri bu şekilde, yani beı tün bunlara rağmen eğer İngiltere fut• 
ilk defa imal ederek içine kauçuktan bir kişilik ekiplerle neticelenmektedir. bolu profesyonelliğe dayanmasa idi, bu· 
yumurta yerleştiren İngiltereli H.C. Bizce, beş kişilik, ekip şekli futbolda gün dünya futbolu brıısında Britanyalı· 
Garry ilk olarak bir çayırda, etrafına hamle yapmak istiyen memleketler için ların rolü, olsa olsa, Cenubi Amerikanın 
topladığı dört arkadaşı ile bu oyuna he• tetkike şayandır. Bir zaman lstanbul ve futbol gücü gibi sönük olurdu. 
veı etmi~, evvela yedi kişilik bir oyun İzmir kollejlerinde 5 kişilik lik sistemi Hep hatırlıyacağız : 1924, 928 ve hat· 
ııekli ihdas etmiştir. Çünkü o zamana ka- tatbik edildiği için Türkiye futboluna tl 932 baharına kadar Avrupa futbolu 
dar futbol oyunu diye bir oyun yoktu. epeyce kabarık yekunda yJdızlar hediye· altüst edecek derecede hakimane blı 

Yedi kişilik oyun, bilahara bir ka· lejinden Vefik Niyazi, Hasan İhsan, Naz- kudret. bir futbol inceliği, ustaca jest• 
leci, bir miidafi, bir muavin ve iki mu· mi, Cihat ve hatta bugün Üçok safların- terle ortalıiı kasıp kavuran Oruguva)' 

Çalışan kadınlara bir 
kaç pratik tavsiye 

ve Arjantin futbolcuları, bugün Uçüncü 
dereceye dü,müılerdir. Çok tahmin edl• 

lir ki bugün Arjantinden Avrupaya gele• 
cek bir futbol takımı, hatta Fransız fut• 
bolunun karşısında bile sendelemeie 
mahkumdur. Sebebi çok basittir. ÇünkU 

Arjantin federasyonu pTOfesyonelliği hu• 
dutlandırmıştır. Ve bugün bir Arjantinli 

Çalışan ve öğle yemeği için eve gide
miyecek vaziyette olan genç kadınlar ve 
genç kızlar, öğle vakti evlerine gidebilen 
arkadaılanna daima gıpta ederek bakar
lar. Çünkü eve giden arkadaılan tuva
letlerini düzeltebilmek imUnına malik-
tirler. 

Halbuki bir parça dik.kat ve biraz bil-

Amerikada çalışan genç kadın ve kız Or!!i ne bahasına olursa olsun, cenubf 

~l.in.e hayli bü~k bir el çantası al°'.'~dan: Amerika topraklarını terkederek Avru
ışının baıına gıtmez. Bu çantanın ıçınde paya gelemez. Çünkü Arjantin federa..
neler yoktur, neler. Amerikalı kadının 1 yonu buna müsaade etmiyor. 

* Bulaşık yıkadıktan sonra ellerini
zin tertemiz ve bembeyaz olmasını is
ıtcrscniz ellerinizi işiniz bittikten sonra 
sirke ile oğmanız kafidir. 

Renkler ve zevkler münakaşa edilmez 
derler. 

Tırnak cilanız açık penbe veya 
penbesi. 

gül gi aayeainde onlar da istediklerini elde 
edebilirler. Çalıpn kadınlarla kızların en 

iğnesi ipliği, yüksüğü, makası küçük bir Demek oluyor ki lngiliz futbolunun 
kutu içerisinde olarak bu çantanın içeri· hakim unsuru evvela profesyonelliktir. 
ıine konur. Amerikalılar çantalarına ye- Sonra, hiç bir profesyonel memlekette 
dek bir çift çorap koymadan evden çık- tatbik olunmasına imkan bulunmıyan ça• 
mazlar. Ufaktefek tuvalet e§Yaıı da tabii · Jışma şartlarıdır. Daha düne kadar dün• 
bu çantanın içerisine girer. Eğer sabah- ya futbolu üzerinde kudret bakımından 
leyin evden çıkarken hava yağmurlu ol- ön safı tutan Avusturya futbolu, bugün 
duğu için ıosonlannızı geymipeniz, ve on başta gelen ltalyan futbolu bizce gün• 

akıam eve dönerken hava aç~ıısa ıo-1 delik şöhretini, sırf sistem bakımından 
ıonlarınızı bu çantaya yerleıtırmek te yenilikler göıtermeğe yer vermediği içi• 
mümkündür. yakın zamanda tevkif etmek mevkünd• 

* CilA.lı mobilyelerden .sinek pislik-
1erini çı-karmak iç.hı eğer mobilyanın ci
lası koyu renkliyse kırmm şaraba batı
rılmış bir bez parçasiyle bunları silmek 
kah eder. Eğer mobilya açık renkte ve 
cilftlı ise o vakit bez beyaz şaraba batı
rı1ır. Mobilya silindikten sonra diğer bir 
bezle oğulur. * Sineklerin resim çerçevelerine ve 
aynaların kenarlarına pislemelerine mfuıi 
olmak için bir litre su içersinde bir kaç 
tane pırasa başı kaynatınız. Bırakınız 

soğusun. Bir fırçayle pırasa suyunu mu
hafaza etmek istediğiniz yaldızh çerçe
velere sürünüz. Sineklerin buralara kon
mıyacağından emin olabilirsiniz. * Deri çantaları yenimiş gibi parlak 
göstermek için bir yumurtanın beyazını 
köplirünceye kadar çarpınız. Bunu çan
tanın üzerine bir fırçayla hafif hafif sürü
nüz. Sonra kuru bir fanila pa1-çasiyle 
oğıınuz. * Tereyağını taze olarak muhafaza et
mek kolaydır. Taze tereyağıru boş bir 
reçel kavanowna korsunuz. Üzerine bir 
yağ kağıdı örtersiniz. Kağıdın kenarları
nı büker ve bir kenar lôstiğiyle kapar
sınız. Sonra şişeyi tersine çevirir ve içer
si hafif tuzlu su dolu bir kfıse iç::?rsine 
korsunuz. Tuz tereyağına gcçm z, hava-

Fakat, renklerle zevklerin 
lazımdır. Ben ıu rengi seviyorum, diye 
onu geymeniz doğru olmaz: Bakalım 

o renk aize yakışıyor mu? Güzel geyi
nen kadın, rengi ile zevkini birleştirmeııi

ni bilendir. 
Esmerlerle sarışınların geyecekleri el

biselerin, kullanacakları dudak ve tır

nak boyasının renginde bir fark bulun
ması lizımdır. 

J~te a;ıağıdaki listede sarışınlarla es
merlerin, ne renk geymeleri, yine bu iki 
tipte hangi renklerin bir arada ahenk 
teşkil edeceğini göreceksiniz: 

SARIŞINLAR: 

Mavi zeminli elbise geydiğiniz takdir· 
de: 

Süs olarak kullanacaığınız renkler nef
ti, eflatun, pembe, şarabi siyah, cam
göbeği olacaktır. 

lar sıcak bile olsa tereyağı bozulma-

dan durur. * Makiyajdan evvel yüzü iyi bir tuva
let suyu ile silmek çok faydalıdır. En iyi 
tuvalet suyunun terkibi gayet basittir. 
100 gram gülsuyu içersine 5 gram ben
juvan ilave ederseniz. Gülsuyu köpüklü 

, 
Dudak boyanız da orta kırmızı veya 

kiraz kırmızısı olmalıdır. 
San zeminli elbise geydiğiniz takdir• 

de: 
Süs olarak kullanacağınız renkler: 

Portakal, koyu kırmızı, filizi, mavi. 
Tırnak cilası: Açık kırmızı. 

Dudak boyası: Mercan kırmızısı, açık 
kırmızı. 

ESMERLER: 

Mavi zeminli elbisede: 
Süs olacak renkler yukarda.kilerin ay

nıdır. Yalnız dudak boyası koyu kırmızı 

karmin; 
Tırnak cilitsı da koyu penbe olmalıdır. 
Sarı zeminli elbisede: 
Süs olacak renkler yine sarıtınlarda~ 

kinin aynıdır. Yalnız dudak boyası açık 
kırmızı Ve portakal kırmızısı. tırnak cilası 
da koyu kırmızı veya portakal kırmızısı 
olmalıdır. 

bir manzara alır. * Güvelerden korunmak için sağlam 
bir portakal alınalı. Portakalın üzerine 
çok sık olmak şartiyle karanfil taneleri 
sokmalı. Ve bu portakallı elbiselere kat'
iyyen gtive gelmez. Ve bir portakal se
nelerce bu ifi görebilir. 

çok ?nını sıkan §CY yağmurlu günlerdir. 
İtlerinin baıına gitmeden evvel yağmura 
tutulurlarsa ayakkabıları ve çorapları kir
lenir. Bazan gün açık havalarla baılar, 
ıonra bardaktan botanırcasına yağmur 
da dökülür.. Tayyör, manto ıırsıklam 

ıslanır, rütubet kızcağızın iliklerine kadar 
iıler, bütün gün titrer, durur. 

Güzellik, oıklık meselesi bir tarafa bı
rakılsa bile itin aıhhi tarafını ihmal et
mek hiç doğru değildir. Sonra her me
mur, amirlerinin veya arkada,larının kar
ıııına temiz ve itinalı bir kıyafetle çık
mak mecburiyetindedir. 

Sonbahann bulutlu, yağmurlu, ıslak kalacaktır. 

günleri için empermeabl mutlak Jizım- lngiliz futbolu için çalııanlar ara.inda, 
dır. AmerikalJar birisi bürolarında, di- bpkı erk&.nıharpler gibi her gün yeni bl1 
ğeri de evlerinde kalmak üzere iki me- sistemin bayraktan olmak için çallJ8nlaf 
permeabl kullanmakta tereddüt etmiyor- çoktur. 932-933 lik devresinde Arsena1 
lar. Bastinin ilk olarak tatbik ettiği ( W) eis• 

Çalışan kadın ppka olarak yalnız fötr temi bugün çok geri bir aistem olar~ 
f8pka kullanmalıdır. Eyi fötr ne yağ- kalmıııtır. Ve bugün cF.W> ıistemi 938 
murta, ne de hava tebeddülatiyle kati- futbolunda cEverton> takımının bal8 
yen bozulmaz. Bir tek fötr f8plca eize çok ıeçmesini temin etmişti. Şunu söylemelı: 

Havalar boyuna yağmurlu gidiyor. yeknesak geliyorsa, taPkanızın kordeJa- istiyoruz: lngiliz futbolu adeta bir en•· 
Onun için evvela yağmurdan bahsede· 11nı sık 11k ve baııka baııka renklerden titü çalışması içinde her gün yenilikler 
lim. Çalııan kadın için lastik ıasonlar çok olmak üzere değiştirmek her vakıt eli- peşinde ko~arken mutlaka bugün olduğu 
lazımdır. Vakıa şasonlar kadınların pek nizdedir. kadar yarın da şüphesiz olan mevkiler 
hoıuna gitmez. Ayaklarını büyük gös- öğle tatili baılarken çalışan kadınıq muhafaza edecektir. 
terdiğinden, bacaklarının zarafetini boz- ufak bir tuvalet yapması ıarttır. Yalnız İngiliz milli futbol takımının bir Av· 
duğundan ıikayet ederler. Fakat bütün burada tuvalet tabirini geniş manasiyle rupa muhtelitine yenileceğini veya l"liP 
gün işinin baımda çamurlu iskarpinler almamalıdır. Bu tuvalet elleri eoğuk su geleceğini timdiden kestirmek müşkül• 
ve lekeli çoraplar ile dolaşmaktansa oo- ile yıkamak, ıakaklarınızı, boynunuzu, dür. Bir mağlubiyet neticesi bile, Jngiliı 
sonla sokağa çıkmak tercih edilmelidir. kulaklarınızın arkasını bir parça kolonya futbolunun yerini Avrupa futboluna bli• 
Birçok memleketlerde olduğu gibi biz- ile oğmaktan ibarettir. Bu hem serinlik tün hakemleriyle bırakacağı manasın11 

de elbisede konfor fikri henüz teessüs! verir, hem de işten doğan yorgunluğu gelmemelidir. Kaldı ki lngilizler böyle 
etmemi~tir. Bu hususta çok ileri gitmiş giderir. bir mağlubiyete uğramamak için elle• 
olan Amerikalı kadınlardan dere almak lıte ıize eyi çalı;ıma imkanlarını vere- rinden gelen bütün imkanlnn kullanı· 
doiru bir hareket olur. cek bir kaç pratik tedbir. I yorlar. ADNAN BlLGE'f 
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1 
ve mii.stahzarati ~e 

aleminde en yük~ek mevkii 
l1miri, 

kazanan, 
muhafaza 

bütün Türkiyayı kendisine hayran bırakan, ıtriyat ltriy~l 
beynelmilel serv:ilerde daima diplomdöiıör ve 

altın madalyalarla birinci l iği eden, zafer nişanlarile teferrüt eden 

Eezaeı Hasan Kemeraıtı caddes;nde 
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olmak istedi: 
- A man, rica ederim. Kendinize ge: 

!iniz, bayan. Delilik etmeyiniz 1. 

Bir nlacera adamı .. 

Şimdi bay NihJıdı yakalamak zor, bel
i ki de imkansızdır. Yakalandığını da far-
1 zetsek elimize ne geçer) Pantanlif artık 
yerini bulmuştur. Bu şekildeki kibar hır
sızlar yapacaklarını evveldc.:ı kararlaş

tınrlar. Netice ne olacak) Her§eyi po
lise söylemeniz icap edecek. Tabii beni 
de hakikati söylemek mecburiyetinde bı
rakacaksınız. Hakikaten adamın planı 
çok müthiş.. diyecek yok. Fakat, artık 
mücevherinizi düşiinmeyiniz. Olan ol
muştur. Sonra, dün gece olanların da bir 

Büyük adanın en büyük otell~rinden 
hitlne lzmirden yeni gelmit olan bayan 
Şa1ıendenin yatak odası kapısı o sabah 
erkenden çalındı. 

içeri giren oda hizmetçisi, yabancı bir 
erkeğin, cçok hay~tt bir mesele için ken
disini görmek istediğini> ve bu kadar 
erken olmasına rağmen çok ısrar etmek
te olduğunu haber verdi. 

Bayan Şahende, aynanın önünde, yü

~UnUn ilk rötüıünil yaparken, uzatdan 
hrtıvizite bir göz atb. Evveli hayrette 
lcaldı. Sonra biraz merak sa.ile.asiyle ve 

biraz da vahim bir vaka olabileceğini 
d. • ...... J.. . ..... . .. .. -'·•ı. 
İlJ\lne.rek bırdenbire kararını verdı. 

berhal üzerine sabahlığını geyerek, zi. 
Yarctçinln içeri alınmasını emretti. 

Yabancı adam içeri girince kibar bir 
;l"t:verans yaptı ve kendisini takdim etti: 

- Recai Tezel. 

istiyorsunuz benden? 
- Size yardım etmek, sızın yardı

mınıza koşmak için geldim, muhterem 
bayan t.. Mesleğim hazan karakterimle 
tezad teşkil ediyor. Eğer korumakla mü
kellef olduğum kadının böyle ilahi bir 

sır kalması için sükut etmekten başka 
güzelliğe sahip olduğunu bilseydim, bu 

çare yok!.. 
işi üzerime almazdım. Hele kocanızın 
beni peşinize takmalda boşanmak için bir 
İp ucu aradığını hisseder gibi olduktan 
sonra!. 

Zavallı kadın hıÇkınklannı zaptcde
medi: 

- ~e yaP.f\YılJl) 
2
Ne yapayım) Bana 

- Fakat, koqım ... Pantatifimi kay
bettiğimi öğrendiği zaman ne yapaca
ğım? 

- Kocanıza, mesela burada canını
zın sıkıldığını, lzmire döneceğinizi yazı

nız. Vapurun güvertesinde parmaklığ 

dayanmış denize bakarken kıymetli mÜ• 

yardım ediniz! Kurtarınız beni bu nzap- 1 cevheriniz düıtebilir. Ufak bir feryat, yol
lan Allah aşkına!. cuların nazan dikkatini çckmeğe .lcifi-

- Eğer dün gece gördüğümü unut- dir. Bana gelince, sırrınızı daiına gizli 
marn lazımgeliyoraa, derhal buradan ha- tutacağım .. Sonra, dünkü vakadan ha
reket etmeniz. hiç kimseye haber verme- berdar oluşum sırf bir tesadüf eseridir. 

Ve kendisine gösterilen yere oturduk- den gitmeniz icap eder. Belki ancak bu 
Çünkü benim vazifeye bugün başlamam 

lazımdı. Dünkü meseleyi görmemiş ol· 
makla vazifemi ısuiistimal etmiş sayıl-

tan aonra ilave etti ı : şartla işler yoluna girebilir. 

- Kartvizitimden de anladığınız - Buradan gitmek, Nihayet görme-
mam. 

veçlıiJe Hukuk mezunlarındanım. Fakat den gitmek mi? Fakat bu benim için çok 
iılerimin fena gitmesi, ailevi bazı fela- elim bir şey olur. Bayan Şahende biraz sükunet bulmuş

tu. Biraz düşündükten sonra: 
ketler, yazıhanemi kapatıp başka bir iş - Yegane hal çaresi budur. Tehlike-

- Doğru söyliyorsunuz. Yapacak 
ara.mağa beni mecbur etti. li bir maceraperest, bir dolandırıcı ve na-

başka bir şey yok, diye hak verdi, yine 
taliim varmış ki sizin gibi bir adam önü· 
me çıkb da beni uçuruma yuvarlanmak
tan kurtardı. 

Kadın t mus hırsızından başka bir şey olmıyan 
- Eğer bir it istemek için geldin'izse o adamdan sizi kurtarmak için başka hiç 

lzmirde bulunan kocama müracaat et· bir çare düşünemiyorum, Anlıyor musu
nıenizl tavsiye ederim. Diyerek sözünü nuz) Başka çare yok. 

Bu eyiliğinizi hiç unutamıyacağım. 
keatı. - Nihat mı bir maceraperest, dolan· 

dırıcı ve namus hm:ızı) Fakat bu büyük 
bir iftiradan başka bir şey değildir!. 

Diye le.adın şiddetle reddetti: 

Ve samimi bir tavırla adama elini 
uz.attı. Recai: 

Recai başile menfi bir işaret yaph: 
- Hayır, bayan şimdi bir vazifem 

var artık, dedi. Ve bu vazifem dolayısile 
sizi böyle erkenden rahatsız etmek mec· 
buriyetinde kaldım. 

Şah ende hayretle: 

- Maaelcsef söylediklerim doğru

dur. Ve ben bunu size bildirmek vazi
. fesiyle mükellef olduğum için ıstırap 

- Ne münasebet) demekten kendini 
duyuyonun. Dün gece sizin odanızdan 

alamadı. 

- Vazifem artık bitmiı demektir. 
diyerek uzatılan eli hürmetle öptükten 
sonra derin bir reverans yaptı ve odadan 
çıktı. 

Aynı günün akşamı Beyoğlunun ikinci 
sınıf bir otelinde Recai bir kadınla ~yle 
konuşuyordu: henüz çile.mı tı ki onunla kar~laştım. Ko

Adnm müşkül mevkide kalmış gibi 
nuşmamız kısa sürdü. Ve inkara bile sap- - Şu elmasları görüyor musun? Taş· 

!arın büyüklüğü nasıl? Bu sabah, büyük 
Adada Şahende adında bir bayan he
diye etti. 

bir tavırla ı : k 
madı. Fa at, arhlt buradan çok uzakta 

- Şimdi mcsdeyi size arzedecei:-im. b 
Kocanız bay Şemsi, husust surette, beni 

ulunuyor. Adaletin eline dü;ımemek 

hizmetinize tayin etti. Daha doğrusu la-
lanbulda kalacağınız müddetçe sizi her 

tehlikeden korumak vazifesini bana yük
ledi. 

Sahende birdenbire fenalqmıştı. 
&edilir derecede titrek bir eesle 
tlUffu: 

His-
ko-

- Fakat, size verilen bir gizli işi bu 
Şekilde açığa vurmakla acemilik etmİ§ 
clmıyor musunuz) Bunu gelip bana söy
lem•n!.::i çok çocukca buluyorum, doğ
ruau ı. 

Erkek ciddileşti: 
- Bayan, dün akşam gördüğüm Şey, 

tnahvınıza sebep olacak kadar ağır •bir 
itham olabilir sanırım. 
Kadının betibenzi kül kesildi. Keı'ıdi

•İni müdıUaa etmek için bir tek söz bu
lamıyordu. Bitkin bir halde yerinden 
kalktı. Biraz hava almak, kendine gel
tnek için pençereyi açtı. Derin derin içini 
çekerek birkaç dakiki\ o vaziyette kal
dı. Sonra büyük bir ciddiyetle arkasına 
dönüp: 

- Sükutunuzun bedeli nedir) Ne ka
dar • · L.;_ ıstiyorsunuı:) diye hayklrdı. Adam 
~ın bir tavırla: 

lu - Bayan benim eski bir avukat oldu
rnu Ve buraya bir şantaj yapmak için 

Rclrnediğimi anlamanızı isterim, dedi. 

için ortadan kayboldu. 

Şahendenin korkudan gözleri fal taşı 

gibi açılmıştı. Her hecesi bir tokmak 
Sabahki vakayı dinli yen kadın: 
- Peki, Nihat denilen adam sana 

gibi beynini sarsan bu sözleri dinliyor- h mücev eri nasıl oldu da verdi? diye sor· 
du: du·. 

·- Bense onu erkeklerin en eyisi, en 
temizi aanmıotıml Ne büyük sukutu ha
yd yarabbi!. 

- Sen de amma safsın ha 1. Zavallı 

Nihat dünyanın en eyi adamıdır. Kadına 
maceraperestin biridir diye ben tanıt· 

- O evvela kadın1arı aşkla tuzağı- tım. Çünkü bir daha onunla görüşmesini 
na düıüren ve sonra paralarını yeyip bi- istemiyordum. Zaten o da ani bir iı do
tirı-n cinsinden bir adamdır. Mücevhe- layısiyle o sabah erk.enden T oros eke· 
ratınız arasında bir eksik olup olmadı- prcaiyle Ankaraya hareket etmişti. Bir 
ğına bakmanızı rica ederim. kaç gün Adada gözüluniyecek.ti. 

Kadın derhal masa üzerinde duran - Peki amma, pantantifi nasıl eline 
mücevherat kutusuna koıtu, açtı. Heye- geçirdin? 
candan titriyen ellerile hepsini yokladı. - Kadın pençereainin önüne gidip 
Ve biraz sakinlcıti: dakikalarca kendine gelmeğe çalıştığı sı· 

- Allaha çok §iikür, her şey yerin- rada, ben de mücevherat kutusunda eli
de: !ote yüzükler, pırlanta küpelerim, bi- me tesadüf eden alt gözünü çektim ve 
!eziklerim, ve.. kıymetli pantantifi cebime aktardım. 

Kutunun alt gözünü açar açmaz bir - Bu mücevher yerine bol para is-
feryat kopardı: teseydin, daha eyi olmaz mıydı) 

- Elmas pantatifim yok! Çalınmış!. - Fakat, hiç bir zaman kadından 
Recai hemen yanına koştu: o mücevherin bana temin edeceği kadar 

- Gördünüz mü? Haklı değil mi para koparamazdım. Kocasından isteme· 
imişim) sini beklesem belki bir ıüphe uyandırır· 

Dedi. dım. Halbulti şimdi artık icadın benim 

- Ah alçak herifi Fakat onu sat- planımdan baıka türlü hareket edemi
mağa vak.ıt bulamıyacakl Çabuk poli.e ycccktir. Ve mücevherin çalındıitndan 
haber verelim! kimse haberdar olmıyacak.br. Anladın 

~ . 
• ı.~ ·.. ~ ·:- ' ,'fff• ,.J. '"' ,_,. .......... ,.··· ·' ~- '_,.._ •• 

ve Bağı 
Sayeıincİe l>ir ç~cuk gibi KOŞAR, ATLAR, ATA ve BiSiKLETE biner, KUREK 
Ç!!ker, teniı oynar, danı eder, günq banyosunu alır, velhasıl bütün spor hareketlerinize Ta• 
hat ve nete ile devam edebilirsiniz ... 

FEMiL ve BAGI 
FEMiL ve BAGI 
FEMiL ve BAGI 

Artık kadınlara ayın Uzüntü.lü günlerini tamamen unutturmuştur. 

O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile sezilmez, 
kullanan kadın mevcudiyetini katiyen anlıyamaz. .. 
Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların bayanların bütiin 
hayatlarına mal olan rahim, tenasill ve sinir hastaliklannın önUne geçmiştir. 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bay anların {Aylık temizliklerinde yalnız FEMtL ve BA(;LARINI şlikran ve 
takdirle kabul ctmi§tir. Sıhh:ıtile a!Akadar olan her bilgili bayan her zaman ve her yerde: 

F EM 1 L ve BAGINI 
Candan gelen bir sevgi ile kullanır. FEMtL her eczanede ve bUynk Ucarethanclcrde daima bayanlarımızın hiz

m~e hazır bulunur. 

(BORSA] 
Daktilo aranıyor 
. Ticarethane veya Bankalarda ça

lıtımt bay veya Bayan daktilo bilen 

IZMtR ASUYE MAHKEMESi 
2 iNCi HUKUK DAiRESiNDEN: 

38/2410 
UZUM 

1289 F. Solari 
1 09 4 Paterson 
997 A. R. Ozümcil 
910 M. j. Taranto 
890 inhisar ida. 
6 1 5 M. Beşikçi 

862 K. Taner 
654 Akseki ban. 
615 Albayrak 
594 Ş. Riza ha. 
592 Ş. Remzi 
529 A. Fesçi 
509 j. Kohen 
507 j. Taranto 
471 Y. ı. Talat 
459 1. Ozüm Tarun 
340 D. Arditl 
285 M. H. Nazlı 
108 H. Uyar 
5 9 Suphi Bayezit 
56 H. Albert 
35 P. Klark 
30 S. Erkin 
24 Vitel 

22 H. Çolak 
22 A. Mayda 

5 AJyoti bi. 
3 Liya Galemidi 

12776 Yelc:un 
279776 Dünkü yeltlin 
292554 Umumi yektln 

7 75 
9 75 
7 
9 50 
6 50 
6 75 
6 50 
7 75 
8 75 

10 
9 
7 50 
8 50 
7 
8 50 
9 
9 
9 
8 

10 25 
ıs so 
10 75 
13 
11 
12 50 
8 

10 25 
8 50 

OZOM FtA TLER 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

tNCtR 
1 364 M. j. Taranto 
1 341 Tütsü ile şir. 
1111 M. H. Nazlı 
608 Ş. Remzi 
459 F. Solari 
266 H Levi 
2 1 8 Ş. Riza ha. 

48 H. Besim 
20 L Galemidi 

7 B. Franko 
7 P. Paci 

5449 Yek6n 
75654 Dünkü yektln 

7 
8 
.9 

10 
t 1 

7 
6 50 
7 
9 50 
9 
6 50 
8 

13 25 
7 50 

14 
16 

14 25 
bir m~ura il_ı~yaç ~ardır. Lisan bi- Davacı lzmirde Gazi Butvarin. 
len tercih edılir. Muracaat edecek- da itfaiye garajında AI' wl Ah. 

1 7 l Ierin, tkinci Kordonda Saphane ao- k l k ıEog uf 
10 50 k w d Ş .f Riz H 1· fi . . met ap anın arısı tre pata 

13 
agthm a • erı a a e en tıca- caddesinde cami yanında 8 ıayıh 

re anesme.. d · ·ı kı L I" 1 h. 7 75 4 _ 6 _ 8 (50l2) ev ~ ıımaı zı ey a a ey ıne 
11 50 açbgı 00.anma davasının dava 

13 
arzuhal sureti ile davetiye varaka. 

1 2 5 o sı müddeialeyhin nerede olduğu 
1 7 zayi belli olmadığı derkenarile bilateb. 
16 75 1 · E f Ah 1. Bank - liğ iade edilmit olmasına binaen 

zmır sna ve a ı asın- "'dd • 1 h bl'w '1" 1 7 d t ld w b. h' k mu eı a ey e te ıgatm ı anen an sa ın a ıgım ır ıaae artı- . w. 
t 6 75 1 w "'d d'w• 15/11/937 t r"h ve teblıgıne karar verilmit ve tahki· 

ıgı o e ıgım a ı katı 1411 / .... 
1 3 2366 2365 numaralı on liralık O 938 cuma gunu saat 
t 3 50 akb' l . . y . . 10 a talile kılınmıt ve bu baptaki 

m uz arımı zayı ettım. enısı- d · ·ı d • 
13 • l w d k' . . h'"k .. avetiye ı e ava arzuhal sureti 
17 50 

nı ka acagım an es ısının u mu mahkeme divanhanesine talik kı-
yo tur. 1 ld ... d . 

16 50 Torbalı Çapak K. Akçalı oğlu dınmı~dod ~gul nhan .yevlmı .me2z~lır; 
12 Al' 3645 (5005) a mu eıa ey anın zmır ıncı 

t2 75 
1
' hukuk mahkemesinde hazır bulun· 

ı 3 muı veya kanuni bir vekil gön· 
ı 9 dermesi aksi takdirde tahkikatın 
ıo 75 Göz hekimi gıyabında devam olunarak hak· 
1 3 kında gıyap kararı ittihaz oluna-

tt 25 Mı.tat Orel cağı davetiyenin tebliği makamı-
12 50 na kaim olmak üzere ilan olunur. 
8 Ağustos sonuna kadar hastalarını öğ- l639 (5011) 

1 O 2 5 leye kadar ba tarihten sonra sabahlan 
8 5 O 1 O - 12, öileden sonra 3 • 5 arasında 

9 50 
9 75 

10 25 
ti 75 
16 25 

16 
14 50 
15 
9 75 

11 75 
15 
12 
17 50 
8 50 

14 
16 

kabul eder. 
ADRFS :: ikinci Beyler Numanzade 

aokağı Numara 23TELEFON : 3434 

Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu 
Dit ve Çene Rontkeni ile tcthis 

ve tedavi 
ADRF.S : Birinci Beyler ıokağı •. 
36 ... TELE.FON: 2946 

Zayi 
lzmir vilayetinden aldığım 32/ 

1208 sayılı 29/9/937 tarihli ika
met tezkeremi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükniü 
yoktur. 

fıCartıyaka yeni Banka sokak 
No. 6 Françeako MU.iç. 

Her tarafı bronz nikelli en sağlam, 
en kolay kullanışlı ve en idareli fener
lerdir. Her şehirde bir tek satıcı arıyo
ruz. Kendilerine çok istifadeli fialler ve· 
receğiz. 

Acentesi: H. Hüsnü ldemen 
!kinci kordon, Saman iskelesi 
No. 55 lZMIR D.10 
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SAYFA: 10 YENi ASlR 
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Niçin dai 
Çünkü 

a tercih ediliyor? 

Evvelki gün soğuk almıştı, 

dUn yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sı

ıı ve sancıları 

dindirir. 

G iPiN 
Soğuk algın

hğına, nezleye, 
gripe, diş, bel, 
sinir, adale ağrı
larile romatiz -
maya karşı bil! 
hassa miiessir -
dir. 

GRiPiN 
1 

1'ecrübe ediniz. 

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

iki kontröl mimarı veya mü .. hen
disi aranıyor: 
T. H. K. BAŞKANLI<:ilNDAN : 
T. H. K. için Ankara veya lnönünde çah§tınlmak üzere bir sene 

müddetle iki kontrol mühendisi veya kontrol mimarı aranmaktadır. 
Talip olanlar, tercüme halleriyle diploma ve bonservislerinin kop

yalarını ve ücret tekliflerini 10/10/1938 tarihine kadar Türk Hava 
Kurumu Baıkanlığına göndermelidir. 

4-6-8 3644 (5008) 

Aydın vilayeti daimi encüme
ninden~ 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan Aydın vilayetinin 

Söke - Ortaklar yolunda 14 - 18 kilometreler arasında esaslı tamirat 
iıine talip çıkmadığından bir ay müddetle ikinci defa pazarlığa bıra
kılmııtır. 

Yapılacak i! : 4 kilometre uzunluğunda fOSe esaslı tamiridir. 
2 - Bu ite ait şartnameler ve evrak ıunlardır. 

A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık itleri genel ıartnamesi. 
D - T esviyei türabiye tose ve kargir intaata dair fenni 

tartname. 
E - Hususi farlname. 
F - Ke§İf cetveli, silsilei fiat, metraj cetveli. 
G - Grafik proje. 

btiyenler bu tartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak nafıa dairesin
den alabilirler. 

3 - Pazarlık müddeti 27 /10/938 perıembe günü saat on beıe 
kadardır. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Dizel motörlü otobüsler 

için aatın alınacak 70 ton motorin 
başkatiplikteki tartnamesi veçhi
le açık eksiltmeye konulmuftur. 
Bedeli muhammeni beher tonu 70 
liradan 4900 dört bin dokuz yüz 
lira olup ihalesi 7 /10/938 cuma 
günü saat 16 dadır. lttirak etmek 
istiyenler 367 lira 50 kurusluk mu
vakkat teminat makbuz~ veya 
banka teminat mektubu ile &öyle
nen gün ve saatte encümene gelir
ler. 

2 - Başkatiplikteki tartnamesi 
veçhile hava gazı fenerleri için 35 
numaradan ( 4000) 36 numaradan 
(4000) ve 37 numaradan da 5000 
ki ceman (13000) adet amyant 
satın alınacaktır. Beher 35 numa
ra amyant 15 kuruş 93,5 santim
den 36 numara 13 kuru' 93,5 san
timden ve 37 numara da 12 kuru, 
93,5 r:antimden muhammen bedeli 
(1841) bin sekiz yüz kırk bir lira 
elli b~ kurustur. Açık eksiltme ile 
ihalesi 7 /10/938 cuma günü saat 
16 dadır. 

lstirak etmek istiyenler 138 lira 
25 kurutluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saat
te encümene gelirler. 

21, 27, 30, 4 3438 (2906) 

Beher metre murabbaı 100 kuruş
tan 120 lira bedeli muhammenli 95 
ci adanın 120 metre murabbaındaki 
81 sayılı arsasının sal1şı baskatiplik
teki şartnamesi vechlle 11/10/938 
salı f?iinü saat on altıda açık arttırma 
'le ihale edilecektir. iştirak etmelt 
istivenler 9 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile sövlenen gün ve saatte 
encümene gelirler. 
23-27-4-7 3495 

1 - Zabıta amir ve memurla
rına yaptırılacak 84 çift fotin ayak 
kabı zabıta ha, amirliğindeki nü
mune ve ~ar+namesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmu,tur. Beher 
cift fotin ayakkabının bedeli mu .. 
hammeni 6 lirad n 84 çiftin mu
hammen bedeli beı;; yüz dört lira 
olup ihalesi 18/10/938 salı gün"• 
saat on altıdadır. ı,tirak etm~k 
istiyenler otuz sekiz liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söyle-
nen gün ve saatte encümene gelir
ler. 

2 - Zabıta amir ve memurları
na 84 adet fapka zabıta ha, amir
liğindeki nümune ve fartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konul-
muftur. Beher fapkanın bedeli 
muhammeni iki liradan 84 adedi
nin muhammen bedeli 168 lira 
olup ihalesi 18/10/938 salı günü 
saat on altıdadır. lftirak etmek 
istiyenler 12 lira 75 kuru,luk mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saatte encümene ge
lirler. 

3 - Zabıta amir ve memurları
na yaptırılacak 84 takım kı,lık 

elbise zabıta ha, amirliğindeki 
nümune ve tartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuftur. Be-
her takım elbisenin bedeli mu
hammeni 17 liradan 84 takımının 
muhammen bedeli 1428 lira olup 
ihalesi 18/10/938 salı günü saat 
on altıdadır. lttirak etmek istiyen· 
ler yüz yedi lira yirmi bet kuruf
luk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encümene 
gelirler. 

l, 4, 7, 14 3621 (2987) 

4 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 kuruşluk mu- Y otların tamirinde kullanılmak 
vakkat teminat vermesi ve ihaleden 8 gün evvel müteahhitlik vesika- üzere satın alınacak on bin adet 
sı için vilayete müracaat etmiş bulunması ve yaptığı en büyük i§in be- Bandırma parke taıı b8.4mühendis
deli 12000 liradan aşağı olmaması müteahhidin bizzat diplomalı mü- likten tedarik edilecek k~if ve tarl
hendis veya mimar olması veya bunlardan birisiyle müıtereken tek- namesi veçhile açık eksiltmeye ko-
lif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. nulmuştur. 

5 - isteklilerin yukarıda yazılı gün ve saate kadar toplantı günle;- Keşif bedeli (1250) lira olup iha-
ri olan pazartesi ve perşembe günleri vilayet daimi encümenine mü- lesi 14/10/938 cuma günü saat on 
racaatte bulunmaları ilan olunur. 3636 (5010) altıdadır. iştirak etmek istiyenler 93 

- - lira yetmİ• ~ kuru,luk muvakkat 
IZMIR 2 iNC.1 HUKUK MAH-ı gelmediği~d~n hakkında gıyap teminat makbuzu veya banka temi-

KEMESINDEN. kararını~ A ıttıhazın~ .. "!e gıyap ka- nat mektubu ile söylenen gün ve sa-
lzmirde Kahramanlarda altın- ı rarının ılanen teblıgıne karar ve- atte encümene gelirler. 

cı sokakta 82 sayılı evde Osman 1rilmiş .. v~ tahkikatı 14/~0/938 cu- 29 4 7-11 3578 (2964) 

ECZACI 
• 

Böbreklerden ıdrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların milaopla· 
nnı kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullenınız. 

Böbreklerin çah,mak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluk· 
lannı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık 
ıık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te· 
min eder. Sıhhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur, 

DiKKAT : HELMOBLö idrarı temizliyerek mavilettirir. ____ ,__. 

KEMAL KA AŞ 

• c 
KOLONYALARI İÇİN 

SiiyJenen sözl~r "Şeyhin kerameti kendinden 

n1enkul ,, kaziyesi gibi d~ğildir. 

Çü • 1 E AL K. AKTAŞ ko onyaJa .. 
ının bir damlasını bile 

Yapmak mümkün olmadığını 
e zetilenleri daima taklit kaldığını 

BEN DEGIL 

Izm · r Söy üyor 
Söz Kolonyalarımın ve lzmirlilerindir diyor 

- -- ----- ------------

e~it er: Bahar çiçeği, Altın rüya, Gönül 
Limon çi l;eği, Zümrüt damlası Maskülen, 
Zümrüt d.amlası Feminen, Yasemin, Fulya 

FIA TLAR: 

t. 76·90·66·60·30·25 
. 

Kuı-uşluk altı boy şişedirr. 

'-·--------,----,------~------------------~ 

Kirahk satılık 
Göztepede Şehit Fethi bey soka

ğında 15/15 numaralı ev satılık ve 
kiralıktır. 

Müracaat yeri : ~zi bulvannda 
8 numarada dit doktoru Azra Demi
relliye müracaatleri. 

1-3 (3001) 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Nafıa veka~etinden: 
Eksiltmeye konulan iı : 
1 - Menemen ovasının sulanması in~aatı ve keıif bedeli 458.514 

lira 30 kuruıtur. 
2 - Eksiltme 27/10/938 tarihine rasthyan perıembe günü saat 

(11) de Nafıa Vekaleti Sular Umum müdürlüğü su eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme prtnameai, mukavele projesi, Bayındırlık 
itleri genel fartnamesi, fenni ıartname ve projeleri (22) lira ( 95 ) 
kurut mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (22090) lira (57) ku
ruıluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir 
istida ile vekalete müracaat ederek bu i§e mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ittirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4109) 
4 - 8 - 14 -19 3641 (5009) 

Denizbank şubesinden: 
1 - 5 Birinci te§rin 1938 tarihine tesadüf eden çar§arnba günün

den itibaren Bandırma hattına i~liyen yeni vapurların birinci mevki 
ücretleri 300 kuru§a ikinci mevki ücretleri 150 kuruıa indirilmiştir .. 
Bu ücretlerde nakliye vergisi ve pul parası dahildir. 

oğlu Mehmet Kanaöz tarafından ma !!.unu saat 10 a t~lık kılı~mıt 
karısı ayni evde oturmakta iken oldugundan yevmı mezkurde 
h l 'k t Ah h 1 M t müddeialeyhin mahkemede biz- IZMIR BiRiNCi iCRA ME- Selanik sergisinin Birincilik 
f
a ekn 1 aMme ga 1 meçh~ us~- zat hazır bulunması veya bir vekil MURLUCUNDAN: 

2 - Aralık postalarını yapan diğer yataklı vapurların birinci, ikin
ci mevki ücretleriyle güverte ücretlerinde bir deği§iklik yoktur. a izi Uaz 1 t gı madalyaaını kauınmıştır ... 

· zez a ey ıne aç 1 göndermesi aksi takdirde tahki- 1/10/938 tarihli ilana zeyil-
bota~ma dav~sınm dava ar~uha! katı mahkemenin gıyabında de- dir: --------------
suretıle davetiye varakası muddeı vam olunup karar ittihaz oluna- Satılığa çıkarılan gayri men- Satılık ve kiralık ev 
aleyhin ikametgahının meçhuliye- cağı gıyap kararının tebliği ma- kullerin bir evin yarısı ile yarım 
tine binaen ilanen 23/9/938 cuma kamına kaim olmak ve müddei- masura suyun sekiz hiaaeden bir Güzelyalı tramvay caddesinde 921 
günü saat 10 da mahkemede ha- aleyhin bir daha mahkemeye ka- buçuk hiaseıi ile Yahuthane, fırın sayılı ev satılık-ve kiralıktır. 
zır bulunması veya bir vekil gön- bul edilmemek üzere karar verile- ve dükkanın yarı hiueleridir. ili- Görmek btiyenlerin ayni eve mU-
dermesi için tebligatı kanuniye ceği ilin olunur. veten ilin olunur. racaatleri. 
ifa kıhndıiı halde mahkemeye 3638 (5003) 3646 (6007) 1 - 8 (2968) 

ı .. .. 

3 - Gidit - Dönü§ ve aile biletleri hangi postalar için almmı§sa o 
postalar için muteberdir. Yataklı postaları için gidi§ - dönÜ§ veya aile 
bileti ahnıı olan kamara yolcuları isterlerse ellerindeki biletlerle yeni 
vapurlarla da seyahat edebilirler. Ancak yeni vapurlar için gidit - dö
nüt veya aile bileti almıJ olan yolcular yataklı diğer postalarla seya
hat etmek isterlerse kendilerinden navlun farkı alınır. 

4 - Halle biletlerini hamil olan mevki yolcuları ellerindeki bilet· 
lerle her liri posta ile de seyahat edebilirler. 

3655 (5004) 



J<are.ciğer, böbrek, taı ve kumlarından 
rnGtevelli anncıla.rınız., damar aertlikleri 
•e ılşrnanlık 11ikayetlerinizi URINAL ile 
"eçiriniz 

~Ucutta toplanan asit ürik ve obalat gi· 
bt bıaddeleri eritir, kanı, temizler, lcz· 
~ hoı, almmaaı kolaydır. Yemekler• 
ilen sonra yarım bardak su içerisinde alı· 
~. 

INGJLiZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOeLU • ISTANBUL 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

YE OSMAN • ı 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eıki oteleiıi BAY 
ÖMER 1 OTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiy1e bütün Ege 
halkına kendiıini ıeYdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

lıtanbulda büttln EJre ve lzmirliler bu otellerde bulueurlar. 
Birçok huıuıivetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 

ŞARK HALI T. A. Ş 
IZMi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Sirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapmardadır. 
Yerll PamuAundan Al, Tayyare, Köpekba,, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarmı havi h~rce~i 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın aynı tıp 
ttıensucatına fa,ktir. 

Telefon No. 
Tt1lgrat 

2211 ve 3097 
adresi: Bayrak 

YI 
Izmri 

iZ 
Kadın Dikiş 

atelyesi 
ikinci Beyler ıokağında Ahenk matbaaai 
l.ml'!umda ( 36) No. ya tafmmlfhr. 

Dikkat: 
Atölyemiz sayın miifterilerini daha çok 

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

Aynca hevesli o!anlara huıuıi biçki ve dikit 
dersleri vermeyi deruhte ettiğini, isteklilerin 
yeni atölyeye müracaatleri rica olunur. 

Saime Öz Gören 
1- 15 H.3 

TORNAX Motorsikletleri 
Beı ıene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plak ve her cİnl musiki alitı 

JZMIR ve Havaliıi toptan ve perakende satıı depoıu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler Ç.arJ.111 karıısında ~urak No. 143 Telefon : 4079 

Fratelli 
Vapur 

Sperco 
acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

cHERMES> vapuru 28-9- da beklen
mekte olup Amsterdam Roterdam ve 
Hamburg limanlan için yük alacaktır. 

c.ORESTE.S vapuru 6-1 O da beklen
mekte olup yükünü tahliyeden sonra 
Burgas, V arna ve Köstence liman lan için 

yük alacaktır. 
SVENSKA ORlENT LINE.lN 

GDYNIA motörü 29-9 da beklenmek-

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

H. 5CHUET 

ATLAS LEVANTE LINE BREMEN 
cBARCELONA> vapur balen limanı· 

mızda olup Rotterdam, Hamburııt ve 
Bremen limanlrına yük alacaktır. 

cSAMOS> vapuru 5 Birincite§rinde 
bekleniyor. Anvers ve Hambur, Bremen 
limanlarından yük :ıkaracak ve Burgu, 
Vama limanları için yUk alacaktır. 

cA THEN> vapuru 1 O Birincite§rine 

te olup Roterdam, Hamburg Danmark kadar Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
ve Baltık limanları için yük alacaktır. limıı.nlan için yük alacaktır. 

VASAlAND vapuru 15· I O da bek- VFSTSEE vapuru 23 birinci teşrin• 
lenmekte olup Rotterdam, Hamburg den 30 birinci tepine kadar Rotteıdam. 
GDYNIA DANZIG Danmark ve Baltık Hıı.mburg ve Bremen limanlan için yük 

limanları için yük alacaktır. 15 -1 O a ka- alacakbr. 
dar Norveç için yük kahul eder. ARME'.MENT H. SCHULDT: 

ZEG°LUGA POLSKA cBIRKENAU> vapuru 30 Eylülde 
LECHlST AN vapuru 29-9 da Avners bekleniyor. Rotterdam, Hambura ve 

O.anzig ve Gdynia limanlan için yük Bremen için yük alacaktır. 
alacaktır. AMERICAN EXPORT LINES INC. 

SERViCE MARITlME ROMAIN DOGRU SEFER 
ALBA JULIA vapuru 21-1 O da bek- cEXMINSTER> vapuru 26 Eylillde 

lenmekte olup Malta, Marailya ve Ce- bekleniyor, Nevork için yük alacaktır. 
nova limanlan için yük ve yolcu alır. cEXCHESTER> vapuru 2 7 Eylülde 

HOLLAND AUSTRAlLA LINE bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
ARENDSKERK motörü 7 -1 O da bek- c:E.XT AVIA> vapuru 7 BirincitC§t'İn· 

lenmekte olup Bombay ve Avusturalya de bekleniyor, Nevyork için yük alacak· 

için yük alacak ve Nevzeland limanı için tır. 
de yük kabul eder. cEXPRESS> vapuru 14 BirincitC§rln• 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun- de bekleniyor, Nevyork için yük alacak

lardaki deği§ikliklerden acnete mesuli- hr. 
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için c:EXHIBITOR• vapuru 24 Birincitct· 
2 ci kordonda Fratelli Sperco vapur rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala-

flcenteliğine müracaat edilmesi rica olu- caktır. 
cEXERMONT> vapuru 27 Birinclteı• nur .. 

TELEFON: 2004 - 2005 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentast 
BlRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HATTI 
POLO vapuru 19 eylule kadar Lond-

ra ve Hull için yük alacaktır. 

ALBATROS vapuru 18 eylulde ge
lecek ve 28 eylwo kadar doğru Londra 
için yük alacaktır. 

IONIAN vapuru 28 eylwdo gelecek 

rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala

cakbr. 
PiRE AKTARMASI 5ERt SEFERLER 

cEXCAMBION> vapuru 2 3 Eylilldo 
Pireden Nevyork ve Boston için hareket 
edecektir. 

cEXOCHORDA> vapuru 7 Birlnd· 
teırinde Pireden Nevyork ve Boston için 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHA VLINJE 
OSLO 

cBOSPHORUS> vapuru 26 Eylülde 
bekleniyor, Dieppe Dünkerk ve Norveç 
umum limanlarına yük alacaktır. 

BA YARD vapuru 24 Birinci teırinde 
bekleniyor, Le Havre, Dieppe ve Dün· 
kerk limanlan için yük alacaktır. 

SERV1CE MAR1TIME ROUMAIN 
BUCARF..5T 

cDUROSTOR> vapuru 1 O Birlndtc,-8 birinci tcşrine kadar doğru Londra için 
yük nlacnktır. rinde Köstence, Galatz ve Calatz aktar· 

TRENTtNO vapuru 14 birinci tct· ması cTUNA> limanlarına yük alacak
rinde gelecek 18 birinci teorine kadar tır. 

doğru Londra için yük alncakbr. STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARmME 

~umbaretj, bini 

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Scıbah, ôğle ve akşam hCT yemekten 
aonrcı günde 3 defa 

Kullanmak 

• 
RADYOLIN 
Dişlcrlnizl tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının harikalarından 

UVERPOOL HATn 
BELGRA VJAN vapuru 18 eylUldc 

Londradan gelecek yiik çıkarıp ayni za
manda Li'_'.erpool ve Glaskov için yük 

biridir, denilebilir. Kokusu güzel ~~~..-;•1.trı~iı;,~'· 
BUDAPF.ST lezzeti hoş, mikroplara karşı te-

TtSZA vapuru eylul sonlarında bek- ~ı-1 Uzd ••· dilr 
1 

• ~n y e l'UZ ..... 
enıyor. Tuna limanlarına yük alacaktır. 

alacaktır. 

CITY OF LANGASTE.R vapuru 28 ey· 
lulde gelecek 5 birinci teorine kadar Li
verpool ve Glaskov için yük alacaktır. 

BRISTOL HA 1TI 
SELMA vapuru 20 eylulde gelecek 

22 eylöle kadar doğru Bristol için yük 
alacaktır. 

DElITSCH LEVANTE • UNIE 
DELOS vapuru 16 eylUlde gelecek 

yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

«DUNA> vapuru Eylül eonunda bek-
leniyor, PORT-SAIT ve lskenderiye için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LIVERPOOL 

cDROMORE> vapuru 30 Birinciteş· 
rinde bekleniyor. Liverpol ve Anvenı 
limanlarından yük çıkaracak ve Burgu 
Köstence, Sulina Galatz ve lbrali için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE S.A. ANVERS 
cMAROC, vapuru 8 Birincite~den 

12 Birincite§rine kadar Anver1 (Doğru) 
limanı için yük alacaktır. 

Illııdakl hareket tarihleriyle na.~ 
lunlardak:i değiJildlklerden acenta me
sullyet kabul etmez. 

K.ullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 

sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. Det Forenede 
Oaınpskıbs • Selskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDINAVIA 

Daha fazla tafsillt almak içfn Bhiıı· -------------·------------

sıs. SV ANHOLM 
Eyl\ilün birinci on beı e\inlükte yük 

alacaktır. 

S/S. ALGARVE 
Eylulün ikinci on beı günlükte 

alacaktır. 

M/V.ALGtER 

yük 

cJ Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 •• 2008. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENtC LtNE.S L TD 

GERMANIA vapuru halen limanı~ 
mızda olup 30 eylQlde doğru Hamburg, 
Rotterdam ve Anvcrsa limanları için ha

Birinci leJrİn ilk hafta11nda yük ala· reket edecektir. 

EylUI sonunda ve birinci teırin bıı.t· 
langıcında yük alacakbr. 

M/S. BROHOLM 

caktır. ATHINAI vapuru 30 EylGlde 
5/5. EGHOLM beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham· 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
BAŞDURAK 

Hanı 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 

Birinci teorinin ilk 
yük alacaktır. 

on be~ ıünlükte burg ve Anvers limanları için yük ala· a....__ 
caktır. .. 

Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

GRIGORtOS C. 11 vapuru 7 /9 birin· 
Birinci teırinin ikinci on bq günlük- ci tqrin arasında beklenilmekte olup 

te yük alacaktır. Rotterdam, Hamburg ve Anversa liman· Nev • Y ork için yük alacaktır. J L O V C E N 
MN. MAROCCO lan için yük alacaktır. UNEA SUD AMERtKANA Lüks vapuru pazartesi 17 birincite~rinde 
Son teınn ilk haftuında yük alacak- HELLAS vapuru 18/20 birinci teırin M. C. HOLM vapuru 20/22 birinci saat 12 de lzmirde hareket edecek. Pire 

· d b ı_ı k N Korfu Adriyatik limanları, V enedik. tır. ara11nda beklenilmekte olup Rotterdam te§rın arasın a c~ enilme to olup ev· ' 
M/V. TUNIS Hanıburg ve Anversa )imanları için yük york için yük alacaktır. Trieste ve Şu~ak limanlan için yolcu ve 
Son teşrin ikinci on bet ıünlükte yük alacaktır. BALKANLAR ARASI HA rn yiik alacaktır. 

alacaktır. ANGHYRA vapuru 25 / 28 birinci ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor Gerek vıı.purlann muvuali.t tarihleri. 
HER ON BEŞ GON MUNTAZAM teırin arasında beklenilmekte olup Rot- Balkan ittifakı iktuat konferansının gerek vapur lsimlerl ve ııavlunlan bak-

SERVtS OLACAKTIR terdam, Hamburg ve Anversa )imanlan seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat- kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
Navlun ve bilumum ransenyöman için için yilk alacaktır. ta mensup Yugoslav bandıralı Daha fazla ta.fsiltıt almak için Birind 

\ S/S. EBRO 
. . . .... '· .. .. ; ;.. . . ·. ' .. ~ . ~. _ l 

Acenteliğe müracaat edilmesi. UNITED ST ATES AND LEY ANT L OV C EN Kordonda 152 numarada (UMDAL) 
ADRES ı Fevzi Pata bulvarı No. 1.. LlNE L TD Lüks vapuru 9 birincitcşrinde saat 18 umum1 deniz acentalığı Ltd. müracaat 
TELEFON : 3304 RAGNA GORTHON vapuru birinci de Constantza ve Vnma limanları için edilmesi rica olunur. 

(Osmanlı Bankası ittisalinde) teıırinin nihayetinde beklenilmekte olup hareket edecektir. TELEFON : 3171 - 4072 
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lngiliz harici siyaseti tenkit edildi 
Avam Kamarasında Münih anlaşması aleyhinde çok ağır sözler söylendi 

Bir lngilizkomünist .mebusu Çek Devletinin yeni şekli 
B. Çemberlayni "Hitlerin her sözüne "Oyunun başında sesimizi dinleme· 

evet diyen adam,, diye tavsif etti diler şimdi de biz ses çıkarmıyacağız: , 

Ingiliz nazırları top1rınt:dan çıkarlarken 
- BAŞTARAFI 1 lNCt SAHlFEDE -

c - Eler Jna1}terenln harlel siyaseti 
ıon haftalarda Yahlm bir hezlmete uğra
mışsa bunun sebebi ıudur ki lnııiliz hü
kümeti a1acafı vaziyeti difer memleket· 

• 

0

}ere kafi derecede aarih olarak hissetti· 

remem~tir.> 

B. Daf Kupcrin fikrince geçen hafta· 
ki harp tehlikesi tahakkuk etseydi İngil
tere Çekoılovakya için harp etmit olmı· 
yacaktı. Billltis İngiltere muahedelerin 
ve beynelmilel kanunun cebrü ıiddetle 
çiğnenmesine ve yokedilmesine müsaa· 
de etmek istemediği için harp edecekti. 

B. Do.f Kuper B. Hitlere, siyasi nut• 
kunu söylemeden evvel çarpmanın teh· 
likeli olacağı hakkinda ileri sürülen fi
l 
kirleri tenkit etmiş ve ıunları ifşa d-

miotir : 
c - Gizli kaynaklardan gelen ina· 

nılacak kaynaklardan hükümete gelen 
bütün haberler Almanyanın eylul sonun· 
dan evvel harbe girmeğe hazır olduğu
nu gösteriyordu. Bunda bu kaynaklar 
bildiriyordu ki harbin önüne geçmek için 
biricik çare lngilterenin bir azim ve ka

rar siyaseti takip etmesi ve muhasemat 
halinde Almanya aleyhinde harbe gire
ceğini şüphe ve tereddüde mahal bırak
mıyacak şekilde apaçık bildirmesi idi.> 

Bu ~ebepledir lı:i B. Daf Kuper istifa 
etmezden evvel İngiliz filosunun umumi 

1ıırasyon hakkında söylenecek bir şey 

varsa o da tudur : Böyle bir deklaraa· 
yonun kabine azası ve Dominyon hükü
metleriyle istişare edilmeden imza edil
miş olması ve bunda lngilterenin mütte· 
fiklerinden hiç bahsedilmemesi tecviz 
olunamaz. İngilterenin harici işlerini,1 

idaresi bu şekilde olmamalıdır.> 
Sosyalistler tarafından şiddetle alkış· 

lannn B. Daf Kuper bu şekil hareketiyle 
lngilterenin prestijini kaybettiğini ve 
tarihte ilk defa olarak orta Avrupa hu
dutlannın müdafaası için bir taahhüt al-

hissi doğurmuştur.> 
Londra, 3 ( ö.R) - Kabine bu sa· 

bah saat l 1 de Dovning Streette top• 
lanmıştır. Nazırlar bir ııaat müzakereC!en 
sonra ayrılmışlardır. Bunu müteakip bir 
çok nazırlar imparatorluk müdafaa ko· 
mitesinin toplanmış olduğu Rişmond 

Parka gitmişlerdir. 
J~çi muhalefet partisi reisi B. Atli öğ

leden sonra bu grubun bir içtimaına ri
yaset etmiştir. Müzakereler bu akpmki 
Avam kamarası müzakerelerinde parti· 
nin alacağı vaziyet üzerinde cereyan et· 

1eferberliğinin ilin edilmesinde ısrar et· tına girdiğini kaydetmiş ve şu sözleri miştir. 
mişti. ilave etmi~tir : Milli işçi partisi parlamento iTubu da 

< - Zira B. Hitlerin en kolay anlı- c - O hudutlarla ayni zamanda bun- bu sabah Londrada toplanarak hükü-
yacağı biricik lisan bu idi.> ların tahrip edilmesine biz müsaade et-

İstifa eden amirallık baş lordu umu· miş oldu~.> 
mt efkarın Çekoslovakya için bir harp clngilterenin sulha kavuıtuğu ve Al· 
yapmağa mütemayil olmadığını kabul manya ile bir daha harp tehlikesine ma· 
etmekle beraber tunu hatırlatıyor ruz olmıyacağı hakkında başvekilin be-

< - 1914 ıenesinde İngiltere umumi yanatı İngiliz milletinin omuzlannı her 
harbe girdiği uman Belçika ve Sırbistan giin biraz daha büken teslihat yükile ka
lçin harp etmiyordu. O vak.it te lngilte- bili telif değildir. Her halde, B. Hitlerin 
re beynelmilel teahhütlere riayet prensi· hüsnüniyetine inanmak caiz olduğu hak
bini müdafaa etmek için ve Avrupada kında B. Nevil Çemberlaynın kanaatine 
kuvvet ve cebrü şiddetle her tahakküm iştirak edemediğime müteeuirim. Baş
ve hegemonya teşebbüsünü reddetmek vekilin daha doğru düfiinmüş olması 

için harbe girmişti. Nasıl ki tarihin daha mümkündür ve bunun böyle olacağını 
eski çağlarında ispanya kralı ikinci Fi- samimiyetle ümit eder, hatta böyle ol
lipe, Fransa kralı on dördüncü Luiye ve ması için dua da ederim. 
Napolyon Bonaparta lcarşı yaptığı harp· cBu noktada başvekille fikir ihtilafı· 
lerde ayni gayeyi takip etmiştir.> na düşmekle belki kendi siyasi hayatı· 

B. Daf Kuper hala fU kanaattedir ki mı kırmış oldum. O ıiyasi hayat ki, ta
bu prensibin müdafaası için lngiltere her bii olarak buna büyük bir kıymet veri· 
&n harbe hazır olmalıdır. yordum. Fakat hiç olmazsa şimdi açık 

< - Zira aksi şekilde hareket eder· alınla yürüyebilirim 1. 
ııe hem İmparatorluğunu, hem de kendi Sosyalistler bu nutku uzun uzun al-
hlirriyct Ye istiklalini kaybetmek tehli- kı~lamışlardır. 

kesine maruzdur.> B. Çemberlnyn bu nutka cevap ver-
Hatip yine şuna da kanidir ki başve- mek üzere kürsüye çıktığı zaman hükü

kilin geçen marttaki nutku ve bunu ta- met partileri tarafından uzun uzadıya 

kiben geçenlerde maliye nazırının aöy- alkışlanmıştır. Muhalifler de nezaketli 
)ediği nutuk Hitler ve Muaaolininin man- bir sükut muhafaza etmişlerdir .. Yalnız 
talitelerine göre hiç bir manayı haiz de- bir komünist mebusu bu ahengi bozmuş 
_ğildi. ve eliyle B. Çemberlayni göstererek : 

cNihayet şuna da kaniim : B. Nevit clşte Hitlere daima eveti diyen 
Çemberlayn Codesbergten geldiği za- adam!> diye bağırmıştır. 
man cebinde Alman ültimatomundan B. Çemberlayn derhal B. Daf Kupe
lmşkn hiç hir Şf'Y yoktu. Diğer taraftan rin beyanatına cevap vermeğe başlıya
eminim ki eğer en son dakikada Hitler rnk vicdanının sesine itnat ettiği için es· 
daha uysal ve yumuşak davranmışsa se- ki nazırına karşı hürmet hissi duyduğunu 
bebi, ilk defa olarak harici müşavirleri - söylemiş ve bu ·stifa hadisesinin evvelce 
nin lnr;ilıcrenin temayülü hakkında ken- hazırladığı nutku hiç tebeddüle uğrat
disine yanlış malumat verdiklerini sez- madığını kaydetmiştir. 
miş olmasıdır. lngiliz filosunun eeferber- B. Çcmberlayn demiştir ki : 

metin harici ıiyasetine müzaheret etmiş 
olan partiye mensup nazırları tasvip ve 
başvekili memlekete büyük hizmetinden 
dolayı tebrik etmiştir. 

Londra 3 ( ö.R) - Diplomatik mah· 
fellerin bildirdiğine göre 30 Jngüiz mÜ· 

phidi Praga vasıl olmuşlardır. Bunlann 
hepsi lngiliz ordu, donanma ve hava• 
eılığına mensupturlar. 

Londra, 3 (ö.R) - Jngiliz hüküme
ti Çekoslovakyaya ait vesilialan ihtiva 
eden bir beyaz kitap neşretmiştir. Bu ki
tap 28 eylul çarıamba günü ncoredilen 
beyaz kitabı tamamlamaktadır.. thtiva 
ettiği baılıca vesikalar şunlardır : 

1 - 28 eylulde B. Çemberlayn tara• 
fından şansölye Hitlere gönderilen şah· 
si mesaj. 

2 - Ayni tarihte B. Çemberlaynın B. 
Muuoliniye gönderdeği şahsi mesaj. 

3 - Başvekilin 2 7 eylulde Avam 
kamarasında yaptığı beyanatın son kıs· 
mı, 

4 - Münih anlaşmasının metni ve 
zeyi1leri. Malum olan bu metne iki ha
rita merbuttur. Birincisi Codesberg muh-

tırasına göre Almanyanın istediği mın· 

takaları, ikincisi Münih anlaşmasına gÖ• 
re 7 ilk teşrin tarihine kadar Almanlar• 
ca i~gal edilecek ııahaları göstermekte
dir. 

Kayde ııayandır ki BB. Çernberlayn 
ve Hitler arasında 30 eylul tarihinde im· 
za edilen deklarasyonun metni bu res• 
mi vesikalar arasında dahil değildir. 

Irak hariciye nazırı 
l ,ondrada 

liği lngiltercnin büyük bir dava için c - Geçen çarşamba günü memleket Londra, 3 (AA) - Irak hariciye 
harbe hazır olduğunu ifşa etmiştir.> iıni bir tehlikenin gölgesi altında idi. nazın Tevfik Süeydi bugün Londraya 

< - B. Nevil Çembcrlayn ile Hiıler Geçen harpten daha müthiş bir harbe gelmiştir. SeJahiyettar mahafilden alı

arasında imza edilen ve iki devletin bir- sürüklenmek üzere idi. Bu tehlikenin nan malumata göre lngiltcre ile !rakı 
biriyle harp etmivroceklerini bildiren dek- bertaraf edilmesi umumi minnettarlık alakadar eden meseleler KÖrÜ§Ülecektir. 

• lmn kin 1cvccliie talibim. 

Parg 3 (ö.R) - Lidovni Lovini gaze-

tesi Çekoslovakyanın harici siyasetinin ~.;· . ~lf'i. 
artık bir bitaraflık vaziyetine doğru is-
tikamet alacağını ihsas ediyor. Ve şun-
ları yazıyor: J 

< Büyük oyunun başladığı günlerde · J 
bizim sesimizi dinlemediler. Bu oyun, 
garp devlet adamlarının bu gün görmek 
istemedikleri neitceye doğru inkişaf ede
ceği zaman, artık biz de sesimizi yükselt
miyeceğiz.> 

Hüküntetin başdan başa yeni bir şek
le sokulması beklenmektedir. Gazeteler 
henüz sarih olmıyan bazı haberler veri
yorlar. Umumiyetle teknisyenlerden mü
rekkep bir iş ve hareket kabinesinin te
şekkülü temennl edilmektedir. Bu kabi
neye hem milki idarenin, hem ekonomi 
ve ordunun mümessilleri, hem de siyasi 
partilerin delegeleTi dahil olacaktır. Fa
kat kanaat şudur ki bu delegeler yeni 
adamlar olmahdır. Her parti .kabinede 
tek delege ile temsil edilmeli ve böylece 
mesuliyet müsavi miktarda taksim olun
malıdır. Bu suretle kabine bir milli birlik 
mahiyetini muhafaza edecektir. 

Katolik partisi rebıi rahip Şramck böy
le bir kabine teşkili için diğer partilerle 
milzakeTeye gi~ir. Diğer tarafdan 
eski Başvekil B. Hodza S!ovakyada bu
lunmaktadır. Ve evvelce rahip Lindka 
tarafından sevk ve idare edilmiş olan 
Slovak ahalisile kat'i bir anlaşma akdine 
çalışmaktadır. 

Berlin 3 (ö.R) - Munih anlaşmasına 
göre tcessü~ etmiş olan hususi komisyon 
bu sabah Be.rlinde toplanmıştır. Harice 
mnhsus ibir Alman tebliğine göre bu mü
zakereler bilhassa yeni Alman - Çekos
lovak hududunun tahdidine ait mesele
lere şamil olacaktır. 

Komisyon öğleden sonra 2 inci celse
sini yapacaktı. 

Londra 3 (Ö.R) - Londra Çekoslo
vakya sefaretinin bir memuru bu sabah 
gazetelere beyanatında Prag hlikümeti
nin yeni Çekoslovak devleti için Londra 
ve Parlsden ekonomik yardım fstiyece
ğinl bildirmiştir. Çekoslovakya hudut
larının değişmesi1e teşkilatı bozulan de
miryolları sistemini yeni başdan yap
mak, ticari mıntakaların terkile bUyük 
darbeye uğrıyan endüstrisini iade etmek 
ve memleket dışında bırakılan hudut
lardan memleketin içine doğru akın eden 
binlerce mülteciye yardım için kUlliyetli 
sermayelere muhtaçtır. 

< Meselenin bu safhası Munlh anlaş
masında hiç dil§Unülmemiştir. Ekonomik 
mahiyette meseleler mahalline girecek 
beynelmilel komisyonun tetkiklerine 
mevzu teşkil edecektir. Fakat mesele 
mUstaccldir. Çekoslovakyanın derhal 
yardıma ihtiyacı vardır.> 

Prag 3 (Ö.R) - Berlinden bildirili
yor: Çekoslovak meselesi hak.kında Mu
nihte yapılan anlaşmanın tatbikine neza
ret etinck üzere Berlinde teşekklil eden 
beynelmilel komitenin muhtelif §Ubelerl 
faaliyete ha§lamışlardır. Bu şubelerden 
birisi ekonomik, diğer birisi de mali me
selelerle meşgul olacaklardır. 

Prag 3 (Ö.R) - Parisden bildirili
yor: Berlindcki beynelmilel beşler ko
mitesinde Farnsayı temsil eden Berlin 
sefiri B. Ponse Parise gelmiştir. Çekos
lovak meselesinin muhtelif safhalarının 
ha11i için Bcrlinde cereyan edecek mü
zakereler hakkında hükümctinden tali
mat alacaktır. Fransız hükümeti B. Pon
seye muavin olarak nakliyat meseleleri 
i.le askeri, ekonomik ve milli işler hak
kında mlitahassıslar göndenneğe karar 
vermiştir. 

Diğer tarafdan yeni Çekoslovak - Al
man hudutlarının çizilmesi müzakerele
rine istirak için Çekoslovak mütehassisi 
yarın Berline gidecektir. Çekos1ovakya
nın Avrupa sulhu uğurunda yaptığı fe
dakarlığın yerine masruf olması ancak 
yeni A vrupanın kurulmasına hizmet et
mesi şartile mümkündür. Bu suretledir 
ki dört büyük devletin tazyikine ve Le
histanın ültimatomuna boyun eğmekle 
Çekoslovnkynnın gösterdiği feragatin 
yüksek manası whnkkuk edebilir. 

Prag 3 (Ö.R) - Viyanadan bildirili-

Vatanlarını müdafaaya hazıTlanan Çekoslovak askerleri §imdi istihkam-
larını teTk ediyoTlar 

yor: Selahiyetli mahfellerden bildirildi-, Prag 3 (ö.R) - Çekoslovakya ve Le
ğine ~öre tevkif edilmiş olan ~e~oslovak hish.ın arasındaki yeni hududun tayinin.e 
ekallıyeti mensupları bu hafta ıçınde ser-1 memur naz~rlar arası komitesi teşkil edı
best bırakılacaktır. MaHlm olduğu üzere lccek muhtelit Polonya - Çekoslovakya 
son on beş gün zarfında Viyanada ve di
ğer Alman şehirlerinde Çekoslovak tc
şekklillerinin reis ve azalarından bir çok
ları tevkif edilmişti. 
Prağ 3 (ö.R) - Bohemyanın şimali 

garbisinde bulunan ve Şeb çıkıntı.c;ını 

teşkil eden 8 üncü mıntakanın tahliyesi 
başlamıştır. Bu tahliye 5 ilk teşrinde ta
mam olacaktır. Bu tahliyenin llk merha
lesi bu sabah Çekoslovak kıtaları tara
fından ikmal edilmiştir. Almanlar da bu 
mmtakanm şimalinde sabah ve cenubun
da da saat 12 de hududu geçmişlerdir. 

Vansdorf ve Frldlandın dün Alman
lar tarafından işgalinden sonra ikinci 
mıntakanın Çekoslovaklar tarafından 

tahliyesi ve Almanlarca işgali bu gün 
tamam olmuştur. Bohemyanın şimalin
deki bu ikinci mıntakanın son merhale
sini Çekler bu gün saat 14 de-terk etntlş
ler ve ayni aaatte Almanlar buralara gi

rerek 2 ilk teşrinde başlıyan askeri ha
reketi ikmal etmişlerdir. 

komisyonu için mütahassıslar tayin et• 
miştir. Bu komisyon hudut civarında 

Lehistan arazisinde bir kasabada topla
nacaktır. Almanya ile hududun tesbltin• 

memur Çekoslovak mütahassısları Ber· 
line varm~lardır. 

Diğer bir Çekoslovak - Polonya komi
tesi Çekoslovak arazisinden bir kısmı• 
nın Polonyaya terkile alakadar mesele--
lerle meşgul olacaktır. Bu arazinin te
sellümü 8 giln içinde bitmiş olacaktır. 

Prag 3 (Ö.R) - Londradan bildirU• 
diğine göre Çekoslovak meselesi hakkın• 
da Munih konferansının haberleri en bU• 

yük bir sükunetle ve disiplin içinde tat· 
blk edilmektedir. Bir çok intibalardall 
anlaşılıyor ki Südet Almanlarının mU
him bir kısmı da Munih konferansının 
kararlarından hayrette kalmışlardır· 

Blınların mühim bir kısmı Almanyay• 
iltihaktan ziyade Sildet mıntakasın.ıJI 

muhtariyetni arzu ediyorlardı. 

ihaneti protesto • • 
ıçın 

Çek alimleri Fransız ve lngiliz nişan 
ve madalyelerini iade ediyorlar 

Prag, 3 (A.A) - Çekoslovakyanın siyaset ve güzel san'atlar ale
mine mensup mümtaz şahsiyetler Fransa ve İngilterenin ihanetini 
protesto için bu memleketlerden almış oldukları nişan ve mad~lyalar1 
iadeye karar vermişlerdir. 

Prag, 3 (A.A) - Bütün Çekoslovak matbuatı dört büyük devle• 
tin küçücük bir miUet üzerinde yapmış oldukları tazyiki nefretle kar· 
şılamaktadır. Gazeteler İngiltere ve Fransanın Münih konferansınıı. 
iştirak ederek faşist devletlerle birleşmiş olmalarını şiddetle takbih 
ediyorlar. Bu infial bilhassa mütecavize karşı Çekoslovakya ile müt· 
tefik bulunan F ransaya karşı tezahür etmektedir. 

Devlet mektep kitapları 
satışa çıkarıldı 

Ankara, 3 (A.A) - Kültür bakanlığından : 
Türkçe terimleriyle yazılı devlet kitapları bugün yurdumuzun her 

bölgesinde satışa sunulmuştur. Orta ve lise sınıfları için asli kitap ola
rak yalnız bu kitaplar okutulacaktır. Bu kitapların hangi sınıflardı 
okutulaca2ı kitapların üzerinde fiatleri ile birlikte yazılıdır. 


