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IÇek Cümhurreisliğine 
kim getirilecek? 

Belgrad 6 (A.A} - Vreme gazetesinin Prag
dan öğrendiğine göre Çekoslovak re.isicUmhm
luğuna namzet olarak iliaatçiler parti.il reisi 
Berandin ismi ileri aürülmektedir. Maamafih 
reisicilmhurluğa ordu mensuplarından birinin 
de seçilmesi muhtemeldir. _J 

FlATI ( 5 ) KURUŞTIJR Cümhuriyetin ve C!lmhuriyet eıerinin be~, ıabahları çıkar siyasi gcızetedit YENi ASIR Matbaumda buılmıthı' 
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ALMAN iKTiSAT NAZIRI İLE ANKARADA 
YAP/LAN MÜZAKERELER NETİCELENDİ 

Alınacak kredi 
Sinai, askeri siparişlerle · 
Nafıa ve·sair işlere müteal .. 
lik komand bedellerinin 
tediyesinde kullanılacak 

Pragda, 111aclis binası önünde 11apılan büyük protesto nümalli§leri 

Çekoslovakya 
Tamamen Almanyaya 
mı ilhak edilecek? 

PRAGDA HEYECAN VAR 

"Akvaryom,, 
yapılacak 



SAYFA: Z • C ND !2 

Yeni ders yılına girerken 

na ilk o ullara tayin ol 
muallimle istesi dün 
viliyete tebliğ olundu 

Bu seneki yeni mezunlardan bazıları 
da Vilayet emrine verildi 

lzmir viliyeti eımine verilen muallim- örenli öğretmcı:ıi Recep T nmanlar ö ~ret

lerle lzmir il1ı: olaıllanna tayin olunan menliğjnc, Bergama Suc.ılhlı köyü ö et· 
muallim1erin r ' · dün vilayete gclm~- meni Hatice Aynz Musacah köyü öğr,ei.
tir. Tayin edilen muallimleri aynen ya· menliğine, Tire ikinci okulu öğyetmeni 
:r;ryoruz: Ulviye üçfincü okula naklen, İzmir Mu· 

Müdafaaihukuk bq öğretmeni Abidin sevi okulundıın Memnune Karayazıcı 

Sutdcin Güzdyıılı okulu bat öğretmenli· öde~ Cümhuriyet okuluna. Karaburun 
ğine, Topa • okulu öğretmeni Kemal Er- Merkez okulundan Nuri Önder ödemiş 
bil Müdafaahukuk hat öğretmenliğine, l bklal okuluna nakkıi tayin edilm~ler· 
Kaqıyaka Türle birliği okulu öğretmen- dir. 
lainden Semih Gonca Gazi okulu öğ- lzmir T opaltıdan Reşit Hakimiyeti 
retmenliğine, Gazi okulu öğretmenlerin- Milliye baş öğretmenliğine, Bayındır 
den Nazire özbudnk Türk birliği okulu Merkez okulundan Emine Ural Topalb 
öğretmenliğine, Cümhuriyet okulundan öğretmenliğine, lstanbul mezunlarından 
Kennn Tercan Türk birliği okulu öğret· Sab at Kerem Bayındır Merkez okulu 
menliğinc, Türk birliği okulu öğretmen- öğretmenliğine, lstanbul mezunlarından 
lerinden Mazhar Bingüsu Cümhuriyet lsmait Değirmendere nahiyesi Cümül
okulu öğretmenliğine, HaJitbey okulu dere köyü öğretmenliğine, Adana me· 
öğretmenlerinden Kemal Y erge Buca bi· zuıılanndan Riza Cuma ovası Y eniköy 
rinci okuluna, Buca birinci okulundan öğretmeriliğine, Bnlıkesir mezunu Meh· 
Çihnt Tunçay Halitbey okuluna, Sarıka· met Günel Değirmendcre nahiyesi öğret· 
mış okulundan lbrahim Utan Şehit Fethi menliğine, Balıkesir mezunu 1 lulusi Pe· 
bey okuluna. ~.hit Fethibey okulundan kel Oeğirmenderenin Yeniköy öğretmen· 
Saime Sunat Sankanı11 okalu öiretmenli· liğinc; Balıkesir mezunu Cemil ödemiş 
ğine, Necatibey okulu öğretmenlerinden Lüheby köyü öğretmenliğine, Balıkesir 

İsmet Perran Güz.:.:7alı okuluna, Olti mezunlanndan Mehmet Ihsan Zeyrek 
okulundan Salih Zeki Özgen Şehit F dhi Dikilinin lsliunlnr köyüne, Adana me· 
bey okuluna, Zafer okulu öğretmenlerin· zunu Recai Onsal Menemenin Samurlu 
den Şerife Cümhuriyet okulu öğretmen- köyüne. lxmir mezunu Hayriye Yurdalan 
liğine, Şehit Fethi bey okulundan Müzey· Torbalının Dirmil köyü öğret~ine, 
yen Atıt Gazi okuluna, Yıldirmı Kemnl fzmir mezunu Emine Topçuoğlu ödemiş 
okulundan K.szım Özer Zafer okulu öğ· Zafer okuluna, lzmir mezunu Emine Gül. 
retmenliğine, inkılap okulundan Mali:bu- CÜ ödemiş fnönü okuluna, 1zmir mezunu 
le Emil Yıldırım Kemal okuluna, Halit- Mecide Çatıkkaş Karaburun Kösedere 

köyü öğrctmenliğinr-, Emine ilhan Sef e· 
rihisar Sığacık öğretmeruiğine, İzmir me· 
7unu Emine Fikret Dikili Merkez okulu· 
ua, lzmir me:ıumı Müzeyyen Yavuzer 
Bergamanın Kınık öğretmenlığine, lzınir· 

den Emine Gülsu MordoKan öğretmen· 
liğine. Meıırure Boysan ödemişin Bedem
li köyüne, Memduhıl Alkııt Bergnmantn 

Kınık nahiyesi öğretmenliğine, fzmirden 
Nebahat Tire ikinci olcufuna, İstanbul 
mezunu Rukzan Kazancıoğlu F oçanın 
Ba" arası öğretmenliğine, latan bul mezu· 
nu Nertnin Aydar Foçanın Söğütçük öğ
retmenliğine, lzmir mezunu Fahriye Bil
gin İzmir lnkılap okuluna. İstanbul me· 
zunu Em.ine Baylan Karaburun merkez 
ok:uluruı, İstanbul m~nu Fatma F abrün· 
o Karaburun maka ,.,kuluna, lstan· 
bul mezunu Emine Ak§ahin Tire ikinci 
okuluna. lmınbul mezunu Fethiye Foça· 
nm Ilıpınar köyüne. lstanbul mezunu 
Lugonovaçlı ~emiş Kuvvetli köyüne, 
Bursa mezunu Ruhsar Aysu, Bergamnnın 
Poyracık köyüne, Burandan Bediıı. Suna 
Menemenüı Yanık ve Doğa köyleri 
mÜ§terek okuluna. Konya mezunu Nev· 
nihai Oflay Çqme - Alaça.U nahiyesi bi· 
rinci olculuna, Edirne mezunu Htı.tice 

Bcrgamanm Poyracık köyüne, Edirne 
mezunu Hayriye Şen Vardar ödemiş 

Kuvvetli okuluna. Edirne mezunu Ha
nife Y urc:lakul Parsa köyü öğretmenliği· 
ne, Edirne mezunu Remziye Çqmenin 
Uzunköprü köyüne, lzmir mezunu Şayan 
Akı,ık Çandarlı okuluna. lstanbul mezu· 
nu N~ Edizaoy Çandarlı nahiyesine 
tayin olunmuılardır. 

---1H---
B i r talebe denize 

düstü 
~ 

Karantinada erk.ek Sanat okulunun de
niz kenarındaki bahçesinde arkada!)lariy
le gezinmekte olan Antalyalı İsmail oğlu 
Nazmi kazaen denize düşmüş ve arka· 
dB§lıırı tara!ından kurtarılarak hastane· 
ye kaldırılmışbr. 
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HiR .HASERl:ERi 
Yenianla ma • Malt ltlbar va kudreti· 
mlzln bir ifadesidir 
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• z ~ı 
Sıtma müca.dele · · ' 

nıntakasıİıa alınacak 

.. 

ii • •J' ,;. • • 

•1zmirih sıtmh 'mütadele mıntakası içine 
alınması hususunda vilayet ve belediye· 
ce aıhhat vekaleti. nezdinde yeni ... bir te· 
tebbüste bulunulmuştur. .. 

lzmirin muhtelif yerlerinde, sivri si
nek kaynağı olarak faaliyet halinde bu

lwuın b taldıldarm belediye' ve vilayet 
bütçelerinden .iıyrılacak tahsisatla. sıh
hat vekaleti ~ıatı tarafından kuru
tulması derpiş olunmaktadır. lpciraltı 

ile Güzclyalı arasında. mevcut jjç batak

lıkla talebe çayırı bataklığı, ~alkapınar 
Mersinli ve Turan 'bataklıkları iki sene 
içinde kurutulmuş olacaktır. 

-------
Hava gazı fab.rikası 
Yeni hava gazı fabrikasının inşasına 

pek yakında başlanacaktır. Fabrikanın 
55 metre yüksekliğinde bir bacası bulu

nacaktır. Fabrika faaliyete geçince ha
va g321 ücretlerinin ucuzlatılmaSJ, kok 
kömi.irü fiatindede tenzilat yapılması 

mümkün olacaktır. 

Vesikası alınan 
firma 

!zmird!! ihracat vesikası alan bir fir
ma hakkında yapılan muamelenin gü

ya mağş~ mal ihraç ettiğinden dola}'l 
vesikasuıın alındığı bir 1stanbul gazete

sinde yazılmıştır. Şehrimizdeki alakadar
lardan eld ettiğimiz malumata göre bu 
firma, ihracat ticareti yapmıyacağını ik

tl.Sat Vekaletine bildirmiş, bunun üze
rine ihracat rumatiyesi geri alınmıştır. 

lzmir Erkek lisesi
nin 50 inci .Yıl töre

nine davet 
lzmir lisesindeıı yetişenler kurumu baş

kanlığından: 

Önümüzdeki Pazar günü li'Jenin 5 O ci 
dönüm yıl. töreni yapılacaktır. Bu töreD 
için okulumuz: mezunlarına ayrı a n dıı~ 

vetiyeler gönderilmiştir. Bu arada adres;. 

leri bilinmediği için kendilerine davetiye 
gönderilememiş olan mezunlardan iz· 
mirde bulunanlann o gün törende bulun
malc üzere lzmir erkek Lisesine gelmeleri 
rica olunut. 

Fundalıklar yandı 
Menemenin Çaltıdere köyü civarında 

Veli adında bir köylü, tarla~ıı kenarında 

ateş yaktığı BJrnda kıvılcnnlarla etrafa 
sirayet eden ateşten 150 dönümlük saha 
içindeki fundalıklar yanmıştır. Suçlu ad· 
)iyeye ''eritmiştir. 

---~-·---

ltiemurlar staj 
görecek 

lzmir ihr cat konttol dairesinde staj 
görmekte olan memurlardan beı kişi 

Merinos fabrilı;asmda stajlarını ikmal için 
dün Buranya gİtmİftİr. Memurlar, Meri· 
nos fabrikasında yünlerin tasnifi v~ ka· 
liteler hakkında iki ay staj gördükten 
sonra yün ihracat merkezlerine 
olunacaklardır. 

tayin 

Halkevi kösesi 
' 

1 - 8110/938 cumrıl'.tesi aktnmı saat 
20,30 da evimiz temsil kolu tarafından 
( Tarih utandı ) adlı bir temsil verile· 
oektir. Davctiyl"ler Halkevinden veril· 
mcktedir. 

2 - 8/10/ 938 cumartesi günU evimiz 
Ar komitesi ve Gösterit komitesinin haf· 

talık toplantıları vardır. 

Çiçek sevgisini tahrik • • 
ıçın 

Belediye kord~nda bir 
çiçek meşheri açıyor 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün lacaktır. 

ten menfaatleri haleldar olanlar bizi 
ecnebi sermayesine düşmanlıkla it· 
hama kadar varmakta tereddüt ös· 
termediler. Lakin hadiseler inkişaf 
eyledikçe hakikatler belinncğe baş· 
ladı. 

Türk.iye, kendi yağiyle kavrulur· 
k.en yurdu, kendi varlığına daya.na· 
rak, clemir "'larla ördü. Beş yıllı~ 

yi planını tamamladı.. lkinc:i 
bet yılh.k aa.nayi planının tatbikine 
geçti. cDenk bütçe, düzgün ödeme> 

sabah belediyenin park müteha..asıslariyle Bu mağazada, halkın evinde meydana prensibini Türkiye maliyesinin şıa-
şehrimizdeki parklarda bir tetkik yap- cetircceği çiçek bahçeleri için ~ türlü n haline getirdi. 
mış ve yapılacak ilaveleri "özden geçir· tohumlar ve ser çiçekleri satılacaktır. Dahili istikrazlar milli tasarruf· 

miştir. Ayrıca istiyenlcre çiçek bük.etleri de sa- lara ~ sahaları yarattı. Devlet mulv 
Reis lzmirdc, halk aramda bahçeli tdacaktır. Maksat çiçek aevgjsinin llC taç bulunduğu krediyi yunl içinden 

evlerin taammümü ve çiçek sevgisinin arasında taammüm etmesidir. temin eyledi. fkhsadi inkişafımıı 
yerleşmesi için bazı tedbirler alınmasına Kültürpark bahçe işlerini idare eden emin adımlarla yoluna devam eder• 
ve çiçek sevgisi bahsinde halka azami B. Bedri bu hususta tetkiklerde bulun· ken Türkiye maliyesi de şerefU 
surette yardım edilmesine ehemmiyet mak üzere belediYece Avrupaya cönde~ mevkii aldı. 

verecektir. Sırf bu gayeyi temin için Ata· rilecektir. Bu sene phrin ağaçlanma ve Garp sermayedarları yava~ ya· 
türk caddesinde (Birinci Kordon) bele· çiçek işle>fnde de bazı ilaveler yapıla- vaş hakiki cümhuriyet maliyesinin 

diyece bir çiçek mağaza ve meşheri açı· caktır. emin ve kudretli vaziyetini anlama· 

Baroda 
Profesör B· Baha 
Kantarın konf.eransı 

hracat 
ğa başladılar. 
Aydın demiryollarının mübayna· 

sında sermayedarlar teminat isteme
diler. İngiltere on altı milyon İngiliz 
liralık bir kredi açtı. Bugün Alman· 
ya da yüz elli milyon Rayşmarklık 
bir kredi açmağı kabul eyledi. 

Teselsül eden neticeler Türkiye 
kuk fakültesi dekanı profesör B.Baha Dün limanunızın manzarası görülecek maliyesinin kudret ve itibarını ifade 
Kantnr bir konferans verecektir. Bu kon· kadar manalı idi. Limanda bulunan oat· eylemesi bakımından cidden büyiik 
feransın menuu cCeza hukuku pren· ların hepsi de ihnıç edilecek maııarla dol· bir ehemmiyeti haizdir. Açılan kre· 
siplerinde tahavvüller> dir. Kıymetli biT muştu. Son günlerde ha§ta Almanya ol- diler mal bedelleri ile kapablması 
profesör olan B. Baha Kantarın vereceği mak üzere §imal Avrupası ve merkezt esasına dayandığına göre, bu anlng· 
bu konferansa herkes gelebilir. Avrupa memleketlerine ihracat bir bay· malar memlelcetler arasındaki iktısn· 

Kontröl dairesi 
çalışıyor ilk Teşrinin on birinci Salı günü saat 

16. 30 da baro daireeinde Ankara hu-

Turist otobüsleri 
Belediye yeniden 2 5 otobüs yaptırma· 

ğa karar vermiştir. Yeni ~hir hatları 
için Almanyada imfil ettirilecek otobils
lerden ikisi 40 yolcu istiab edecek geniş· 
likte ve iki katlı olacaktır. Bu otobi.isler 

li artmı~. Almanya her çqit yeyecek. di münasebetlerin inkişafına ayrıca 
maddesi almaktadtt. Belçika, Hollanda. hizmet eyliyecektir. 
Çekoslovakya ve diğer ülkder de üzilm, Türkiye ile Almanya arasında 
incir ve hububat ç~k.tedir. O:dim ve ticari münasebetler esasen büyük 
incir mahsullerinin tı§lannda büyUlc bir bir inkişaf yolundadır. 
hareket varsa da piyasada istikrar yok· Son anla manın bu inkişafı bir 
tur. incir mahsulü nisheteıı müsait tekil- kat daha arttıracağı muhakkaktır. 
de bir inkişaf göstermektedir. ihracatın Zira iki memleJCetin menfaatl~ri bu· 

turistlerin emirlerine tahsis olunacaktır. artmaaı. bu sene lzmir limanının çok mü· nu amirdir. 

İran Şalıinşahının 
Mısır seyahati 

hakkında 
Şdırimiz İran konsola.luğua.dan aldı· 

ğunız bir mektuptA_ gazetelerde İran Şa• 
hinşahının Mısırı ziyareti hakkında çıkan 

haberlerin doğru olmadığı bildirilmek· 
tedir. 

Belediye daimi .. . 

sait bir netice elde etmesine vesile ola· Almanya biiyük bir sanayi mcrn· 
caktır. leketidir. Türkiye sanayi planını ta· 

l\Wısul senesi başlangıcından ıimdiye hakkuk ettirebilmek için makinayn 
kadar borsada 32-iOOO çuval iizüm ea- ihtiyacı vardır. Almanya müstem· 
tılllUJbr. Rekolte 600.000 çuval tahınia lekesi olmıyan ve iptidai maddelere. 
edildiğine göre rekoltenin onda dördü toprak mahsullerine §iddetle muh· 

blmıt ve döitt. biri ibra.ç e~ de- taç bulunan bir iilkediı. 
melıı.tir. Şimdiye kadar satılan incir mile- Binaenaleyh karşılıklı ihtiyaçları 
tan 105.000 çuvalda'. Rekolte 33000 kolaylıkla birbirlerinden temin eyle· 
tondur. Her iki mahsul rclcoltelc.rinin mek mevkiindedirler. Bugünün iktı· 
birinci Kanun sonuna kmdar tükeneceği sadi yürüyüşü emtia mübadelesi 
tahmin ediliyor. esasına dayandığına göre kredi an· 

11 laşmaları bu yoldaki yürüyüşleri hıı· 
B. Sabri landıracaktır. lkbıadi menfaatlerin 

BiT aydar.berl me:um b\llunan müd. milletler arasındaki iyi münasebet• 
• Dün akşam reisin başkanlığında içtima deiumumi muavinlerinden B. Sabri Ota- leri takviye eylediği muhakkak ol· 
eden hclcdiye encümeni birkaç yolu ihnle maner gelerek vazifesine baıılamıştır. duğuna göre elde edilen ncticedcrı 

encumenı 

etmiştir. Türk ve AJman milletlerinin derin 

--o-- Foto muaabirimiz bir memnuniyet duymalarını gayet 

Sivil hava istasyonu Foto muhabirimiz B. Ismail Zorlu, tabii tmyarız. 
Kış mevsiminin hülUlu münasebetiyle gazetemiz için foto roportaj yapmak HAKKI OCAKOOW 

si\'il bava eferlerinin 939 Nisanının ilk ilzere yakında Selçuk ve Kuşadasına 
gidecekf ir. ı•mmr::ır:ımızm:ııliZ!Zlm:ı:z::am;ıı;m::ıımm~, gününden itibaren ba~aması muvafık 

görülmüştür. Meydana ııetirilen hava 

meydanınd bazı t:esiat yapJmuı ve k .. 
ıın çamurl rın birikmeaoe mani olun
ması için NafUl vekaletinden icap eden 
hnvale gelmittir. 

--•-- Arasıra 
C.H.P. Ocak wcvmz:z• 

--·--ihracat artı_yor 
- BAŞT ARAF11 iNCi SAHlFEDE -

sevki için büyük bir hüsnü niyet göster· 
dikleri ani ılmııtır. Her ne kadar ıim· 
diye kadar bazı pürüzlü muamelelerle 
karşılaşılmı§sa da bunların önü alınmış• 
tır. 

Dün ihracat kontrolörlük dairesi bir 

kongreleri içtima
lar ı başladı 

- BAŞT ARAFI 1 lNCt SAHiFEDE -

tenniycn birçok. arkadatlanmm kongre 
sonunda yapılan tüzüğe uygun seçimle· 
ri müsait kar,ılamadıklannı görüyorum. 
Parti ile alalca her partilinin hem hakkı 
hem vazi!etıidir. Fakat bu ilginin tecel· 
liyatına memmsiz ~it olmak hepimiz 
için üzüntülü olmaktadır. Buna mahal 
kalmamalı: için partililerin kendi kongre· 

ihracat firması hakkında zabıtvarakası !erile yakından kaynaşmalarını ve her 
tanzim etmek mecburiyetinde kalmıştır. hangi bir sebeple haberdar olmamak va· 
Tolerans haricindeki taşlı üzümleri kont• ziyetine diişcrıemck. üzere günlerini der· 
role arzeden ve ihraç etmek istiyen kuru hal öğrenerek kongrelere koşmalannı di· 
üzüm ibncatçılarmdan bir füma kont- ler ve Partimizin candan ilgili menaupla· 
rolörlük dairesince adliyeye verilecek rına saygılarımı sunarım. 
ve haklcında kanuni muamele yapılacak· C.H.P. Bqkanı 
tır. FAZLI GOLEÇ 

Kazıkçılık? ! 
Yazan: Eczacı Kemal K. Alıbı4 

Pazarlıklı alışveriş edebiyatının mô• 
nası kötü. Aff edeniniz, kaha bir 11öı 

vardı, kazıkçı 1 Bu müşteri aldatan tüccııf ' 
sıfatı oluyordu. Şehrimizde pazarlıktııJ 

nlı~criş başlayınca i~lek. ticarethaneler• 
den birinin usta tezgahtarlarından biriyi• 
görüştüm. Yeni alıtveriı vaziyetindet\ 
nasıl, memnun musunuz) dedim. 

- Çok •.. Hem de ·pek çolc, dedi. Et· 
kiden çetin pazarlıkçı bildiğimiz müştt' 
rilerimiz şimdi etiket üzerindeki fiati okut 
okumaz pelCH diyor. 

Ve ilave etti: 
- Mallarımızın üzerinde etiket oldıJ' 

ğundan mÜ§teri aynı malı bir kaç mağo· 
zada görüyor, hangisinde mal farkı yo~ 
ve lehine fiat farkı bulursa orndan alı· 
yor. 

bey okulundan Safiye Özertem AsantıÖr 
okulu öğretmenliğine, Bornova Dokuzey· 
Jül okulundan Zehra Engin Halitbey oku-
Tu öğretmenliğine, Narlıdere okulu öğ

retmenlerinden Muhittin Tükel Dokuzcy· 
lül öğyetmenliğine, Tahtalı köy öğretme
ni Sadık Narlıdere okuluna, Seferihisarın 
Sığacık köyü öğretmeni Ömer Yüksel 

Talıtıllı :köy Ö~etmeıirığüıe, Değirmen· 
dere Ahmetbeyli okulu öğretmeni Ce
mile Gücer Oeteköy olı:uluna, Y eıu'ltöy 
okulu öiretmeni Recep Akauu Seydi
KÖY. öğretmenliğine. Balçuva köyü öğret· 
meni Mustafa Oğuz OKlananası köyüne, 
Dikilinin Çağlıyıın okulu öğretmeni Ne
cip Öztürk Tirenin Eskioba köyü öğret· 
menliğine, Ayaklıkırı köyü öğretmeni 

Hamdi Özeren Tirenin Kaplan köyüne, 
Tirenin Akkoyunlu köyü öğretmeni Ha· 
nife Tirenin Kahrat köyüne; Ödemiş B .. 
çakçı köyü öğretmeni Sait ÖZcan öde
miı Karaburç köyüne, ödemiş Ören kö
yq öğretmeni Müfit ödemi~ Beyceköy 
6ğretmenliğine, ödemif latiklil okulun· 
dan Nesime Kurtul Necatibey okuluna, 
ödemiş Cümfıuriyet okulundan Enise 
Kurtul inkılap okuluna, Bayındır Dete· 

baıı öğretmeni Ali Ardemir T opaltı oku· 
luna, Bayındır Alan köy öğretmeni Şi
nasi Alper Bayındırın Kızılca köyüne, 
Kemalpaşa merkez okulundan Tahir Ku
yumcu Bornova Dokuzeylül okuluna, 
Bornova 9 Eylülden Güzide ülkü Ke·· 
mnlpaşa merkez okuluna. Kemalpap 
Damlacık köyünden Neriman Pala Ke· 
malpaıa Ulucak öğretmenliğine, Mordo
ğan öi:'Tetmeni Zeki Kemalpaıa merkez 
okuluna, Torbalı Helvacı köyünden Şev
ket Koçar Bergamanın ödeoİf köyüne, 
Seferihisar 1 1 Eylül okuluudan Enver 
"Olken Seferihisar Zafer okulu baı öğ· 
retmenliğine, Seferihisarın Zafer okulun· 
dan Mefharet ülken 1 1 Eylül okuluna, 
Sivasın Kangal Cumhuriyet okulu eski 
öiretmeni Kftzım Seferihisar Zafer oku· 
luna, Torbalının Karakızlar köyü öğret· 
meni İsmail Tufan Torbalının Çııkırbak· 
kel köyüne, Façanın Ilıpınar köyü öğ
retmeni Mustafa Sarı F oçanın Bağarası 
baı öğretmenliğine, M~emen Boz.köyü 
okulu öğretmeni Halis Menemenin Hel· 
vacı köyüne, Armutlu köyü öğretmeni 
Semahat Menemen Kubilay okuluna, 
ödemq Köfündere köyü. öğretmeni Nabi 
ödemiıin Kaymakçı köyüne, öd~ 
:Emitli köyü öğretmeni Şakir ödemit De
mirciler köyü öiretmenliiine. Kmlca 
bulu köyü öğretmeni Mehmet Seki kö
yü öiretmenliğine, Mutaflar köyü öiret
meni Nadire Nuyan Kaymakçı köyü öi· 
retı:neııliğine. Mescitli köyü ogretmeni 
Abdurrahman Gane kô)'Ü öiretmenliii
ne. Çamlıca köyü öiretmeni Salih Bı
çakçı köyü ôğyctmenliiioe. ödemq Ka-

ültür Par Sinemas • • Kibar halkın sineması olacaktır • 

Ort.ada ne kazıkçılık kaldı ne de rnıı· 
mız müşteri, diye adeta seviniyordıl 
Adamcağızın 7.ihnini karıştırmadan bit 

şey sormak istedim . 
- Acaba, dedim, müşteri ile ~rııı1 

arasında kaçak bir şekilde tenzilat olıJ1 

mu) 

ca köyü öğretmeni Mustafa ödemİf 
Bozdağ köyü öğretmenliiine, Bergama 
Dindarlı köyü öğretmeni S.bri Bergama 
Kadıköy öğretmcnüğine, Bergama Çam 
k .. 
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: Ailevi ve içtimai f ilimler gösterecektir· 
: Programlarının mükemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: istirahat için aranılan tekmil evsafı haiz 

olacaktır. 
: Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı 

olacaktır. 
: Güzellik ve zarafet abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanı~ız. 

Güzel filim ve ucuz fi attır. 

- lmkwu yoktur, dedi. Çünkü rno~tu 
fiat, rekabeti doiurduğu için zaten e~ 
ven fiat konmak mecburiyeti var. Net 

kalıyor ki tenzilat imkinı ol9un, hern "'" 
ı,·ı 

nuni cürüm ve hem de menfaat kıran 1 

tcYdir. Olmaz. olamaz da dedi. 
Takılayım, dedim: 
- Demek müşteriye ikram yok f.. I 
- ikram, bundan sonra temiz f11°' 

kat'i fiat, doğru it. dedi. 1 
- Ya .. dedim. Demek bundan e""e 

i 1er bunun aksine idi ha).. 
1
:

1 
d" "' Şaşalar gibi kulağıma eğildi, de 1 ol• 

- Sen eczacı olacağına avukat 
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Alman 

Alman iktıs&t 
· ordusuna 
nazırı B. Funk Henüzt;';his emri 

' .. " . .. 
~erilmedi Şerefine 

suvare 
bir zi yal et: ve parlak ·bir 
verildi nutuklar söylendi 

K Ankara 7 (A.A) - lktısat vekili Şnkir rem Madam Funka bu nezaketlerinden !erimizin tabii ve ekonomik yapılarında 
esebir ve refikası tarafından Alman dolııyı bayan Kesebirle birlikte borçlu mündemiç birbirini tamamlama kabili

lktısat naz.ırı Ekselans Dr. Funk ve refi- olduğumuz minnettarlığı bilhassa arzey- yetine ve milletlerlmzin mütekabil men• 
kası §erefine diln akşam bir dine veril- lcrim. faatleri icabı olan tC§rİki mesat arzula-
~~~ dineyi parlak bir suvare takip et- Kadehimi Alman devlet reisi Ekse1fıns nna medyun bulunmaktayız. Şüphe ve 
~~\ Adolf Bitlerin sıhhat ve saadeUerine Al- tereddüde mahal kalmıyacak surette an• 

Ziyafette aşağıdaki nutuklar teati edil- man milletinin refah ve taalisine ve Ma- laşılmı§tır ki sağlam bir milli ekonomiye 
lnlştir: dam Funk ile Ekselansınızın sıhhat ve dayanmak dürüst bir itimat ve genig bir 

EkselAns, şerefine kaldırırım. zihniyetle tatbik olunmak şartiyle yeni 
Ekselfuısınızı Alman hükümeti iktısat Ekselfıns, ve cüretkiırane metodlarla dahi (ki bu 

llnzırı olarak Ankarada görmek Türkiye Misafirperver yurdunuzda ve onun gli- metodlar ilk itimatsızlık zail olur olmaz 
CÜınhuriyeti hüklimeti için hususi bir zel iz bırnkıcı merkezinde gördüğümüz filhakika hemen bütün memleketler ta

lnemnuniyet vesilesi olmuştur. ihtiyar samimi hüsnü kabulden ve çok dostane rafından kabul edilmiştir.) verimli bir 
~tiğintz bu zahmette mündemiç dostluk sözlerinizden dolayı ayni zamanda zev- surette çalışılabilir. 
bıanasını temnmen takdir eden hüktime- cem namına da samimi ve derin şükranı- Bir müddet evvel Berlinde Türkiye 
tiının samimi hislerine tercüman olur- mı ifade etmekliğime müsaade buyuru- tarafından hariciye vekaletinin pek de. 
l:en §ah.sen duyduğum derin haz ve şe- nuz. ğerli genel sekreteri ekselans Mnemenci 
tefi üadeye mUsaraat eyler ve kıymetli Bilhassa biz Alınanların bu gün ken- oğlunun vnkıfane ve mücerreb riyaseti 
~lerimiz olarak sizleri hiirmetle ~e- dlsile dostane münasebetler ve ayni za- altında cereyan etmiş olan müzakerat 81• 

larım. manda etraflı ve mllhim menfaat raınnda Türkiyenin Almnnyaya · müraca-
Meınleketimiz arasında öteden beri I bağları tesis etmek istediğimiz memleke· atine §İmdiye kadar engel olan bütUn 

~evcut iyi münasebetler dalına mUteka-ı ti velev bir lcaç günlük kısa bir ziyaret tahdidatın kalkmasına muvafakat etmek 
il bir anlaşma ve müsaadekarlık esasla- esnasında olsa dahi tanımak meraklı suretiyle ıüphc ve tereddüde mahal bı. 

!'ı dahilinde kuvvL'i bulmll§tur. Bu zih. olduğu kadar nadir g<Srlllen bir muvaf- rakmıyacak surette anlatmıştır kI Alman 
b.fyetten mUlhem olarak iki tarafın kar- fakıyetle neticelenen gayretleriyle bu- piyasası Türk ihracatını kabule vasi mik
ııhklı ekonomik inld§afmı ve menfaat- günkU Türkiyeyi cihanda çok muteber yasta hazır olduğu gibi Alman emtea
le:rinın en doğru ve dostane bir surette kuvvetli ve ikbsaden sağlam bir devlet sının Türkiyede satııının artması da si· 
haı ve telifini istihdaf eyllyen çalı~lan haline getiren siz çok muhterem meslek- zin memleketinizin dahi kendinden mal 
bu Vesile ile ve bUyUk bir memnuniyetle daşlarımla ve bu memleketin diğer yük- satın alanın müşterisi olmak istediğini ve 
tebaruz ettirmek isterim. sek ıahsiyetleriyle bizzat temas edebil- her sahada ayni surette verimli olan Al-

E:kselans, memleketlerlmizin hususi- mek için Türkiye hükümetlnin da- man sanayii mahsullerini faydalı bir su· 
)etleri ve iktısadi bünyelerindeki §artlar vetine icabet eylemek benim için rette kullanabildiğin1 göstermektedir .. 
~en bunlar arasında öte<lenberi faal bir ıeref oldu~u kadar çoktan beri bes- Başka milletlerle olan ekonomik iş bir
tıır :ınUbadele zemin ve lmkAnlarını ya- lemekte bulunduğum bir arzumun da fiğimizi sıklaştırmak Jstemekle diğer 
ht?nı§ ve iki millet iktısadt menfaatleri husulüdür. Zira ben de sizin gibi B. Ve- memleketlerin de salim bir rekabP.tlni 
hak.ınıından daim! bir irtibat halinekoy- kil böyle ıahst tanıtmanın faydalı oldu- bertaraf etmek veya bu Jş birliği ile baş
ltı.U§ bulunmaktadır. Şimdiye kadar nor- ğu hakkındaki kanaatle me"bu bulun· ka bir takım gayeler istihdaf eylemek gj. 
inal bir seyir halinde lnkl~fını memnu- maktayım. bi maksatlardan çok uzak bulunmakta-
lliyetle müşahede ettiğimiz iki memleket Ekselans, yu:. Zira hükUmetimfn en saf arzusu ve 
~ı1 ve iktısadt mUnMChetlerinin bun- Memleketlerimiz arasındaki ekono· milletlerin ümidi bll§ka memleketler ile 
~ !Onra da ayni milsaid hava dahilin- mik münasebetlerinin meşkür lnkipfın- ekonomik iş birliklerinin bir itimatsızlık 
de ve dalın elve..t .. ]f cartlar içinde cerc- d d l bcl'w k f " 1 · ] 

u.'i :w an o ayı ıg ve va ı ane soz erıy e ve siyasi ihtilaf tohumu haline gelmesi· 
hıı edeceğinde şüphe yoktur. Tabak- memnuniyetinizi ifade buyurdunuz. ne meydan vermek değil, bilakis bun
~ ettlrmeğe ~mız ekonomik Emin o!unôZ ki 'Raic:h lıilkümeti de lan milletlere aulh ve refah ve saadet 

ınma işlerimizde Alınan sanaylinin mcmlelcetlerimiz arasında ananevi olan aetirrneğe hizmet ettirrnektedir. 
hıaae.tru ve yalan alakasını layıkile tak- salim temeller Uzerlne teanuv etmJt bu- Tilrkiye devlet reisi ekselAns Kemal 
dir etmekte ve bu yolda iktisadi mUna- lunan iı ve mübadele birliğini atide da- Atatürkiln sıhhatine, Türk milletinin fn· 
~hetlerimizin feyizli bir ıurette yUrüye- hl elinden geldiği mertebe takviye et· kipf ve daima yükselmesine, çok muh
Ceğinden emln bulunmakta olduğumu da meğe ve derinlqtirmeğe azmetmi, bu- terem zevceniz Bayanın ve ekııelansı· 
•Yrıca llAve ebneliyim. lunmaktadır. nınn ıeref ve ııhhatine kadehim) lcaldı-
Sayın bay vekil, Cihan konJonkturunu bütün temev• 

....:... BAŞTARAFI 1 1NÇt SAH.tFEl)E 
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sefer&erliği terk etmesi için henüz hiç 
bir te(J.b1r alınmamıştır. Siyasi mahfel
lerden · 8~cnildiğine göre Südet mınta
knlarının tamamilc işgali bitmezden ev
vel Alınan hUkümeti hu mahiyette bir 
tedbir nlmıyacaktır. 

Eylfıl sonunöa iki SE:nelik askeri hiz
met mUddetlcrini bitirdikleri halde sllMı 
altında tutulan sınıfların terhisi için de 
~nUz .v~rilmfş hiç bir karar yoktur. Ale
nt olarak 28 ilk te_şrln tarih~n terhis 
tarihi olması ihtimalinden bahsediliyor. 

Ordu yüksek kumnndanlığı tarafından 
gazetelere şu tebliğ gönderilmiştir. 

c üniversite talebelerinin vaktinden 
evvel terhis talepleri nazarı dikkate alı
namıyncaktır. KültUr ne7.areti üniversi
te talebelerinin silah altında kaybettik
leri zamanı telafi etmeleri için tedbirler 
düşünmektedir. Diğer taraf dan bu ne
zaretten Unlvcrsile kış sömestri başlan
gfç tarihini 2 son te~rine bırakması rlca 
edilmiştir. 

Yüksek mektepler ve muallim mek
tepleri de ayni hükme tabi olacaktır. 

Bu karardan istidlrıl edildiğine göre 
Almanyada scf erber edilen sınıflar 1 son 
teşrinden evvel terhis cdilmiyecektir. 
Yeni sllllh altına girecek sınıf ise 5 son 
~nde kışlalara iltihak etmiş olacak
tır. 

Dıtiynt efradının bazılan terhis edil
miştir. Fakat ekserisi hAlA sllAh altında
dır. 

Bcr11nde hava taarruzuna karşı alın
mış olan mUdafaa tedbirleri ilga edi1mlş 
ve binaların Uzerine yerleştırilmJş olan 
defi tayyare topları kaldırılmıştır. Diğer 
tarafdan seferberlik sırasında müsadere 
edilmi~ olan otomobil ve kamyonlar da 
sahiplerine 1ade edilmiştir. 

Berlln 7 (Ö.R) - Şansölye Hitler ve 
Mareşal Görlng bu gUn öğleye doğru 
Silezyanın cenubunda Alınan kuvvetleri 
tarafından işgal edihnekte olan dör
~üncü SUdet mintakasının en mühim 
Şelitj Yegeudorfa gelmişlerdir. 

Belediye dairesinin balkonundan Füh
rer ahaliye, bUyilk Alman vatanına gHs
terdiğl sadakatten dolayı teşekkür ettik
den sonra şehri terk et.mi§tir. Diğer ta
rafdan Alman ordusu kumandanlığının 
bir tebliğine göre general Rundştet ku
mandasındaki Alman kıtaları bu sabah 

Zanıanımızda milletler arası münase- vücatına muacclz para buhranlanna rağ
betlerfnln inkişafı hususunda al!kadar men Türkiye ile iktıı.adt it birliği 1933 
devlet adamlarının şahst tanışıklık ve ten beri hacmi üç mislim geçen ve bu 
ienıasıarının ne kadar faydalı olduğu yıl içinde ise ıimdiye kadar alınan neti
lrıaltlındur. Bu itibarla ekselAnsınızın celere göre ceman ( 1 - 4) milyar mark 
ilnernleketimizi lUtf en ziyaret etmesi ve gibi muazzam bir yekOne baliğ olacağı 
)ekindan görmüş ve tanımış olması ti- anlBfılan mütemadiyen bilyUyen bir em· 
tali ve iktısadi münasebetlerimiz üze- tea mübadelesine müncer olmuıtur .• Bu 
!inde iyi tesirler yapacak ve mevcut it birliği böylelikle Almanyanın harici 
~stluk bağlarını takviye edecek mesut iktısat siyasetinin aağlam ve esaslı bit 

rıyorum. 

Ankara, 7 (A.A) _ Mi.afirimiz Al· d<SrdUncii mıntakada ileri hareketine de
man iktıaat nazın Eksellna Dr. F unk bu- vam etmişler ve Sileeyanın cenubunda, 

.. öwl d 1 C" h . z· Yegeudorf mıntakasmda dün vardıklan 

r Mdisedlr. " Amili haline gelmiştir. Bu muvaffakıye· 
lmtseIAnsınıza Ankara aeyahatlnde re- ti cihan iktısadiyatına mal etmek. için hiç 

~llkat etmek suretiyle bize büyUk bir bir sebep görmiyorum. Bu mucibi mem• 
az ve §eref bahşetmiş olan çok muhte- nuniyet inki§afı evvel emirde memleket· 

gun g e en evve um urıyet, ıraat h t 
Merkez ve lı bankalannı, bayan F unk a tın ilerisine geçmişlerdir. Obronlr, 
ta Gazi ve ismet İnönü enstitülerini gez· TrayelnJon, Ornosdorf bu gUn işgal edi-
. ı d' lecektir. 

mı§ er ır. 

öğleden aonra Dr. Funk ve refikası 
Ziraat enstitilsUnU ziyaret etmiılerdir. 

Ankara, 7 (A.A) - Hariciye vekili 
D. Tevfik RürtU Aras bugün Alman ik· 
tısat nazırı ekselinı Dr. Funk ve refika· 
ıı terefine saat 13. 30 da hariciye köş· 
künde bir öğle yemeği vermiştir. 

Suvad vapuru 
lstanbula geldi. Ada
l ar hattında işleyecek 

Yeni Hatay Devleti 
Istanbul 7 (Hwust) - Adalar hattına 

işlemek üzere yaptırılan Suvad vapuru 
geldi. TecrUbelerl yapıldı. Vapurun su
ratı l4 mildir. 

Öküzleri bile süp'iJ-
. rüp götüren seller 

Berliner T ageblaf: gazetesı yazıyor : Oltu (Husust) - Yağan yatmurctan 
Avıııpada Çekoslovakya meselesi yU- partisi reisliğini ifa etmi§tir. Keu Baş- ile olan ~ bir an evvel tabak- haaıl olan eellerden HO§ kHytlııden on 

~lind~ bin bir karışıklık koparken, Ak- vekil doktor Abdurrahman Melek ve di- kukunu arzu edişidir. Filvaki bu anla§· evi kAınııen su götürmüş ve diğer evler 
~ şimnli şarki köşesinde gıpta edi- ğer vekillerin hemen hepsi, TUrk uıllı.- ma dahi hAIA tasdik olunmamıı, hattA kısmen harap olmuştur. Taşdanın iki ve 
~·-k· bir si.ikiınet içinde yeni bir devlet dır. Malt'.lm olduğu üzere, Sancaktaki a. bqvekil Cemil bey, sırf bu hususta katt Mehmedhı bir ökUzUnU rular sUrilkle
-·\OCUJ.rnuştur. Bu yeni Türk devletinin çimler neticesinde Türk unsurlan kat1 bir neticeyi elde etmek için tA PaıUe mlştir. Leşleri Penek köyünün çayırla-
lllerkezi Antakya, Limanı da Iskende- bir ekseriyet ka.uıııın.• 01 ... ve bu suretle gitmiştir. rmda bulunmrnrtur. 
~~ . ~ -

l3 ur. millt bir Hatay hUkümetinin tesis lmkl- Suriye Sancak meselesinde bir derece- Aynı gUn yağan yağmurdan Ekitkom 
~ suretle uzun çekişmelere mevzu nını hazırlamışlardır. Meclis reisinin ve ye kadar tevek.kül göatennekle beraber kayünden iki evle d<Srt komu sular ha
dis· ~ eden Sancağın yerine, bizzat ken- bunu müteakip devlet reisinin intihabı, bizzat matbuatının da aksettirdiği. gibi, rap etnUı ve .UrUkleml§ ve bir çok ta
\> lrtin de ilAn ettiği veçhile «Tilrk ana 1 Antakyadak.i cGUndiln Sineması sal.o- Tilrkiyeye karşı ha1dJd hlslerlnl gWiye- vuk boğulmuştur. KHyUn biçilmemiş ~ 
~!anının bölünmez ve mukaddes bir nunda icra olunmll§, fakat bu e.mada ha- memektedir. Netekim gerek Suriye mat.- laları topraklarile berabfar kiınilen sular 
tu l'çası olan> Hatay devleti kurulmll§- zır bulunan mebusların adedi, • Antak- buatı, gerek diğer arap matbuatı, Hata- tarafından g6türUlmUştür. Zayiat mikta
lt t. liatayın bayrağı, Türk bayrağı, mil- yadan gelen haberlere göre - ancak kırkı ym Tilrkiyeye ilhakını, ancak bir za- n çoktur. 
~s ?lıarşı Türk milli marşı, program ve bulabilmiştir. Maamafih bunların arasın- man, hem de kısa bir zaman meselesi Libl ve Ersnek kaylerlnln biçilm~ 
01~1 

da kemalizmdir. Yeni devlet ilk .iş da diğer halk grupları mlimessillerinin telAkki ebnektedirler. Bu esnada arap ef- tarlalan de mahvolmuştur. Nüfusça za
di l'ak, kurunu vlistai fışar vergisini kal- de mevcut oluşu «Şarkın babası> namını k&n umumiyesini Tilrklye aleyhine çe- yıat yoktur. 
hur;nış, milli serpuş olarak şapkayı ka- verdikleri Atatürke gönderilen tazim virmek için yahudi meselesinden bol bol --------------
lia•-etıniştir. Denilebilir ki, bunlar, yeni telgrafında ermeni ve rum - ortodoks ce- istifade olunmaktadır. Mesel~ bir ara- Irakl~ sıkı bir iş birliği tesisine yeltenil-

"<IY hUkU ti . k li ah d '" 1 llk ad me nın cma zm s asın a maatlcrine mensup zevatın isimlerinin Iık arap gazeteleri Ankaradan aldıkları m'S' o masıdır. Bunu garip bulmamıza 
~ :mlnrıdır. de bulunmasından anl&§ılınaktadır. Bun- uydurma bir habere istinaden TU.rk hü- sebep Irakın Sııadabat paktiyle diğer 
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Atatürk 
Mareşal Fevzi Çakmak ve 
Orgeneral izzettin Çalışları 

kabul buyurdular 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Atatürk bugün Do1mabahçe sarayında 

Ankaradan gelen genel Kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ile 
Almanyadaki.askeri manevralardan avdet eden ikinci ordu müfettişi 
Orgeneral İzzettin Çalışları kabul buyurmuşlar ve kendileri ile uzun 
müddet görüşmüşlerdir. 

Selanik anlaşması heyeti .. 
vekil ece kabul edildi 

Ankara, 7 (Telefonla) - Bulgar hükümeti ile Balkan antantı na· 
mına konsey reisi B. Metaksas arasında Selanikte imza edilen anlaş· 
ma Heyeti vekilece kabul edilmiştir. 

Anlaşmanın tasdikine ait kanun layihası meclise gönderilmiştir. 
öLOLER1N NAKU HAKKINDAKt lTILAFNAME 

Ankara, 7 (Telefonla) - 10 tubat 1937 de tanzim edilen alaka
dar hükümet murahhulan ve bu anıda hükümetimiz namına Berlin 
elçimiz tarafından imza olunan (ölülerin nakli) hakkındaki beynel
milel itilifnamenin tasdiki hakkındaki liyiha da meclise gönderilmif
tir. Layiha bir yerden diğer bir yere nakledilecek ölülerin fenni kaide 
ve tedbirlere riayet !AJi)arı ve tibi tutulacakları muameleyi istihdaf 
etmektedir. 

Ticaret anlaşması 
ltalya ile neticelenmek üzeredir 
Polonya ve Macaristan ile de 

yakında müzakerelere başlanıyor 
Ankara, 7 (Hususi) - Jstanbulda başlamış olan Türk - İtalyan ti

caret anlaşması müzakerelerine burada devam olunmaktadır .. Anla§
ma esaslarının bugünlerde tesbiti bekleniyor. Polonya ile de ticaret 
ve klearing müzakerelerine pek yakında başlanmak üzeredir .. Diğer 
taraftan bu ayın on beşinde bir Macar ticaret heyetinin buraya gele
ceği bildiriliyor. Bu heyet ile Türkiye ve Macaristan arasında ticaret 
anlaşması müzakerelerine bas1anacaktır - . 

Yugoslav meclis reisi 
Yugoslav meb'uslarından bir heyet 
Cümhuriyet bayramında Anka

raya gelecekler 
Ankara, 7 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi reisi B. Abdülhalik 

Renclanın vukubulan daveti üzerine dost Yugoslavya parlamentosu 
reisi ile Yugoslav mebualarından mürekkep bir heyet Cümhuriyet 
bayramında Ankaraya geleceklerdir. 

Midyatta kuvvetli pLi· 

rol emareleri bulundu -
Ankara, 7 (Hususi) - Maden tetkik ve arama enstitüsü tarafın

dan Midyatta yapılmakta olan petrol sondaj ameliyesinde kuvvetli 
petrol emareleri görüldüğü iktısat vekaletine bildiri1miştir. 

Burada yeni sondajlar yapılmaktadır. 

Şarkta kurulan ilk 
meteoroloji istasyonu 
latanbul, 7 (Husuat) - Köylüye hava vaziyetini bildirmek üzere 

Şark ve Karadeniz tehirlerinde tesisi mukarrer Meteoroloji istasyonla .. 
nndan birincisi Karsın iğdir kazasında kurulmuştur. 

Belediye seçimleri 
Her tarafta hararetle 

devam etmektedir 
Ankara, 7 (A.A) - Yurdun her tarafında belediye intihabatı altı 

günden beri hararetle devam etmektedir. Muhabirlerimizden aldığı
mız malumata göre ,ehir ve kasabalarımızdaki kadın ve erkek rey sa
hibi valtlndaşlar geçen belediye intihaplarından daha üstün bir teha
liikle intahaba iıtirak etmekte ve reylerini ittifakla Cümhuriyet Halk 
Partisi namzetlerİnt": vermektedirler. Memleketin her tarafında bir
den ve Birinciteşrinin birinde başlamış olan belediye intihabı birinci
teşrinin sekizinde bitmiş olacaktır. 

Salahiyettar makamlardan öğrendi&imize göre belediye intihabatı
nın belediyeye ait olan neticesi intihaba iştirak edenlerin nisbe ti mu
kayeseleri ve tafsilatiyle beraber nihayet bu ayın onunda resmen ila n 
edilecektir. ... 

asıe enı devletin ilk reisi Tayfur Sökmen, dan başka içtima salonunda Tilrkiye ve kUmetinln Orta Avrupadan kaçan binler- arap devletleri arasında bir irtibat kolu 
llıerın liataylı ve bir Ttirkmen aşiretine Fransruıın da milmessilleri bulunuyordu. ce yahudiyl Hataya yerleştirmek istedi- teltikhl etmektedir. Bu böyle iken nasıl 
lnan SUJ>tur. Kendisi, Sancak Fransız Bunlar, intihabatı müteakip bir ziyafet ğini yazdılar. Bu suretle dalmt bir yahu- oluyor da Suriye, Tilrklyeye karşı takip 
ge ~asına girdiği zaman, Türkiyeye vermişler ve bu esnada Türk - Fransız dl mücadelesi içinde bulunan arap Ate- ettiği Adeta düşmanca siyasete Irakı Alet lar daha şimdilik başlangıç halindedir. recede ciddiye alınışıdır. Bir çok kim· 
lı§~'. o:radn Sancağın istikL,_li için ça- dostluğunu tes'id etmişlerdir. mine, Tilrkiye, Hatayın coğrafi vazlye- ebne~i dilşUnebillyor? Buna verilecek Ancak Irak dış işleri bakanı Tevfik bey selerin kanaatince böyle bir şey tahak
de ~ır cemiyet kurmuş, 1935 senesin- Mailim olduğu Uzere Sancak mesele- tinden bilistifade arap aleyhdarı bir si- yegftne cevap, Surlyenin Arap Aleminde $üveydi, Berutta bulunduğu esnada kuk ettiği takdirde bu, şimdilik ancak, 
olllıını k J>arlamentosuna mebus intihap sinin halli esnasında Suriye, kendisini yaset takip etmek istiyen bir devlet §ek- yeni bir cereyan vUcuda geleceğini tah- matbuat mtimessillerine bulundu[,'U be- bir chavn> dan ibaret olan pan-arap 
lalituı UŞtur. Hatay millet meclisinin re- mağdur mevkiinde görüyordu. Maama- !inde gösterilmektedir. Fakat Suriye, ın1n etmesidir. yanatta, mevzuubahis tasavvurları « ne hareketinin ehemmiyet kesbedeceğine 
'l'ıYfu; s~çllen Abdillgani Tüı·kmen de fih hadisatın aldığı ~ekil karşısında bu Türk aleyhdarı bir hava yaratmak ıure- Bu mtl§terek Suriye. Irak planlarının inkAr, .oo de teyid> etmiştir. Muhakkak delalet eder. Fakat Suriye bu harekette 
'9lıı Yo Sökmen gibi, Hatayın istikllll gibi emrivakilerin icap ettirdiği yegine tiyle, ayni zamanda diler bazı arap dev- Türk matbuatını fiddetle al&kadar ettiği olan bir şey varsa o da Irak ile Suriye aktif bir rol oynamadan önce her şey· 

rulnıad.n çalı§DUf ve bu mühim yola saptı, yani kararı tevekkillle kabul ı.t1en yaklapwk ~..mı de 8'l1:mekte- ,Upheslzdlr. araamdalri mutasavver it birliğinin, ide- den evvel «istiklalini> elde etmiye ça-
i:IJ!l!!l!!llı&.J .... .i....t.ıataba..Ml1k1dtLı.;~~.__lü.. .... ..._Aa.. .. .._t..iı...0.;......i. ....... ı..ı.a...a .... .lııtllı....J..:...a.~-....ı.aJ..ı.a....ı-U111ı-.J.u..el&a.!lfa.JblL,DM1ıfalııLibn.haluıı:.ıam.mJec.~ de-ı..ımııawıu 
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ŞEYTAN 
VE KUMPANY ~s~1 

Herkesçe bilinmesi Harp endüstrjsi memur Belgrad 
lazım bir lıastalık: 

Sıtma ve işçilerinin istikbali için Çocukları _h~ma· 
ye sergısı 

Büyük aşk ve macera romanı~ 
--0---

YAZAN: Dr. Niytai R,,_. 
v l k ·1ı . ~ ~ ., l Belpac:I 7 (A.A) - Çc>cakJm.ı lııinlll' n.uru aca l ı ıip aanaıga nası sergisindeki Çekoslovak pavyonu bu sr 

-68- t • d • 1 k ? bah merasimle açılmıştır. 
Hekim dilinde Malarya denen bu hu- SeJ'fflG}'e emın e lıeCe • Ilmıci çocukları hiıına.ye balka!l koD" 

lal& .W- a.ı-dan n'z\ef ..-ıı manüuılan dün Oplev~ 
Jan ııuatu.. . bağl~ır~ar v~ onların verecekl~.ri.. hn ~ ~ miicaclde ~ Hikü- Hüiümetin, mim müdafaamızın te-r den lesilecel yüzde beılerlc bu yüzde giderek şövalye kral birinci AleksamJrdl 
...._ niii teıemiır' ve laJCap ahmd. ho- 1.-.i hır emn. ne olana olaa clüşunme- -=timizia ~eri büya --6- me1'nirıden biri .lan Mkeri fabrikaları b-.lr kadar hazinece bütc;ıelerin •ona- mezarı önünde eğilmişlerdir. MezarıJI 

iuJacak gibi olmattu. den tatbik etmek. yerine getirmekten hır a..i)'9r ederek -C."'fbia ı. -rma ve .... e+lıiıı4ıi-jwlp ~ işçi h!171'Jcak t\ · •-. ha saıfa ~ hlıtmft ve ~ f9C1 ı.walarıJl 
Alnından soğuk -iak ter diikilü- b.ıtka ~ ~ezleT. be.iz kikii twme11 ,...,..,,,_.,ol• k tını organize etmefc, billaassa mütah~ tdö~ue_ Liriyle terfi eden veya zam ~ören- tesiri altında kalan murahhaslar mezarl 

yordu. Jan Lö Helye earsıldı. ı. ba.ba ~ iayd.lıı wtiıı::deri ı... işçi yetiştirmek üzere tedbirler alıdıjıuı le.ilt illr ..,.._ :nmhamıdau, Yerilecek çelenkler koymuşlardır. 
Yüaünü avuçlan içine ..tdamqtı. - Şu halde ben böyle inw\ların • · · ...Mr.dm. Fakat · muı.k- ,.. ar• i1uı ·;elesiw yiinW IJqiıadeao indJ.ıtl Avdetle mura!ılıaslar Avala tepes1Dıt 

ı• _ _I_ L_ b • 1:ıU &lct.. b" paDIZm )'me 
Dokter wd.: eUllQC fU'11'11DU -Y etmıf ır kak olan bir hakikat YUds ki yuaJ:__ S. ....._..._ ar _fa en -• · 4 ..... elle tftlcjf cdiilmi;: .,_. cezaıhcna- çıkarak meçhal asker lbidesine de bfref 
- Ju.. tal.nca. . .ain miydi) o:vwak .. bir 1wkla oldnm zmı bir 93& yeden.de • • lllllm Mırp ••lıiııı4ıiwizia k.a. daiz ·.-e ...._ .t.... b. ,...ı M ifklil:auiadeu elde çefeıık koymuşlardır. 
- Ben. Uarimde Mil Ulal. tqımam. - Evet.. Fakat b..• lize nıila. iiıcm WJ wadw ·we ı.n-. bw.. yeyip ...... ..._..zmdı.. ~ ip;is içiıt .... edilecek faiz ve sair sandık hasdib ife -:---

Sö:rlediiim gibi o .. rada elime tutuıtu- tesirini~. de~ ~detiawe ~.Ye o ile. ic;-*aen. o&daiw d.is- 1ıawt .._ mndıık. braniı. ~ ,,fil • tte.re ~ , • .......,. • ••idlııt ptıinBel iizıere Pekin _ Han kov fi· 
ruldu. devre ıçınde sıı butun hıareketlerımzden lômdir. ~ tak.. M.r. •• = ....... ,_ ,.qa m 'ıiin a ';eli dol.- bınılaaık aaiı e deıdert 1eıeliiip ecfe.. L--

- Tmm tıı. ....a. kendinizi~ al& ....1 say*2ı ı ' tetekkiil Ye inti,..rw:la &mil oW.i-~ hir idfileye _._ ı.ı.M1&11ı altir. K.-.. yad....,._, dııin.. ye.- 111e11J6Fr:r lıaltım ~· 
linizi anlac:lıklan zam bu sililu eliaize Jan, hali ~an azabı .. içi~de .. inledi. kaniıdS. Me~ ettiiimiı& b. .....__ _.. anmiye1...e1-zlJr içinde ,....YQıııl>3- mi,... -.e iineti. lilm•ını iftrinden lr1!9i- tiklerini iddia 
verdiler değil mi> A ........ Soma ile - Fakat... Fakat ),a oldurdum .. ben ı.p. ~~ pıeSilika ve tedavi- mderiai leaİll --'e.idiT. 1-fmp en- lecektir. 
oldu> bir adam öldüıdii~- sinde pi.il olıd.iwn- baza Y..U. add- dıii.cönimıle çr! 1 l.ıdan l'lnl'W'ltl}ıtt me- Sandıkların bütün mevcudi)Ctiyfe ala- et/iyorlar 

- Pek N.tul....,.anm. \endjmr..,.. Doktor Hami ~,, •• n iba edici kaeri nazan dikkate Uaı.& mcmkk.eti- ._ ~ ~ııaal~ .• ı-,,lM Te ..- aldım, devlet naella11w m.._. "81: ve Şangbay 7 ( A.A ) _Japonlar diba 
lik CJeiildjm mtık... KaTIPedi koU.r 1antr- sözlerine ~.fazla kunet wı_L lü- miz içia ._yati bir dııamaiyeli olaa bu ileri bu A 1"e daimi memur Te ~ aıkn Uir ot.cahr. ~t para- S"myangm cenubunda Hankovun tairt-
fından yakalandığımı, aürüklendiğimi bi- « -• • "'- miicwlele ~ milletimi:&& cloiıa yoL. müs..a.oe-ıer 8 .wtflınnıa •tıılarak l.r ile aidlatı ve h paraların bzaında• ben 100 mil şimalinde Uin Pekin- Haır 
liyo~ Bütia k.f.mda wlece hirt&Y -:: ~eledi. Uy~ aea-+ ha .. ~ Ye b. .-dle lıııa §udi ._ sandık esas maddeleri "9 ilı:i tip rr.eıııaı aıiı ,_ ,.. lemetlÜle!' il~ bir •eıgiya l:ov §imendü!er hattını kestilderiul id-
YardL Sem W. + öldlhd~ Bea • .._ tallilna. müptela olm bir adam, uyurken sa,,..m.da faydalı birer ~ lıaliDe p... ft ..a.talı.I · --.r ~derine llW -~. Memar ~ miidlllı· <fia etmeıtedirler. 
til oMmı dı\r- ........ ~ .... ve faJ'lwıda ~n YBPbP -dardag tirmek malgeadiy\e 'basün ~..amayı göre tnbil eıılilwiırlir. demlıeıi11 ~ "-'ci iM horçl&ımdan do- Çiniiier Pekin _ Han.kov şimendli!er 
...... tlijp 90......_ Hm da b. te- maul sayılabilir-) mcvn yaptmL SANDllU.ARIN SERMAYE VE layı sandık sermayesi haczedilemiyecel: lıattı civarında bir japon müfrea!slııf:O 
eiria ,ı...ı..,.mL Ve 8z bf.mdap t.. Siı.e de böyle ol ıtw. Haai ,....Aaız Sıtma lıı•u.lığmı yapaa mıe b.aa ~yva CE.1..uu..E.Rl ,,..1ı~ J.U _ _,.. wıP"u •rrt!:ltalti 1 öründ"Uğüııü t.e ~d ve fakat Japon kuv· 

me&.a '9e =...,ana laiıri a8'l ~ ~ ~ ~~ ~ -e~ de ne kavun ve ne de Mısırdır. Elli ..e- A _fw a111aye ~ seJirteri fÖ7'fe ıa.ıdaıaaı luı<aialMwww deftır 'Ye Pnrnle !etlerine karşı t!'mye kıtaları göiıderil-
c4-= . aaı bu cmm:v~ ~~ ~-_ r. denberi aaalUındur ki aı&mıL spöriiziıia sı- •; 1 , .. , ~dıeiır : ed~a.acklir.. diğjni beyan etmektedirler. 

- Niçin) f.ia ._ ... ciııa7eti mz11 Tam ve fC71aiaı bir ...... lf pnıaiijler. nıfına meuup hir hayvani tufeylin. mik- • - Fab.iblar ~ icret 'f"e S. .._..._ ..ilik l .. iıa* ~..... -
ve iradenizin hillfında yapbğınızı ispat Gus, Jana doğru eğildi: robun taLtı tesiri.de lıuule Ktleo bi.w lıa, yewaai,.e alaa ...,.,_, 'fl'e lllÜ&tAdenıle- ""-sııc. ......... pn. ...- alaalm. edifd'il:ten sonra öf en mensupların dul 
ed,,nem .• eğer kendi kendinizin maau- - Görüyorsunuz ya •ÖlyÖ Jan .. de- talık taLlosudua. Fakat 1ııemen il.ive et- rin .,.lak ve ~leriıııdıe• •er .y teY- 8. S-fma .,.am., olaol.n. .......... lalan lan veya mulltaç çocwllanna cr.I 
miyetine liD a- edin delillıer Ptılesir- di. Bea size~ iziliyoaunuz derken melidir ki hu miluop k.endi bqım. ~W. kil edilecek yiı:ade ~den ( ..l:m ..._.teri &Mı. &r __,i ...........__ ayJ.iı verilmiyec:eltir. MalaDer bu bit 
aem... ~aksır rm imiJim1· Şimdi "erşey anlaşılı- ülkeleri ~gal edecek bir kuchet.e malik faıbıibılaır km., dnir 'ft IHrYa ~ ma öiıi.. ~ ••"fo;ctlEii ..,.... ... yırtan müstesna olacal!ardır. 

- Hanri- B. dd*le.iejıp _.. .. 18 Y• ve iRr •"ala~ de yoluna gire- değildir. Ve sıtma. aıtmalı U...oa temM t.da ı ·· hıılı..ilem auılıaııy '9'e •ert m ........ lırir •iıe,la~ 8. hnı\m- Olen memupfmm veya müteiaic&a 
- Caniler, kendi ifleclkleri cinayet.. cek.. suretiyle 

0

geçen hastalıklardan değı1dg. muslara ela a7hkleın tulmlanndan yiiz- .... hiç .,_ ~ '9!'*1 
·y dııiL Uç .... mulltaç ana ve 'bahuı bır proje llülilaa .. 

lerin ~ lıefialaaınıa ,.Sletnrelr iıP11 Dol:tor Hanri Sübeyran ııorda~ Sıtmayı in.sandan insan& nakleden sivri- ôe bş kri' ektir.) meyi doWw' 'Ma -- <ile ! a ..,. .. ferine gô!'e dal' Teya yetimlere f,ailana-
kumazca tedbirlere bq vuımazlar rru - Demin, ai.z ııöylel'ken bir noktaya sinekiercliL Demek oluyor ki ani sinek- b - Sc1WJ1eai- hMd olen temet- ... d.n t + '• •- .ı...k 'ftlilecek .. ealı: ayhlfardan veya verilecek taznai-
ve buman için de masum inwanfann aley- İtllftt etmiştim. Hl.di.enin vukuLulduğu lerin çokluğu nisbetinde sıtma yayılmak tiii..._: ,lir. He. 11e ~ oı-.. ..._ tekınit nattan dul karıya veya muhtaç locaya 
biade Ye onlan .uçlu ail>i göstuec.ek ZA- Baıda. ilk ÔDce kendi.izde bir ~lils istidadındadır. Her aıtma mYı::adeleain- c - Ma:wı Ye: •• ı.a.dcmlerde11 ı:e- alant.n. Liı tk- iken ilenleın. diri .. isabet eden mil:dann yüzde yirmiaial 
biri ft .-itte ddiller icat etmezler mH. hinetmqtini:r. Sonra Lirdenbire l:ınaç de üzerinde ısrarla dunalaa dursun su- silecek · ilırafi ı:-a c:ın t aw:lıın :' ~ t-... edilecek ..,lığ. ,.n. afaal:br. Ancal f>una "81: lazanmalıall 

- Fakat benim taziyetimde it böyle yemq gibi bir cantdık gösterdiniz. farın ehemmiyeti sivrisineklerin yavrula- d - &'}> ~ .. kan .... hnalatt iıwe- d. >O 9i. lillıaia ıwll'ai tekcmmil için ~taç ana veya !>abanın dul veya 
delil- Ba cin.,,eli bea ~._, - ETet.. nna yataltrıl yapması ve bu suretle ıMvıi- "-a hadnyc tıeavüa YW ......_ 11andııj111- edine..,.. kad• aYW ..._. vedecei- yetimler!e birleşmesi prt olacaktır. A,_ 

- Olabaiw •• Fnıbt lıı.au ....l lnr tel- - Ş. Mide, ba ~lifr Bmmzda sineklerin çoğaTmasıııı temiıa etmesinden d.a ..Mri fabriblar bnı lcımıt ~ a& ve !>abadan ller iliei de maltaç b.!anUI"' 
kim ..... da J'aıplınm) Ben ..._ e-nel llizi tekrar canlandrnrıtt ve tahrik etmeli dolayıdır. Ye -ıneıld mdıinaa ~dilecek & ı.-. 1 lmıı• lııdc.üt ayl.iı fana tıdWs edi1ecel mil:dan, yan ya .. 
Hip.oaze edilclipaiz ~sm.le alda- içim yenidew lııiı Uç vemıiır olaeallar. O Şu kısa izahattan anla,dıyor li utma ~ ... cinime deaiıı ~eri san- Uılaai. al_bilmek isia: nya alacaklardır. 
ia== ~ C... ile b. l.ıcwwla liem- •rada ~ faJan içtftııi:r mH Hatırfryor ne mikroptan, ne sivrisinekten ne de dur- chimcl- de'W'l'Glı.nacalc ,,.,.den, hn- Füli hizmetlerde otuz senCJi doldar- B .sınıf mensupfannm veya m6telait 
filılriaa. lllUIUJnJZ ""> gun sulardan olmıyor. Muhaftkak bu iiç da. ban teavü.a ve ...... a-'iı lali- muş olmak lazımdır. Şu kad.r ki. ağıw il:en ölenlerin orr sekiz Y&fllll lleniir dol .. 

Size o gece, Sokopolamin, Kale,in - Hayw .. Esa9ıen fazla içfiiim için ınmırun hirfe:PDesinden doğan bir Laa- matı mwib.ince wkahMınlaa k ·• ek ..,. ._yat YllNabu IW i.eııı:W (çelik, dunnamıt öz evtıdarmdan her birine. 
ve eıwli .. Di ilaçlar vermek suretiyle o esnada iiç bir içki almadım. talılhr. Mücadele iıinde bu üç 1'.alTc.h paralards. .-.._ clemir --- ' deaiaııle, dölriiıın öfenin öTümü zamanında a1malta alda~ 
iradeaid,. ....--.m wjerlen alamıl• - Çek ICJ'- 'ft'Deirden bir halkayı yolc etmelı: baf&8 ~ - A.akai '°" iııala (lra.a. .... illıı" 4 .. LılcWı.-.A.ck "°i-cu iu hizmet ayfıiDBu ve miitebit ise f8' 
ve Ü çok kurnazca bJr hareketle iste- Doktor, düfiinceye dalmıştı. Fakat bu prensiptir. Bazı memfelcetler '1tmafr Tiı- baıra) ~eı.n.e alıiıluahlanlmt kesilen gaz " ' •mit ta6ı:iı ' Mi Mil l:aödtiğönde eeu ruı.lan Mzmef a,.llit-
ClikJeri caniyane hedefe eevketmişler.. cfü~ünce uzun eürmedi. sanı tedavi edip mikrobu ortadan kal! yüzde beşla tutan kadar her sene bazi- iılleriDde. hmut ~ patlayJa maddeler nm ,.;zde onu ni.lteriıııde tatr9is olanr. 

- e...a be. da diitiweedıiwa Geiil - Şu halde.. dedi. Sin ajekliyo~ drrmak yolundadır. Bazıları durgun su- nece ko=ehnıl& taluittea teşeld.iil ede-~ ~ ...ddder itle- caktır. Yüzde on nisbetiude aylılc bar 
doktor .• Fııl:at yirminci asırda ya11yo- yaptdar. !ım yol etmek suretiyle ıivrisiııekl'eri• c.ek.tB. g...w.ı.,.. B . ...sa.._ eama- ıillde) C alye ' ıa lıir 8ellll9i - ~ lanmıı olan çocukfar somadan ana .e 
...... ~ o-- -~a de~ı. u,,,_,_ ~:. ,,_ - F•lunda o1..-.. elanak .._ ılil ıı... • b e.. d l 1 fa '- ~_!!.. - • 
•--. ~- ,...... ... oUU7- ll097• -= iiremesine mani ve binnetice sıtma ~ ~ 'W1t sdideri •cmm ~illi ı l lımln· 9ell& P 1 rreatir. aca an yetim a ır na oa taJ'lllten iti" 
afsunla insan iradesi elinden alınır gibi - O andaki lıeyecan ve asabiyetiniz pnmt engel olmak azmindedir. Fakat l> - Hiwt müddeti, yirmi aımeyi tJ.ren .,..,_,, yüzde an ~ 9iarafa-! 
ilaçla bu iıler yapılmu.. brmu size farkeuirmemiştir. bawünlcii modern mücadele iki kolda. Dmda. Mld.n 1 ...... '! ede vmfe ifa 'caim. Dnf ve yetim bırakmadan &feft"' 

- Aldanıyorsunuz dosfum, bu gibi - Falat.. böyle .. kabarenin içinde- yürüyor. Bi:rdeli milcadele itinde bir ta· s.tm.&a tıis m 2 ı ..&. J.elliiıır aailmn eclemiyecelc derecede malUlıi,de .p... terin B. hesabındaki mevduadan. tr 
iliıc ,.. o..a.ı ~ misler l.er ı.nbsin KÖZİİ ö.ıiiade ha-. l.aaim bile raftan sıtmafdann tedavisine bablıyos olanlar nasıl korunmalıdır) Bu ..... ..JI ı...,; mettüleriyle birlikte bnunf mİrMçdal'I" 
~ lınlhik edi6aüt we ~- Wmda ulııwa.,--W- tftr ~ ... .& diğer hmlltan durgun sulann ortada• .k •nhl'lap olll]JoR&. Bu ciıcli ~ lıü- e - ( lja_rı llliddeti ~ RMYi na verilecehir. Bmıfudan hiç biri yok .. 
Y _L.._ 1 ·ı ·ı • ...:....J.:. IU~-"-'--guw - ---- •w biider~ 1"-- J_._1_-1. -......:.....L LA b--1--L --' .ı..:t L___p __ L 

- - •• • - ..... TI-. ·- ,,__.,,.. ı.- > Z lafdıntmasma çaJıtılıyor. Cellat gölünüa - ebaelr. m 0 ' .. Sir. i levayı~.,._,, ...a- ... ..,.-~ v." fi ~ sa mevuaaf, eanuı~a ııtm~br. 
lemediği için herkes tarafından bilinm• - S. laiç le -ttiiiazis silli süı Ye bana benzeT durgun aufann ltunıtul· pçirmeie ...._. .~ •• · · ekluia ginne.. lı&ztmdır.. &. caui;ette l ıA .... kea- Yetim aylığı, çocuktum on .diz ya
mektedir. Hatta bmaııla. bu vahwet diya- biqey değiL Elbisenin üzeıinden çol meer 'ft sıtma mücadele teşli?atırun 11UD' U- mMi elacalr k.a- ..ır.: dvlwww..., tlıi aı ' .,._ t.keilt·t iıai i81i;wwwlderi tmr doldamıalannda keailecehir. Ark' 
...... bile b.nlara aa9'wliiıııaael kabil- seri ve ..m-e.S INr '-relellle :ıapılacal tala mmtızka uğra~ası bu ana prensip- tdlesle pellÇCftlai ... \,gece cibift .. siW. id-e de ıaea Mı "iıılıır ~·- cal çocul!ar lisenin son auufmda bulr 
dir. Burada Zombi denilen kabileler var bir enjeli:siyon f>u işi gösebilir. ten doğmuştur. Cellat gölü gibi büyu""i likte yatmak ve odaya sivrisi-ii ildi- ' 1 celdadiır:. 1nuyodana on doluz yapm dofcfunmca• 
ki .. huni• ilaç, telkia suretiyle k-dile· durgun suların kanıtutmaaına ancak hü- ıea ben m.wder serpmek weli,le ko- TEJ(AOT AYUICLARfNIN HESABI ya ladar, bunlardan yübel tafade ae' 
rini ilime alawl .. L-- l:ıirülıönne --Bn"ftıE.DI ru--· •--=- ~_ı_ L.....~ -S..:. g~- Tı'....._..... _,r..L«-m t-•-.ır..ıL _ __._ --=- ç- _..,.... ..::L--L. ~'L _,.de bulunaıdaııll ..... - kümetk .. etikiıtigen. Bö,,leseni§dur- - - ~ - &- ......_.. - ı-..n, ~ ırevK: uur ..... ·-.1- .)'~ auıım 
---------------. ----. ------------ gun sulan olmadığı halde yine o mmta• se de şayanı itimat değildir. Bu tedbir· hinde •IMiliAta olan ~ ve ~ bu tahsilTerinin devamı prtiyle yirmi bel 

LONDRA PIY ASASINDA k-n aıtnıah om-na ................ inle beaıDet L&al~ kultamldtia gibi terin.,,. !titana.erinden !ıemp oluna- YBfllU bitirinceye kadar aylıktan verilr 
mıyor. Haddi ;ıatinde mesele ga,ret baait- lıı.eı aia biri iiJ~ diiwi ~ üreri aalrt!r. Aneal kendi talepleri üzerine cektir. 
lir. Sniaiırelterin y aıııurtfaınası ve yav- 0.2S 1*ilci lr.iaaia almak • ., .... , ta ~ telnıitJaleri yapıJımlımn bu ayftğı ili 

1 
B. amıfuıdan olanlara bir defaya mab• 

......... ...,._meei i(in e11 kiiçiik bir br ka muJ_kederde. tatbik e.tidiji gftJi eene almş ohaları prt olaealtrr. aua faZminat app!ali hallerde veril., 
aila.b kilidir. 5-bUna atılan Te ,..C. haftan• iic aiinillde altyer .-t aınt ile B. prejede yazdı yqLw için memur cehir : Türk, Yunan ve Bulgar 

yaş üzümlerinin vaziyeti 
•• ~~le ....._ Anfa1,.... bmı)ımnm. döıde. a..e Mnaelı "Ye diier günter de ve m~demferin idareye girdilleri za• a - Fili hizmet müddeti yirmi sen., 
evlerimizdeki çiçek sab.l.rmda l>i~e• istirahat et-k suretiyle tatbik edilıa -n nüfu. hüviyet cüaıianlan .... 711Zdı yi doWurmadan vame ~ünden olmak" 
suların bü.,,ü.k ıelii ....hr. Sıtmalı mı...- kininin büyijk ~ 'ftr.lır- Y .ba - ... n yaşlan au olac .. t& Fıill Mmne- sızın .... oı..ı.a. 
taka olup ta b~ dm&UA au)'9 bMmm• sık rastladıima lliJoııi -lsm '9e pyri Iİa hesabında 6 ., ~ .ndant ı.ı. ... ir- b - Yiaari .ne miiddeti bitinnebl' 
yan ~erlerde bu cihete mutlaka dikkat kafi kinin almak asla caiz değildir. ler bir sene .-yı}acaktır. zin 60 yaşını bitirmesinden dolayı h~ 

Sofyada ça•an -Zora" auftır. Maamafifı bu seneki politik vazi- etldnaıek ~ımplir. Abi talrdinre her Sıtmanın tedınrisi de diU:at ister. Bir Talısie olunacak tekaüt aylıklarının metten çıkarılanlar: 
gazetesinin bir makalasl yet yüzünden bu iki memleketin de Zil- tirlü t.edhiı ~bir gayıeUal bat!ıa bir iğne ile ..... niilııebai k~ - ... ni .. l&n:i.-,,la elacalsm: c - On bet aene fiti müddeti bidt-
~ .. ettiği Ye etmelte bwlanduğa bedi- mana ü.ade edemez. lay, fakat hastalıiı tedavi etmek çM M.em.. .,,. m;w.y 1 - •·•ale ıııeUiııEiA öleDlaiıı kazı Yaya .. 'i ... , çO" 

Zora gazetesi Londra muLabiriae at- laiöır. Bilfı._ Yammimmm miihim mil&- Aku euyu olup kw~ ....... .._. giiçtür. Ki.in iiııea .uma zıöbet.iAi 11imf;. laak. h•wılıiJ tmiM k~ _..w,ı-a c11ldarma ve yetimini• 
fen bu başlık altında nqrettiği bir ma- """" ZllftT edeceği mahaliıllbr. Zira mayan ve «;etme aalaıuun. ........... - re "eser, hastayı wıvaklmter. !!Wmnem ,iıttiıak --- OD bq ala.W... .. .,... MubtaçJsk, ukeri ve miilkl ...-
kalede mıueadcs z.ad~Bulpr üzüm- Yunan üzümlerinin ihracallnı finanee masıaa küçük im mü..mal.•de b· t a eder. F'aht hekimin vicfiuum tumia..,. lılclanan yiiıad& 3.> ti. 16 Kae vt.ıd• laamınaWIJll tariielpi elei · de~ .. 
)erinin .. git.. ~-~ mü- ede. ıı.n---. ~ L:aı•te olduğs öyle kaza taruım ki iki ü~ MDıe' e..,...ı .. mez. Mesleiin verdiği milini .. UL:;et ra 36 a, 1 7 aeae pl..Wara 3 7 aa veri- tevaik eluwaıktııı.. 
him bir yer tuttuğunu; yalnız üzüm ve anlaıılmaktadır. Türkiye ve Yunani• ma yokken bugün halla mjjc.dfteyi ita• ve otoriteyi başka bir zihniyetle ..._ lecel ve bu tekilde arttanlarak }5 eeae ~ 
meyva tüccarlarının değil, alelide müs- tan bugünlerde bir vapur rezakı üzümi et&iıeıeck le.adar utmala bir aantaka ol- ederek hekimin hasta1UUn uzun tcıdaYi ve daLa fazla. ça1••1ara yiiıı&de .&enıı. 

1 
k 

tehliklerin bile alape.iı ......lıa Bul~ ~aevlmnqe hazırl~w. Fakat bt> mqtur. Mahalli hel~eoia miia=-'m iLtiyacını ilımaI etmai. en a.zdaa vicd. verilecektir. B. beaabmdan bailanacak kira I apartman 
üztlfnlerini aradıklarını; ıimdiye kadar nun pe~i aıra ikinci bir aevkiyata baı vt> devam ettikçe sıtma içi.de kmwnlaaa oma~ ağır biı cürüm b.ta:ra. ve~ ayLllar her ay pqin orarak ven1ecelı:tiw. Celll Bll1M" Butnrmda Vahit~ 
yapılan ihracattan ___. eıl' cliiiui Te rulursa ~ tliitmeai gayet tabiidiw. sayısı güahqüa anacaiına tiifıbe :r• oü;vete larp Dg düll*Ulolıktır. Şaeai Peşin 'Vel'iTea aylık ölüm Lal'inde pli Kail apaıtnıaamm ~ odırh Mrinei .,O 
fakat bu aeaıekı.' poliaik va.ziyet J.uebiyle Bu aevkiyattan sonra Türkiye ve Yun• tur. TürTı: tabaOetinin lıiı; bir &DıM k iiJeaç afuunıyacaltır. _,...ı.....;_ • ~ ile 1 eMlı Uç&ıcil btı ldrauaur. ~· 
ibraut taciıleüniaı Liiyül zuarlaıa da- nistanm arbft Londra pazarlarından bü• Durgun .Wann elıemmiyetini teLaria yolda asli. yürümeie twrnmül edema. M"ızmeUe veya ıeltaüt iken o1enleria ........ hıni 1- iki liaireyt pzmmk _.-
çar olduklannı ve f:na yiizdıen bu seae bötün olmasa dalli, müf.im mil.yasta çe- ertirdilten sonra 91tma intişarında sivri- Sıtmalı bir hastaya biı veya bUkaç iine dul lalan le.arı veya mulıtaç ~ocalanna 1-in. Di putmm odrı-· .,..,,.._ 
Loıwlraya ancak bir it.aç '\"agon üzüm l:ilecel:reri aşiHrcfrr. Hall>ul.i Bule• sineklerin rolünü kısaca bildirmeliyiz. yapddılttan sonra vakMma &Öre ~de 'tel:aüt aylığınm yüzde elrısi. hayadan !:.;;{., 8 
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sevkedildiğini yazmaktadu.. miierahsi!l'eriniır dinde "-enüz ôııen* mik- Sırmalı Lir insanı 19ıran sivrisinekler ağızdan bir hatta bir buçuk Kf&m kinia 

1 
müddefince dur ayfığı olaral verilecek- # 

Maahaza gazeteye söre ihracat tacir- tarcfıa üzüm vardır. lhracat or•wn l.o11- sıtmafınm kanından miTuobun erlı:eiiai biT hafta müddetle verilir. M'iitealtip hJ. fir. 6(J yqı doldurduktan veya tebüt =:: 
terini zarara .oltan funillet mulıteliftir. maya f:ıthil edeceği sistemli Lir itımcat ve dişisini, hekim dilince Makrogameli rafarda ' gün alınır. Oörr gün istindıaıt LA d& 
P~k tabii olarak orta Avrupadaki po- politikası, ıimdiye kadar uğrarulan za- ve mil:rogameti alır. Midesine .indirir. edı1ir. Ve bu minval üzere nöDetleT seç.se 1 Aliiyeli Abdullabta 

Yeni Fiatlar 
!itik krizlerin piyasa üııeriade mülhit te- rartarı lıer halele telafi edecektir. Biz."111 Burada erl:ek ve dişi Lirfeıir. Bu birle.- de r.S-2 ay devam olunur. Tropika de-
airleri olmuştur. F alıat bundan maada bv. ~için üzüm sezonu fıenüz başfamlflır. Pa- mecfen Plasd o fan iapirositler sivrisineğin 1 

dijimiz eıtma ~finde ifiç deiittirmellc 
sene Londra piyasasına Yunanistandan , raca uğranılan zarar, ihtacatın miktar midesinin örtüsü altına giderler. Burada• herahtt JSnnfa redaTiye de'V11r11 nolfnm. 
ve Türkiyeden üzüm çıkarılmıııtır. Yu- ve mikyası V1: Bulgar üzümünün presti- maııyyen bir 7:lman sonra karın botfuğ1.1- dan fırrketmer. Srtma deyip geçmemeli. 
nanistandan ihraç edilen (tahta) ile 1 ji göz önünde tutularak hareket olunma- na düşerler. 'e bu böyle sivrisineğin Hn srtmafr doltter için bir redil mev-
Türkiyeden aevkediTen (razakı) Londra 1 lıdrr. ( M. H.) tiı1türiil: Le-zkrinde toplanırlar. Btı J.alde zmrdar. Hn val:a derecesine ve nevine 
piyas:ınnda oldukça mühim Direr mevki · tükriilt be-zferinde srtma mihobun11 ta,1- gOre- tedni ~el- fizımgefir: Helimin 

1 

~gal etmişlerdir. Her iki memleketin Satılık [y ynn mYıeirıek sağlam Lir insanr ısırmca hrniyderilıae ve ıwetodik redırvilerine ih-
fngi1tereye yaptığı ihracat 1150 vagon- Slfrnay:t ~r. Ve mihop o insanm lra- tiyaç g"Ösf~ haeta!ılfanfan f>iri de ını-
dur. Aynca Portekize de 500 vaaon ih- Şeni.r gazinosu aıkasında doktor MU9- nmda ayın cins olam çoğalIT. Şu iza~al- madrr. Sıtmanm löliinif farzrmal: için 
raç etmişlerdir. Halbuki §İmdiye hdar tafa EDver caddesine nazır iki daireli tan anla~ılıyor ki sıtmalı imram mran ıriv- IMr mühinr noktamn dzima Jurrmla ratul-' 

Bulgar üzümteri Londra pazarlarında 116.-1 ve l 16-2sayılı ev aatılıktıı. lati31ea- risinel: hemen sıtma aşıfamaia multedir 11111111 nriic:adcleye firydaPı olmak bakı- ' 
nkipeiz Lir vazi7etta idi. Türkiye ile lerin cazatemiz iclarehaneaine. miiracaal- değildir. f11aaııda11 aldıir sıtma milro- rmmlan çal fiinınladar. 8ir ıntnmfı .... 1 

~ - ..._. ., D-'-- :&.- ı • "" 6 1...-.. _ • • • "• '"" • • 1...1. • • ...a:...JL. -..A...-: - - -

satışlar _ ._..ı 
Pawlıba MlJf kaau .. ua tatbikinden itibaren mai- ::...ı. 

~-----~- . .. .. kumaı..._. fiMleri rek+a luılMıl etmiyecek ~ 

Rekabetsiz 

- J _.__ filll tesbit edilmip. ... 
Yem plen Dormeuil Fi9er, FaJ11 Vulen yerli ve Avrupa~ .. -__:.. 

ım etiketlerWlm yeni fiatleri mutlaka airmelerini .. ,.. müt~~ 

- tuU,. edeıa 
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BIZANS SARAYININ iÇ YVZU istekler 7 • r 
..................................................................................... 

Saray huzur ve sükllna kavuştu Bismark bir gün deniz ~ırı maksat- milletin~n ?'a:zisf k~_dar .zengin ~eği~r·· ı merun, Ruanda - Urundi. Halbuki Mil
lar güdenleri delilikle itham ederek madde ihtiyaçları oylesıne genışlemıştir lctler Cemiyeti paktı , B. mandasına ma
cAfrika haritam Avrupadadın demişti. Jti bu hususta en kilçUk bir yardım !e- 1ik devletlere bu toprakları stratejik 
Bir kaç sene sonra kendisi alman sömür- lfunete çıkmnk için ilk basamağı teşkil maksatlarla kullanmayı mcnetmektedir. 
ge imparatorluğunu kuruyordu. edebilir. Bu dellllii a ötekilerden ziya- Bunlar Alnıanyaya iade edilince hangi Fakat bu hayat, entrikasız, 

ton bayat Sebastiyanonun 
fırıldaksız geçen bu mono
canını sıkmağa başlamıştı 

Bugün Şansöliye Hitler «Avrupa ha-
1 
de kıymeti yoktur. Son zamanlarda bam gey ye yarıyacağı kolayca anlaşılabilir. 

ritam Afrikadadın diye tekrarlamaktan maddelerin dilnyada dağılış şeklini tet- Mesela Afrikadnka fransız kuvveUeri
geri durm11·or. Ve vukuflu bir propa- kik etmiş olan cenevreli eksperler şu nin s erbcrliğini müşküIAta düçar ede-

ltnparatoı-. ha · al'elı hem üzüUlyor, 
~ sızlanıyordu. Vaziyet ne olaeakb) 

--'""'""'. nııno neden müdahale etmi1· 

d Papasın yüksekten abnasma ltar§t ne• 
tn rnüaan ' hak&r Clavranmtttı. 
Odasında mütemadiyen dolaşıyor, si· 

llİtli nirli söyleniyordu. 
Bu sırada Hıriıtidi ile Sebastiyano hu· 

~ura girdiler. 

iki kafad ı; ne olur ne olmaz dilfün· 
c~le papa.s Eftimyosla yaptıkları gÖ· 
~menin mahiyetini Leondan giil~meği 

rarlaııtırmışlnrdı. 

Öyle ya .. Kı1isenin, bu korkunç ve ka· 
~·taassup kuvvetinin bütün foyalıınnı 
~ J}'orlardı. Bunu eizli tatmak, yalnız 

1
:1d.ilert için saklamak, ken<li kuvvet· 
~ arbraealdı. Sebaatiyano imparal'o· 
ft. ece tya ıııutm bqi"ahibini 

~Yet ikna& muvalfak olduğuau ve ki
~ lıiç bir suretle earay itlerine ve im· 
~~orun aruzlarına kartşmayacağını bil
"'ll"llı, 

- İmparatoriçe ne olacak? 
Bu suali büyüle bir endi!e içinde eo

l'tn imparatora SCbutiY8no ,u revabt 
"~rdi: 

d - İmparatoriçe haz.retleri, saraydali 
'irclerinde ietirahatleri e.slcisl gibi temin 
ilmiş olanak ikamet edecelı:ler. 

- Ya .. Zoiçe? 
- Mubte1'em ba vekilin l:erimelcleri 

de ~atıphanelerinin arzu ve irade bu:r-· 
~İİtnız yerde ikamet edebilecekltt .,e 
endilerine hiç bir kimse hiç bir müda
~ bulmıauyacaklardıT. Hattl lcilise, 
li. . . b,. .. mıpanatOl'IÇe ue .. 

leon, btr çocuk gibi seTindi. 

- Sebaatiyano.. dedi. Sen bu hare• 
~tinle yalnl% bana deiiJ, imparatorlula 
Si. ~ 1>1r hizmet yaptın . . Seni müU· 
'-tlandınnalr. bterlm .. Söyle ne amı e<li
)'ol'Bun.. Ne olmak lıtiyomm) 

Sebruı~yano güH.lmsiyerelc cevap ver• 
di : 

f\ - ~n o kadar çok yoruldum lô 
~ 'ltnetmeap tu lnda bütün anam kana 
aııa p.rap içmek Ye sarhoı olmakhl'. 

- Öyle ise durma.. Git ve istei\nl 
hp,. 

Çoıt mühim bir hadise yaratacak olan 
"~et kıaa bir zamandan baylec:e dO
:t:eldikt aorma _ ay huzura k:avuımu1-
t11 •• 

lcon .. Se.vgilisi ile beraber artık açık-
t,l\ a ya§amağa bqlam!ftt. 

"?.o?len valide imparatoriçenin dairesi 
ıçcye tahsis edilmiııti. 
imparatoriçe Teofanoya gelince.. O 

~llYın veliahtlik dairesindeki oda,.n
rı rtı d n çıkmıyordu. 

Kiliseye dua etmcğe de gitmiyordu. 
O bd r bel bağladığı dinin ve din 

~darnlannın da kendisine bir yardmu ol· 
:adığını gönnüş, büyük felaketi altın

a boynunu mütevekkil bükmüıtü. 

Vaziyet, didiğimiz gibi tabii bir tek· Kendisine bir meşiak.. radı. ganda alman kamoyuna Rnybdan çalın- knt'i hUkUmlere v rmıŞlardı.r: Hammad- bilec kolan Kamerun. senenin başından 
lini alm benziyordu. Esli eünler.. Hipodrom tiyatroların- mış olan eski alman sömilrgelerinin yer- deler mese si, ancak ~mUrgeler me- sonuna kadar kullanılabilecek 50 hava 

Bu işlerden berkesten fazla memmın da, Hipodrom meyhanelerinde hovarda- lerini ve genişliğini öğretiyor. selesind n ayrıhriak sureti.le halledile- üssüne maliktir. Halbuki civar arazi yağ-
olınası li.zımgelen Sebastiyanodur diye· lık ettiği günler tt>krar hayalinde canlan- Bu sömürgel~r bugünkü Almaoyauın bilir. Filhakika kauçuk müstesna, baş- mur mevsiminde sular altında kalır. Di-
cekııiniz. dı. mcsahasmdan beş misli fazla bir saha Jıca diğer ham maddeler, sömUrge mah- ğer sömilrgeler için de aynı milşahedeler 

Hayır. . Bu ıükunet, eski haydudun in,anlar, yaşları ilerledikçe delikanlı- işgal etmektedir. Fakat Alınanyanın nü- sulU değil, metropol mahsullidür. Ham yapılabl1ir, ve s<Smilrge problemi iyice 
hoşuna gitmedi. lık çağlarının çılgın demlerini hasretle fus fazlasını barıodıı·mıya yanyacak maddeler bi,zzat doktor Göbbelsin tayin tetkik edilecek olursa, stratejik mahiyeti 

Onu cogturo.n, zekuıru harekete ge· anarken o demleri tekrar yapmak arzu- bir rol oyııamı.ş mıdır? Hayır. çünkll etm~ olduğu ehemmiyet sıraslle tasnif göze çarpar. 
tiren hadiselerdi. Şimdi ortalık süt li- 5unu duyarlar. bunlar ekseriyet itibarile t ropikal ikli- edilince şu neticeye varırız: Almnn Führeri sömilrgc ister, ve Av· 
roandı. Bu da muhafız ltuvvetleri kuman- işte bu arzuyu Sebnstiyııno da duydu. me malik yerlerdir. 1 -Kömür: % 34 ilnil Birleşik Dev- rupa kamoyu bir <sömürge problemb • 
danının canını sıkıyordu. Entn'ka.ııız ccçen saray hayatının eö- Genç Alın.an imparatorluğunun Afti- Jetler, % 20 sini tngiltere, l'b 12 sini nin h alli fikrine yavaş yavaş alışırken. 

Vasi! zamo.nıncla, Teosya zamanında nüklüğünü izale için sarayut dı~nda .. kada fethetmiş olduğu topraklar beyaz- Almanya istihsal eder. Almanyanın cenubu garbisinde Gas lin 
mütemadi entriknlnra kan~mış ve daima lhnlk içinde dolıı mak istedi. ların yaşaınıyacağı kadar sıcaktır. 1914 2 - Çellk: % 27 sini Fransa, ~ 21 ini yakınında VitzenhJıvzen sömUrge mek-
kaynaşmak istiyen karakteri böyle atd de bu toprnklard nncak 24,170 avrupab Birleşik Devletler, % 18 ini Sovyetler tebi, durmaksızın, sömilrgcci çıraklan 
kalmaktan hoşlanmadı . BffMEDi- vardı. Garnizonlar ve polis kuvvetleri birliği istihsal eder. yetiştirmektedir. Burada alınan cenubu 

Nevyork sergisinde 

Türkiye 
Nevyork Taymis gazetesi, pavyonu

muz 
bir 

hakkında takdirkar 
makale neşretmiştir 

bu rakaınıı d bildi. Alman kolonları an- 3 - Petrol: % 59 unu Birle§ik Dev- garbi Afrikasında evvelce yaşamış al-
cak 18,000 kisiden ibaretti. letlcr, ~ 12 sini Sovyetlcr birliği % 10- manlar genç nnzilcri forme etmektedir. 

General Fon Epp, alman sömürge bir- nunu Venezuela. Kendilerini sömürge havasına alıştırmak 
liğinde, 1 'l haziran 1935 de söylediği 4 - Pamuk: % 49 unu .Birleiik Dev- için mektepte bir çok zenci işÇ'üer var-

nutukla cA~ya, allahın ve insanların !etler, % 16 sını lngili7. Hindlstanı, % 10- dır. 
önünde ancak kendi hakkı olanı istiyor> nunu Çin. Bu mektebin tropik hastalıklarına kar· 
demişti. O r.amandanberi daha neler is- 5 - Kauçuk: % ~ sını Malezya, % 37. §ı iyice aşıla.nın.ış eski talebeleri dünya· 
terniş oldu~u görUJecektir. Bu ilk talep, sini F k Hin ı. run bir çok yerlerinde ~.;ıca devlctler9 
Almauyanın, sömUrgekrlnd.en vaz geç- 6 - Bakır: % 20 sini Şili, % 16 sını ait kolonilere yerleşmişlerdir. 
liğini blldiren Versay muahedesiııhı 119 Birlesik DeV etl r, ~ 12 sini ~imali Ro- Cenubt Afrikada, merkezi ve cenubt 
ill 127 maddelerini reddetmesi demekti dezya. Afrikada ve Okyanusda, bu mektepten 
Bu, mandat r devletlere ka.r,ı cioitrud.an ESki Aln n söm~ yalnız trop- çıkmış yirmi ilA altmış gence bir arada 
doğruya bir taa~u. Bu, aynı zaman- pik mah.silllerl ye~tlrlr (Kauçuk, kah- rastlamak mümkündür. Onlara denil
da hukukan alman ı.;ömürgelerinden ve, kıymetli keres1ıe, plamyaiı il!h ... ) ~tir kl cgüniln birinde yeniden sömür
mes'ul olan ve kendi ikUdannm terasına Ve b~lıea mahsUllerinin Almaııyayı alA- gclerimiz olacak>. Fakat bu sömürgele

İngiltere, Fransa, Belçika, Japonya, bdar etti i öl~d bu s8mUrgeler man- rln nerede olacağı söylcnrnernişür. Bu 
Avusturya ve yeni Zelandayı tevkil &t- dalar ~minCt' g<Swtilmlş olan eJmno. itibarla her tarafta staj yapmaktadırlar. 

938 de Nevyorkta açdacak olan bey- diğer dükkanlarda da bakır Ye pırınç ınis olan Milletler Cemiv~tine karııııı da mlk milıavat pren.~iblnden istifade e<Lır- Ç 1H 

nelmilel dünya sergisi için hazırlıklara iışljycn, dericilik yapan, kWll&f ve hah vahim bir mU<lahaleydi.- " ler. Almanya Milletler Cemiyetinden çe- ekos/ovak }'Q fama-
devam edilmektedir. Sergi komiseri Suat dokuyan amdelex görülecektir. BütUn mandater devletler, her sene kilmek!e ihtiyari olarak bu hakkından men ilhak mı eJi/eceh 
Şakir, ve arkadaoları bir aydanberi Nev- Pavyonun ift§&Atına gelince lcaid~ Cenevrede, bu toprakları ne şekilde lda· va7. geçmişti:· fakat M"ılletler Cemiyeti BASTARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
Yorkta bulunuyordu. 'Purk pavyonuna taıtan mam\ıl olup üzerine inp. edilen re ettikleri hakkında hesap vermek meo- azası ~dilmfş olan bu mUsaadeden A k l ü • de • « a er er. vatanımız :r:enne rın 

ait projeleri serginin umumi komiserli- duvarlar yeşil ve mavi ve muhtelif çi •· burtvetinde bulunduklarına göre, Al- istlfude etmelden geri dunnamı~tır. t Ü 1 • ··k n • .:: D vl · · -"" ~ ma eın g n en ço m,,.. ... r. e etımszin 

ğine vermiş, pavyonun da inşasına ha~- lerle lcapatılncak. binanın saçakları ela manya, Milletler Cemiyetinin nadir flll Almanya hayret wrlcl bir pazarlık bir kısmını b)-hecliyonı.z. Hiikümet de•· 
lanm~tır. Suat Şakirden gelen bir habe- abıap olup altın rengi sarıya ve ye,Ue iktidar sahalanndan birini de t>Undtt teklifinde bulunm.ıqtuy. Tanganyika Ue, Jetin kalan k&St'IUnı kurtarmak için • 
re göre, heyet bir iki gün içinde Ncvyork- boyanacaktır. almak istiyor görllnmclttedir. cenup garbi A.fıikast Uzerlndeld huku- aib kararlannı hühl:sla tatbika karar ver~ 
tan hareket edecektir. Binanın alt k11mını İ§gal edecek olaa Fakat bu topraklan is~mek için, al- lrunu ter.kclınek mukabilinde Kamel'UJl- mittir. Kmr §ikiyet ve müna.lı:aplan bt· 

Nevyork sergisindeki hükümet pav· lokantada Türk. Franaız ve Amen1caf\ mantar, bunlara ~konomik bakımdan la Togo (fnınsız ve ingllfz mandaları), takalım. Devleti yeni ba,ıa.n kurmM: 
yonu, Türk sitesinin dekorları, tehrimiz· yemekleri bulunacaktır. ihtiyaçları olduğunu ileri sUrdüler. işte gerçi Runnd.a - Urtmdl araJ:isl (Belçika için iyi niyet gösterelim. Bu anda bütün 
de yapılmııtır. Bu iıler için ressam. de- Binanın üst kısmı kütüphaneye tahsis burada mesele vunıhunu kaybetmekte- mandası) , fraruız llsttlva Afrlkası, Bel- kuvvetimizle yeni hudutl nn em.niyetini 

koratör, heykeltraolar sabahtan akıama edilecek ve burada te§hir edilen güzel dir. çika kongosu ve Angola pomldz vill- kurmak için memleket dahilinde .ük.t· 
kadar çalıımaktadır. sanate dair olan kitaplar 5.000 senelik ~arpten önce, Almanyanın sömürge- yetinden rnUrakkep bir sömUrg~ ~e- net nizam ve dwpline ihtiyaç vardır .. 

Nevyork sergisinde, açılacak olaıı Türk tarihini izah edecekti1'. lenle ticareti pek ehemmiyetsiz bir mik- mlştir. Nizamsızlık ve kar~ık daha feci neti· 
Türk pavyonu, Amerikada büyük bir 

8
. L t· d lar dardaydı; ve sömilrgelerln, umum mU- Böylecl' 0~ ..... konulan meselenin eder vererek memleketin inlillAline se-
ınanın metna ıne mermer uvar ıb d l 1 . '...,.,,. 

alaka uyandırmı~tır. Sergi komiserliği. '"LiJ k . 'd -'-· 1 nl d b " .. de 8 e e erdeki rolU hemen hiçti. Denız adli tarafını frans.ız. Beı~ı... Portekiz bep olabilir Tahmil edilen kararlara bo· 
aa ece , ıçen cıu sa o ar an ıns.m • • ~· · 

Türk pavyonu ve Türk sitesine ait proje- t f . v I .1 vril • b'" ·•L aşırı topraklar ihracatının % 0,8 smı ve sömUrgecllerinln ve hilld1metlerinln sid yun eğmek ve vazifemizi yapmak lmm-
e ra ı ıervı agaç arı ı e çe ~ uy~ .th lA . ıı: • -

!erden dolayı artiıtlerimizi tebrik etmit- bir de havuz bulunacaktır. Bu binanın ı a utının % 0,5 lnJ teşkil ediyordu. detll reaksiyonlarını bir kenara bırakır- dır. Şiarımız, tehlikedeki ntanm cm· 
tir. Bundan baıka Amerika gazeteleri Fakat denilecek ki 193'1 senemıde al- ........ , A-'-'u'ın mUk-el oldulh• .. u ..s:-li- rettiği şu kelimelerden ibarettir : Disip· 

mimarı Bay S.H. Eldem ve mühendis :MıA '\WUUJ ~..... &ı.uı ""r 
Türk pavyonu hallında §imdiden tak- nıan ekonomisi harpten öncenin Alman- y-blllrlz·. lin ve nizami.. 

Bay H. Sermettir. "" 
dirkir makakler yazmaktadır. yasiyle krya.slanamaz. Almanyanın ham 1- Almanya Tang:nnuika gı'bi t.. .. ~et- Prag, 7 ( ö.R) - Slovakyanın mer· 

h N 
Aynı zamanda Nevyork eerg" inin mil· ·-v A.Vuı 12 E,ylül tari li evyork Taymia ga· lendlrilme~ arul yerine tam randı- kezi Bratislava "mdi Alman hududll 

zetesinde gördüğümüz bir makaleyi ap· letler salonunda da resmi bir eergi bolu• tasavvurundadır. n1 " ·· l rin ka kl d üzerinde kaldıg" ından muhtariyet hükü-
nacakur. Burada Türkiyede yapılan döv- ma 1 somurge e ynn arın an is-

ğwya all)'oruz: Nevyorlı: aergisiodc kurulacak pavyon· .uL-.l ed ktl ( Bel k 
me demir kapılar ve balkonlar buluna· ·Y.UIUe ece r. çi a kongosu, 

metinin merkezi Şilinada lturulacalctır. 

cTürk hükümeti tarafından hazırla· larda, tarihe büyük bir ehemmiyet veril- Tanganylka) . 
nan ve Nevyork sergi kurumu resim ve cağı gibi Cümhurbaşkanı Atatürkün şef- mektedir. Her memleket açacak olduğu 
plAn komiteiinin kabul ettiği plana naza- faf camdan yapılmıt bir heykeli buluna· pavyonda, kendi mazisini tebarüz etti

Paru, 7 (ö.R) - Havas ajanaı Bu· 
dapeştedcn istihbar ediyor : Slovak par-

2 - Almanya bu suretle, eski sömilr-

ran Nevyork dünya sergisindeki Türk caktır. Zeminden çıkan ve tenvir edil· reccktir. 

hükümeti pavyonunun bir kısmını lıtan- miı fıskiyeler resmi, sergideki manzarayı halyanl\'r. ftalyan müzelerindeki eş 
bul modeli üzerine yapılan çarşı teşkil güzelleştiren en göze çarpar bir vasıta yayı, pavyonlarına nakledecektir. Şimd~ 
edecektir. olacaktır. Türkiye hükümeti aynı zaman· ye kadar, hiç bir beynelmilel sergide. 

TÜTk p vyonunun bir kısmını t~il da bir ayağı Asynda, diğeri Avrupa· tarihe bu derecede ehemmiyet verilme· 
edecek olan bu çaroıdaki dükkanlann da ve elinde Şarkla Carp arasındaki ra· miştir. Bu bakımdan, en değerli pavyo• 
bir laamındıı tütün, esans ve meyva gibi bıtasını temsil eden düğümlü bir İp bulu· nun Türk pavyonu olacağına 9üpbe yok· 
Türk emtcuı satılacaktır. Bu çaıJıdaki nan sembolik bir adam heykeli yapmak tur. Çünka hiç bir milletin mazisi Türk 

1 tin. k disin dö n .. n Un l t tilcrinin Çekoslovakya kadrosu içinde ge e ın en e n"'ıl ... n cap e -
tlreceğl bil masrafla.nndan kurtula- blmaı: karan Macarları hayal kmkfı. 

tçe ğına ugratmıotır. 
caktır. Harpten evvel Almanya sömUI'- . . Macar gazetelerı senelerden ben mu-
geler biltçeslnin sen lik açığı bir milyon h d 1 . d ·ı · d kt bw rd a e e erıo ta ı ı propogan asını ya· 
mar uyo u. parken Slovaklnnn kendi arzularına rıığ-

3 - Almanya bu yeni taksim şeklinde men Çeklerin idaresi altına dü,tüklcri 
şiınd1 B. mandası altında konulm~ bu- ve ana vatanları olan Macaristana iltihak 
luruın Uç araz.iyi alaca.kıtır: Togo, Ka- için Çek boyunduru2undan kurtulmo.lt 

istediklerini iddia etmişlerdi. 

Halk masalları 
tamanü,vle riayet etti. Sihirbaz iki günde 
bir gdiyordu. Ertesi gün geldiği zaman 
Prenses onu fevkalade bir surette lcarıı
ladı. Kendi dairesinde oturup biraz ei
lenmcği, ber her yemek yemeği teklif 
etti. Sihirbaz sultanın bu davetini kemali 
meserretle kabul edip sofraya oturdular. 
Sultan kocasının verdiği tozu bir gişe p• 
raba katmıştı. yemekte iken bu §i§eclen 
bir kadeh doldurarak mi3afirine ikram 
etti. Sihirbaz sultnna t~ckkür ile kadehi 
a1ıp içti ve derhal arkası üstü sedire dil· 
fÜP bayıldı. Sultan hemen kapıyı açıp 
Alaeddini içeri aldı. 

kayboldu. Bir dakik sonra saray bir air olarak böyle bir harekette bulundu~ 
kerre hafif surette sanıldı. Biraz: sonra ğumu mazur görürsünüz. Buna karp Ala· 
da yine bir mntı h&sıl oldu. Bunun biri eddin pndiphın elini öperek cevap ver::. 
oradan ka:ldınldığa ve diğeri ise Çine da- di: 

Diğer taraftan Bratislavada vaziyet 
sarih değildir. Almanlann bu §Chre h· 
dar daynnmıı olmalıın Budape§tede en· 
dişe uyandırmaktan geri kalmıyor. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sihirli Limba 
- 15-

tİtc~..::.: R· 1 ı~·· ~t>•m. ıea ederim bir kerrc vurunca ha ıdır. 
"tı "it ~u kapının açılmasını tenbih ediniz. Demekle Alaeddin kesesini çıkarıp 
~l: Unun üzerine Alôeddin saraydan altınlan göstererek ynnm dirhem o toz· 
kid~ı. Etrafına bakımırak ~hre doğru dan vermesini söyledi. Düldroncı ilii.cı 
ırı:ordu, Biraz ileride bir köylünün git· tartıp verdi. Bunun bedeli olan bir albnı 
hq te olduğunu gördü. Hızlı yürüyerek verdikten .sonra genç silratle saraya dön
,0 rıa Yeti~i. Ve buna ıelim 'Verdikten dü Ye kilçük kapıdan girerek PreMesİn 
/\.~~ c~b.iseleri~i de.ğipneii teklif etti. odasına geldi ve dedi ki ı 
~ ddının elbıselerı daba yeni oldu· - Sevgili ıultanım, bu gece siz ıihir· 
d~an lı:öylü buna razt oldu. Eavaplan baza kar~ hiueylediğiniz nefreti gizliye
de tiler. Köylü yoluna gitti. AlleddiD rek ona btıf1İ\: bir muhabbet ve allka 

tehre doğru yiirüdü. göıterecekaiııiz. Ona dairenizde beraber 

~baya va!!.tl olunca bir takım 10• yem~k yemeği teklif edersiniz. Sofradan 
d11. h ardan geçerek çarpya yetişti. Ora- kalkmadan evve.I ona ev.,elee içine bu 
ııı. er esnafın kendine mah.sua bir çar• tozu koyacağınız bir kadeh oarabı eli-

d 
'Vıtrdı C' -- 1 -=~· b" nizle ikram edersiniz onu derhal İçer iç.

mez derin hir uykuya dalacakbr. O za• 
man biz lambayı alırız. Uml>anın hl· 

tiltk&n · .~cı arın çarıısına K .... ıp ır 

lated· a ıırdı. Ve ismini verdiği bir tozu 
ı . 

DUkkl 
dirıt ncı kıyafetine bakarak Alled-

Pclc f-L·ır 1 - .ı··· d ~ :r.anney eu.ıgın en: 
- lsted··· i1 ıgın ı ôt vardır. fakat çok pıı.-

dimleri derhal emrimizi iera eder Çine 
götürürler. 

Sultan zevcinin verdiii hu talimata 

Genç dedi ki: 
- Prenses rica ederim aiz öteki oda

ya gidiniz ve heni burada yalnız bırab
ruz. Çünkü ben sarayın buraya seldiği 
gibi silrati fevkallde ile Çine nakli için 
llzungelen hareketi icra edeceğim. Yal
nız bulunmam icap eder. 

Prensea ile bizmctk&r ve c~iyeleri ye· 
mek odasından çıktılar. Alleddin kapıyı 
kapadı. Sonra baygın yatmakta olan ai
birbuın yanına cidip eUbbealni açtı. Koy
nundald llmbayı alıp yakb. Derhal gelen 
Cine dedi ki: 

- Bu earayı gimdi. Çindo bulunduiu 
yere gatürmeni emrediyorum. 

Bu emir üzerine Cin hemen gözden 

hil olarak yere konduiu z.aman h aıl ol· - Şevketli padişahım. Sizin hareketi· 
muştu. niz pek tabii idi. Bundan dolayı size gü-

f.rteşj bah padişah uykudan kalk- cenmek hatırıma bile gelmez. Çünkü ke-
tığı zam n pençereden bakarak damadı- mali tee ürünüzden Adeta kendiniıtl kay· 

nın sarayım yine yerinde gördil. Hiddet betmi~ idiniz. Benim bütün felaketim 
ve gndabı derhal sürura münkalip olarak melun sihirbnzdan geliyordu. 
bemen bir nt getirilmesini emretti. Bine- Bundan birkaç aene sonra padi~h ih-
rek kızının sarayın gitti. tiyar oldu~u halde vefat etti. Erkek ev· 

Pcnçerenin önünde oturmakta olan l&dı olmadığı için ıultıın cBedir> vekii
Aliieddin pad~ın geldiiini gorunce !eten icrayı tıııltanat eyledi. Senelerce 
hemen kapıya kadar ko§Up oradan kain· mesudane ömür geçirdiler. Müteaddit 
pederini istikbal ederek yukarıya çıkardı. ve bahadır birçok evlatlar terkederek 

Ve sultan hanımın oduına ııötürdü. Pa- vefat ettiler. 
1 

diph kerimesini deraiuı ederek aüru· 
- SON 

Berlin, 7 (ö.R) - Çekoslovakya va 
Almanya l\rasında bir gümrük ittihadı 
iç.in müzakerelerin başladığı ha~ında

ki haberler salô.hiyetli mahfellerden cva
kitsiu telakki edilmektedir. Bu meııc• 
lenin ele alınma ından evvel Südet aro.· 
zi.sinin Almanyaya terkinden ileri gelen 
ekonomik ve mali meselelerin halli la
zımdır. Alman tezine göre bu arazi bü
tün tesisatiyle birlikte Almanyaya inti
kal etmelidir. Fakat Berlin hükümeti ea· 
ld Çekoslovak devletinin borçlanndan 
her hangi bir hisse kabul etmeğe şimdiye 
kadar yanııımamıotır. 

rundan ağladı, conra cBedir> aultan ba
ıına gelenleri babasına hiklye etti. EISll'Gs:z:;IZZZim!::IZZ:ZZ:Z72Z:i!IZ,r:l';l~.Y~Zba::::lz~GJ".L2'.::iia::~?.z;r.z;Z:ZZZ~22:Z:ZZ2::z;ı:zmn 

Satılık banka binası ve depoları Bunun ilzerine padip.h Alleddini ev· 
velki gibi sevdi ve evvelce ona kal'fı cö&
terdiği hiddetten ve bed muameleden 
dolayı itizar edip taniye verdi ve dedi 
ki: 

- Muhterem oilum. Benim sana 
kartı yrıpttğım muameleden dolayı bana 
gücenme .. Bu benim muhabbeti pedera
nemden ileri geliyordu. Tabiidir ki ev
IA.dımın kaybolması dolay&Siyle müteeı-

Akşehir Bankasından: 
İkinci Kordonda kain Banka binuiyle Kasap hızır mahalleai An 

anı Te Otndilet- sokağında 19, 25, 27 numaralı ev ve iki dükkimmıJI 
ülkiyetl •abbia çıkanhnq olduğundan binayı gönnek ve tek~ 
i dermeyan etmek için lzmirde Gazi bulvannda 16 numarada 
ir Tıcaret m müdürii bay Halil Akkende mür caat etmeleri . 

olunur. 1 - 25 (2858) 



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

SAYFA: 6 

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

K A G L I Y O S TR O - Dünyayı bü,yüleyen adam 
·····················································································································~ ~· 

Alman /ktısat nazırı 

B. Funk'un Ankara 
seyahati hakkında 

İngiliz matbuatı ne 
' 

söylüyor? 

--------

8 iLK TEŞRJN CUMARTESi 938 

Bir sene icinde • 
58 koza 

lngilterede geçen gün bir bombadı· 
man tayyaresi dilşmilş, içindeki üç ~i 
derhal ölmüştür. 

Tayyare 150 metreden büyük bir sür
atle uçarken kanatlarından biri kırılm~ 
ve hızla yere kapaklanınıştır. İçindekl
leroen biri paraşütle atlamaya muvaffak 

olmuı, fakat mesafe yere çok yakın ol
duğu için paraşilt açılın~, o da yere 

-38- Nakleden: Faik Şemsettin 

Günah 
(20 eyJUI 1938 tarihli Daily T eleg· 

raph And Moming Pos gazetesine Ber
lin muhabiri yazıyor : ) 

Ren .. M•yn .. Tuna nehirleri arasın· 
düşerek parçalanml§tır. 

daki kanalın infaoı ikmal edildikten oon-
Tayyare yere d~ce büyük bir ln-

çıkaran papaz Almanya lktaat Vekili B. Valter 
F unlt Türkiye hükümetinin daveti üze· 

ra ticaret emteaoını Tunanın membaın- fllAk ıeei duyulmU§ ve tayyare ateş a). 

dan Ren nehri manoabına kadar nehir mıştır. Cesetler de yanmış bir halde bu
yoliyle nakletmek milmkün olacakbr. lunmU§tur. Fak.at bunların, tayyare dU

Bu adam ruhu karanlık hır 
gelmez.. Dedi 

tehlikeli ve 
Ondan hayır 

adamdır 
rine Ankarayı ziyaret ebnek üzere Ber· Politik gerginlikler aıraoında bu yolun ıünce parçalanarak öldükleri ~1). 
!inden hsreket etmiftir. Vekil, bu oeya· temin edeceii oevkülceyf faydalar •ti· maktadır. 
hati esnasında Avrupanın Cenubu ıarki· klrdır. Nep-edilen bir rapora göre bu, !ngillıı 
sinde daha bir çok hükümet merkezle- Son zamanlarda bildirilcfiiiııe ıöre askeri tayyareleri arasında bu ııenelı:I 
rine uğrıyacaktır. Trabzon limanını Traoa _ Iran demiryo· 58 inci kazadır ve bwılarla ölenlerin ııa-

Vaziyetin çok ciddi ve pek feci olma· 
11na rafmen Kailiyostro ümitsiz deiildi. 
Xendiaine kara.nlılt, fakat ıütubetaiz, ıe
nitçıe bir oda verdiler. Kapl9ına koca
man bir kilit astılar, ve bir de nöbetçi 

diktiler. 

di. Ve Romadan, kap ederıe tedhiı ve aklı büıbütün yeıinden oynadı ve niha
tazİp tatbiki emri ıeldi. yet onu zencire vurmak mecburiyeti hlsıl 

Kailiyootronun hlicreai Uçüncü olaralr. oldu. 

Alman vekiline B. Valter ve B. Kno· luna bağlıyan bir demiryolu hattı inp yuıı 103 Ü bul:mll§tur Geçen sene 93 lı:a
the adında iki mütavir refakat etmekte· edilmittir. Bu ouretle Baora kllrfezine ye :ı:ııdan 103 ki§i ölmU§tll. 

bir daha deiiftirildL Burada bir ıilrü ve Günler bUyük bir azap ve ısbrapla bir. 
muhtelif tckillerde zencirler, demir &!et· birini takibe baıladı. Kağliyostro Böyle· 

dir. Türkiye, Yugoslavya ve Bulgar el· Hind denizine kadar inkıtasız bir hat te• = 

Kailiyootroya bu.ada biraz hürmet 
ıöoteriliyordu. Kaiiliyootro bundan loti
fade ederek, muhafızlarını kondırmaia 

kalkJttı. Onlara istikbalden bahsetti. Ke· 
rametlerini aöyledi. F evk.allde vukuf ve 
kudrctlerinden bahoetti. F altat bunların 
hiç birisi para etmedi. Bunun üzerine 
Kailiyoatro tahiyesini deiiftirdL Büyült 
bir nedamet içinde olduğunu ve gilnah
lannı çıltartacaimı ileri ıürdü. 

Bu da fayda vermedi. Çünkü günah 

ler vardı. Kailiyoatroya bunlann ne de· ce. lam bir deli lıalinde dört eene yata· 

mek olduiu anlatıldı. dı ve bir gün gardiyanları onun zencir· 
Kailiyoatro, bütün olıılr ve akıl buh- leri üzerine yı)almıı buldular .. 

ranlanna rafmen Franaadan ıelen ha· Kağliyostroya 1795 sen9i 23 Ağus· 
berlera çok ehemmiyet veriyordu. Onun tosunda çarpan bu nilzM kısa bir za. 
bütiln ümidi Kudina) dl! Rohanda idi. man içinde ikinci olarak gelince, Kaili· 
Halbuki Kardinalin derdi bqından qltm yostronun hayab da nihayete erdi. 
ldi. llıtil&I gittikçe tekli deiiıtirmekte Kala muhafızı bu adama ruhani &yin 
ye eokl rejim adamlarının hepolnl de çii- yapılmuına milaaade vermedi. Ve Kağ
neyip ıeçmekte ldL Kardinal dil Rohan llyostro, birkaç ukerin kayalıklar ara-
da Parioten kaçm11 idi. omda açbltlan bir çukura gömüldü. 

Bu haberler üzerine Kai!llyostronun - SON -

çileri Alman iktıeat heyetini Berlinden oia edilmit olacakbr. 
uiurlamıılardır. 

Ber1inde ticaret emteasının nakli için 
çok mühim bir plan üzerinde durulmak
tadır. Bu plan mucihince Türkiyeden ve 
Yalan ıarktan yapılacak ithali.tın Ak· 
denize uğrab]madan Karadeniz ve Tu· 
na tarikiyle doğrudan doğruya Alman 
topraklarına ulaştırılmaoı düıünillmekte· 
dir. 

istatistiklere glJre 

Binaenaleyh Alman it adamları, Kı

zıldenizcttn ve Altdenizden ıeçmiyen 

"• bu auretle abluka tehlikeoinden daha 
ziyade maaun bir Hindiatan • Ren yo
lunun teelıılni düıilnmelttedirler. 

Almanyadaki kanaate ıöre bu hat 
tesio edilecek oluraa Almanya, TUrk, 
lran, Efganlotan, Iralı. ve Suriye ticarc· 
tinde çok h&ltim hir yaziyete ıeçecelttir. 

Dört gün ıciiren diJliln 

Diıçilerin aevilmedili 
memleket 

Bazı memleketlerde halkın hoıuna ıit

miyen bazı meolekler vardır. Flnlandlyr.• 
da, bahuouo bu memleketin idare merke• 

zi olan Heloingforota HYilınlyen meolek 
te dlşçiliktir. Hem acı duymak, hem de 

para Yermek Finlandiyalılan pek fena 
hiddetlendiriyor. Onun için dltçllen olan 

borçlannı bir tilrlü vermei!a yanqmaz· 
lar. Dltçller bu ldet kartıamda birer ka-Paris 

pkaran Papaa: Macariotanda Keakeomet kaaabU1nda ra Jlııte yapmtflar ve para varmiyen mU,.. 

- Bu adam çok tehlikeli bir adam- •larsı'/yalı 1 Ür hem-.ire filimde Paris şehrine dair belediye tarafından emllk ve akar oalıibl zengin hlr adamın terilerinirı loimleriy\e reolmlerini bh levha 
"dır. Bu adamın vicdanı tarnamiyle pu- IYl ı T Y redil . istik! d ha li ki oilu olan FJek Polyalt çok ırüzel va zen• '-) d k b ) • 

Sine ~~u-de .,,_ d fa )--'- Uç D.2f en istat er en Y mera ı na in e a ine ermin duvarlanna ••"', .... 
lanmıttır. Bundan hayır gelmezi dedi. h J. l ma 1'lrWın 1

"' e 0
"""" ..• . . ııin nitanlıaı Mari Dekano ile beraber I d B I l . b • -~ 

Bu aralık Romada garip bir pyia çık· Q yaUt Q T hemşire aynı filmde rol alıyor: Lane meraklı. ~yler ol'.'."enmek_ mlimkündür. medeni niküılanru kıydırmalr. üzere ni- ar ır.. u lııte ere ıöre u ıehır halkın· 
tı. Bazı yü '---k mevkili kimoelerin K-"-. hemşireler cdört kn> filminde Uç hemşi- Bu istatistiklere gore Pans şehrinde ey- uL k ·'--·- dan hme yakın adam difÇİ)ere borçlu-...., "" B • .J h hii JUUl memurunun 8.J'fllma t;~hr. 
Jiyootro ile bir oaat icatlar göıüıtiliil rr trene aa Q CUm re rolünü oynuyor. Bu film senelerden- 101 ayının son on günil içersinde 837 ld§l Tabii iki niıanlı yalnız değildir. Bay- dur. Şimdi dit doktorlarının bütün Umi· 

oöyleniyordul. ettiler ~~olivutta çevr.ilen filimlerin en hia- ölmiiştlir. Eyl<ll ayında Pariste salgın ramlık elbiaelerlni geymif, bir oUril hı· di 19-40 ta Helsingforota yapılacak olan 
Halbuki mahut cehennemi ptoda ~ hafta Man!l da hastalık olmamıştır. Parislileri en çok om akraba, et dost ta beraberdir. Bele- beynelmilel olimpiyatlardadır. Bu milna· 

Kağiiyostroyu değil, muhafızlardan biri· ya civarın mu- Lane ailesi on aenedenberi •inemada öldüren kııruıerdir. On gi!nde 112 insan diye daireoinin genİf nlk&h aalonu iğne oebetle hiç 9üphe yok ki yüz binlerce 
nl bile ııören yoktu. Böyle bir ihtimal keli haydutlar, bir gecekle, altın yüklü bir ç~ır. Ortanca ve küçük hemıire ya- kanserden ölm~tür. Verem ikinci gelir, atsan yere dilımez bir halde hıncahınç ecnebi buralara geleceklerdir. Oi,çiler, 

k ·ı "d" F it b · K ·ı· treni aoym···'··, lçind 200 kiloya ya- lan v_._._ '--~-- bir orkestrada ""ntö"z- k b d 1 d H k d F it b"" · ' 1 d 1 ço xaı ı ı. • at u ,ayıa, ag ıyostro- ~ alnı tardı a&LM JUtUB.T ~ on gün içe.rsinde 96 ur anını gömmüş- o u ur. er eı neıe içerisin e... a at uttln 2ıyaretçi erin İJ eri ağrısın diye 
nun daha korkunç ve daha fena bir hüc- kın külçe alt an 1f · diller. Sinemaya geçişleri yenidir. Şimdi d '- l h bu •ırada nikih memuru oert bı"r oesle b L ak T \ 

A hattA tekr bir tür. Sinir hastalıkların an 81, "'a p as- oa an tam anrıya ya varmakla 11\eı· 
reye nakline oehep oldu. Kağliyostro ynı geçen gece ar soy- bu aile hep birden sinemada toplandık- bu izdivacın kanunen alı:ıedilemiyeceiini guldürler. 

ul k •-...J.'-'1-'' olmn• fakat hay la k und ı Fak · !alıklarından 68, ciğer rahatsızlıklarm-nun hayatı artık çekilmez bir hal almıı· gwıc u ~,.,.,.,..... ..,., - rı için ço memn ur ar. at sı- eöy)eyince hem nipnlılarda, hem de dl· 
dutlar kagmal!a mecbur edllmlştir ' t fedakhlık • t B u h dan da 52 kişi gömülmüştür. b. · nema san a 1 ıs er. u ç em· vetlilerde hoıafın yaiı kesiliyor. 

Firar imi.Anı yoktu. Çünkü, bulun· Haydutların aon hücum ettikleri bir §!re, Nevyorka gitmek istedikleri vakit, 26 kişi ihtiyarlıktan ölm~, 21 kişi ka- Evlenmenin yapılamamasının oebebi 
(luğu yerin üç cepheoi, çok derin bir uçu· yük trenidir. Maroilyadan Parl!e giden ilan idarelerince bu seyahatin beraber za neticesinde ahrete gitmiş, katledilen baıittiı: Mari on alb yaıındadır. Evlene· 

deri, kahve ıı!bl mallar vardı. Haydutlar yapılması münasip görülmedi. Büyük olmamıştır. bilemek için Macar kanununa ıöre ad· 
tren gece yarısından 80D.l'8 kUçUk bir b-- karde~ Sanfransisko yoluyla, ortanca Bu müddet içersinde 442 evleıune ol- tiye veki.letinden milaaade almak mec· 

tasyonda durduğu r.amıın hücum e~- kardeş Midl - Vest yoluyla gidecek, kil· muş. 1,074 çocuk doğmuştur. Bunlardan buriyetindedir. Halbuki evrak aruında 

rum üzerinde. bit cepheıi de on, on heı 
ailAlılı muhafızın muhafıttaaı altında idi. 

Kağliyostro altı ay içinde eükGn ve 
ıuurunu kaybeder gibi oldu. Bir giln pa· 
pasa günah çıkartırken birdenbire yerin· 
den fırladı; gllzleri itan çanağı gibi idi. 
Ağzından kllpükler oaçılıyordu. Ve pa-
pasa: 

- Suo diyorum aana .. Ben hiç birıeye 
inanmıyorum. Senin oöylediklerin hep 
yalan, hep dolaptır. Papa denilen ahl&k-
aıı:, hırıa ve cahil adamın arhk aebertil
meei !&zamdır 1 diye baiiırdı. 

Şato muhafızı bunları Romaya bildir· 

·-

!erdir. Fakat, karanlıkta, haydutların çlik kardeş de cenub yolunu takip ede- 107 si gayri meşru münasebetlerin neti- böyle bir izin kağıdı yoktur. 
trenin kapılarına tınnandıkları görül- cekti. Buna neden lüzum görüldil? Çün- cesidlr. Bu 107 yavrudan 58 inin annesi Fakat çocuklann ebeveyni kararlaıtı· 
müş, derhal atq edilerek ginnelerine kil Uç hemşire ayrı ayn üç yol takip bellidir. Diğerleri sokağa bırakılmış ço- nlan düğün tarihini bozmak istemedik· 
mani olunmll§tur. edecek oluna, muhtelli Amerika §ehir- ukl d 0 .. . . d d ğ )erinden ve bUtün hazırlıklar bitıniı, da· 

Haydutlar trenden atl•d·'-'-- -- !erinde ...,... ayrı reklAın yap·ı-•• ola- c ar ır. n gun ıçersın e o an ço-
q ..,.....,. __ a -·· ~- nalar, kuzular, hindiler kesilmif, eaki ,.. 

kendilerini derhal bir otomobil afmıt ve caktı. Her kardeşin başka başka şehir- cukların 56 51 köylere süd annelere gön- rap fıçılan mahzenlerinden çıltanlmlJ bu-

kaçırml§tır. !erde f&totrafları alınacak, mahalli ga- derilmiştir. lunduğundan davetliler belediye daire· 
Gerek bu haydutların, gerelı: -.dan zeteler kendilerile rnillAkatlar yapacak- Pariste eylOlün son on günil lçerslnde ainden doğru düğün evine gitmlıler, ye· 

evvel 100 milyon franl<a yakın bir kıy- !ardı. Onun için, beraber seyahat etmeğe evlerde 4 milyon metre mikftbı, fabrika meğe, içmei!e, eğlenmeie koyulmuılar
metteki altınları çalanların takibine de- bayılan bu üç kardeş gözyaşları içersin- ve milesseselerde 8 milyon metre miklıbı dır. yal ruz ailenin avukatı lazım olan izin 

vam edilmektedir. de ayrı ayrı yola çıktı. su sarf~. klğıdını almak için Budapeıteye yollan-

ml§br. 

Ziyafet Ye eğlenti iki gün ollrmU9, 
ilçilncü gün oabahleyin nitanlılar tekra1 
belediye daireeine haı vurmutlar, fakat 
izin k&iıdının gelmediğini gtsrUnce bo

yunları hllkük eve dönmUıler, tekrar rl· 
yalet eofra•ının haıına oturmutlardır. 
Nihayet o gün !iğle üzeri beklenen irln 
k&ğıdının geldiği müjdeoi oofra ba9ın
dakllere bildirmiftir. 

Derhal belediye daireelne gldilmlı, Ye 
nik&h aktedildilcten ıonra tekrar düiiin 
evine d8nlilmü,tilr. Davetliler, bu ıefer 
de, ilti zenain ailenin ıanlar1na l&yılr. eu· 
rette kırk aekiz eaat devam eden lklncl 
bir ziyafete iftir&k ebniılerdir. 

Onlar da ermiı muradına .• 

-

Tarihi macera Demir Maske 1 Fransa tarihinin 
ve esrar romanı 1kördüğüm noktası 

- Ne maksatla olacak .. Evinizde hiç 
bir menfaatiniz olmadan b .. lediğiniz 
Prenıeı tavırla, mağrur hakıılı, kimeeyi 
beğenmez tabiatli o güzel kadın için .. 

- Anlıyorum .. Zavallı madam Skar· 
:ronu bir türlü çekemiyorıunuz. 

- Çekemiyecek ne va:r .. Bir ı3ir 

parçasının karısı .. 
- Evet ama .. Dul bir kadın .. Genç, 

gÜzel bir kadın.. Bütün hayabnı çirkin 

Genç ve güzel bir kadın ltapİnİn ÖnÜn· ı 
de durdu. 

Çamaıırcı kadın: 

- A.. geldiniz mi Skorıon dedi. 
- Evet. madam David .. Fakat hava 

çok soğuk .. dondum .• 
- Öyle iıe içeri &irin. Benim odam 

aıcak .. Orada oturun .. 
Jkisi beraber eve girdiler. 
Madam Grelil arkalanndan balı.arak 

ve ıcrıeri bir adamın ömrüne bağlamı§ mırıldandı: 
zavallı bir kadın.. - Madam David ne oöyleroe oöyle· 

Demek evli iken de mesut değil.. ıin.. Bu kadın benim hoıuma gitmedi 

mif .. 
Ne gezer. Ve herifin canı cehen· 

neme gittiği zaman biçare karıaına yalnız 

hUriyetini değil.. Sefaleıi de birlikte hı· 
rahruı. Onu bir gece .. bir kıı gecesi aç 
blilA.ç.. Soğuktan tirtir titrer bir halde 
klliea merdivenleri Üzerinde a:ördüm ve 

hemen acıdım, yanıma aldım. Yoksa on· 
dan bir menfaat beklediğim için değil. 

- Menfaat beklemediğinizi bilirim. 
Fakat naeıl aöyliyeyim, bu kadına bir 
türlü kanım kaynamadı. Her gün Luvr 
earayına gittiğinden, kraJı gördüğünden, 

yok bilmem neden dem vuruyor. Sonra 

da hiç bir baltaya eap olduğu yok .. Yine 
parasız . . Yine aç ve hep ıizin üzeriniz~ 
de .. .. 

veuelAm .. 

Madam Davidin evi o kadar yükselt 
değildi. Sokağa nazır lki pençereol var
dı. Evin alt katında ç.amaıırcı kadının 

çamaoırhaneıine geçince bir merdivenle 

yukan kata çıkılırdL Bu katta ka.rıı kar· 
ııya iki oda vardı. Odalardan birinde 
Madam Davit oturuyordu. Diğerinde de 
madam Skarron .. 

Ost katta da aynı tertibat vardı. Fa
kat oraeı ıimdilik h<>1tu. 

Genç kadın çamqırcının odaıma gİ· 
r~r girmez kendinj minderin tlzerine eıt

tı . 

- Oool... dedi. Bittim .. Yoruldum .. 
- Za1ar yok kom~um. . Her halde Canım çıktı. 

bir gün onun da eyi gün]eri gelir .. Bana - Birşey oldu mu bari madam Skar-
aelince onun evimde oturmH.sı beni fazla ron) 
fakir yapmıyor. - Ne gezer .. Bekliye hekliye ayak· 

Bu sırada sokaktan ayak 1CS!eri geldi. !anma kara ou indi. Göremedim. Vali· 
Uzaktan bir gölgenin akşam karanlığına de kraliçenin cenaze merasimi oldufunu 

karııarak yaklaşhğı görüldü. unubnuııum. Y okoa hi9 dlf8rt çıkmaz· 
Çamaşırcı kadın parmağını dudağına dım. 

götürdü. - Evet büyüklerin lllüleri bile kil· 

. 
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Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

1 
Madam Davit, ıiıman vücudu ve ihtl· 

yar halinden hiç te beklenmlyen bir çe· 
viklikle odadan çıkb. 

Madam Sltarıon tekrar üzilntülü dü· 
fiinceıine daldı. Kendi kendine söyleni
yordu: 

- Daha hala milcadele ediyorum .. 
Ve hiç bir netjce elde edemiyorum. Ma

kO. taliiml yenmek için sefaletlerle mi 
pençeleımedim, utanç verici aüçlilklere 

mi düımedlm .. 
Herteyi oattım.. HerteYi feda ettim .. 

Namuoumu bile .. Neye yarad~. Şimdi bu
rada .. fakir bir kadının hlmayeoine muh· 
taç kaldım.. Bu kadar oukut yeter artık. 
Ah.. ilk zamanlar güzelliiime ve zekl· 
ma.. entrika kuvvetime güvenmi§tim .• 
Bun1arın para edeceğini sanıyordum. 

GüzelliğimJ onun bunun zevlti uğrunda 
heder ettim .. ZekAm ise bir ite yarama

dı. Kralı görmek .• ona dertlerimi dök
mek için yaptığım hlitiln tetchbüolerim, 
emeklerim bota gitti. 

Genç kadın hem böyle eöyleniyor, 
hem de oukutu hayalin bütiln acılığını 

hiesetmit bir halde dütünüyordu. 
Kendini çok yük.eklerde gllrmek ia

Bu oırada evin ıokak kapısı hızlı hızlı 
iki kerre vuruldu. 

Genç kadın korku ile kartflk bir ha· 
reketle yerinden kalktı. 

- Bu oaatıe gelen kim olabilir ll, 
Dedi .. 
Sokaktan bir oeo yükoeld. ı 
- Kral namına .. açınız f. 

- Kral namına mı) Aman yarabbi .. 
Ne var kH 

Madam David «kral namına> ollzünU 
duyar duymaz korku ve tel&,la merdi· 
ven baoamaltlarını dörder dörder lnmif. 
Kapının ıürmeeini çekmqtJ. 

Kapı e,iiinde bir kadın ve bir erkelı 
ilci kiti belirdi. 

Bunlar l&üball bir hareketle içeri gir
diler. Merdivenden çıkblar. 

Çama;ırcı kadın da arkalarından ıel· 
di. 

Oda yarı karanlıktı. 
Gelenlerden erkek olanı oert bir eesle 

ıordu: 

- Madam Skarron burada mı) 
Şiirin dul karıaı korkudan çekildiil 

oda köfCBinden cevap verdi: 

-BiTMEDi-
tiyen bu ihtiraslı kadın, bugün içinde bu- ---------------
\unduğu oönük vaziyetten ldeta ioyan 
duyuyordu. 

Madam David, lflnl bitirip le odaya 
geldiği zaman onu bu dalgın vaziyette 
gllrdil. 

Karııaında dudrdu. 
Bir müddet oeolni çıkarmadı. 
Sonra yiiksek oeole ı 
- Hey madam Skarıon.. dadl. Bu 

kadar fazla düıilnmek eyi deiil.. Evin 
kapmnı kapadım .. Arkadan oürmeledim. 

Mektep kitapları 
Bu aene Kültür Bakanlığının 

baadırtmıt olduğu İ\>ütün mektep 
kitapları Hiıar önü:ııdeı 

Ege kitap 
evinde 

- Su!!unuz rtadaro G"t>lü. lşt Omitaiıliğe ka· ı dip çamaıırhaneyi kapatayun. l;ık yako• Çorba da hazır.. Bu aqamı geçİrmeiie 
•• "' . ... r.L . . ~ ,,. rnTJ..ı.,..., h"7n·lıvıı"' -~.. • ... 1 • • • ' • • 1 •• 

geli 4 çüklere zarar veriyor, Üzülmeyin. Kral- ıonra onu görebilirsiniz. 
..• • - 1 .. • ı ..... ı ............ ----.. 0: .. 1 ..... -"- ""'-· ... . 

SATILMAKTADIR 
1-26 2985 s. 6 

er ak etme .. lum i«;1n zeveeıtCe ~·--
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YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aıçı başı marka pirinç unları 
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Fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ... 
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... _______ -
( BORSA]1 Yerlimalı 

OZOM ÇAT AL, B!ÇAK, KAŞIK 

isimsiz Hikiye 
1 6 1 O Esnaf Ban. 
1 098 Ş. Riza. Ha. 
1 O 7 1 Alyoti bi. 
9 31 lnhiaar ida. 
856 l. Ozüm Tanın 

Be§inci asırda da, güneş, bugünkü gi-ı tırlatmak için bir şey yapamaz mıyız?. 8 38 Ak.elti batık 
bi her sabah doğar ve her akşam batardı. Başrahip hakikaten üzUlınüşfü. Ertesi 777 Y. l. Talat 
Sabahleyin ilk ışıklar çiğlerle öpüşürken gün arkadaşlarına veda etti. Asasını aldı 737 j. Taranto Ma. 
Yeryüzü canlanır, hava, sevinç, heyecan ve şehrin yolunu tuttu, diğer papaslar 7 49 A R üzümcü . 
ve ümit dolardı. Akşam, toprak, ses.sizlik onun şürinden, musikisinden ve sözlerin- 661 M. j. Taranto 
ve hüzün içinde koyu karanlıklara gö- den mahrum kaldılar. 612 Paterson 
lnu.lürdü. Günd.ilzler gilndüzlere, geceler 1ki ay büyük bir üzüntü ile geçti, ih- 5 5 8 ş. Remzi 
gecelere ben.zerdi. Yalnız bazan bir bulut tiyar geri dönmedi. üçüncü ayın sonun- 493 K. Tane!' 
Keçer, gök hiddetli hiddetli gürler, gece da kapının önünde ihtiyarın asasının se- 45 3 M. Beşikçi 
bir yıldız düşer, korkudan benzi sapsan sini duydular. Sevindiler, karşılayıp ara- 3 14 A F eşçi 
bir rahip kendini manastıra dar atarak l larına aldtlar sual a - urun boğdul 2 4 ı M. H. Nazlı 
el varda bir kaplan gördüğünü anlatırdı. Fakatbu ihti 'ar buy : kt ak ıl ar: 189 Albayrak 
So b. b' . be . .. d" Y Y e en arş ama 

nra, gene ır ırıne nzıyen gun uz- 15 7 j. Kohen 
ler ve geceler akıp giderdi. ğa seovinecek yerde acı acı göz yaşları 

P larm alı ak 
'b d k döktü. Ağzını bile açmadı. 130 A. Papagno 

apas ç şın ve ı a et etme - 1 ı 1 öztürk firketi 
ten ~ka işi yoktu. lhtiyar baş rahip org Zaten son derece zayıflamış, son dere- 106 D. Arditi 
çalar lltince şürler yazar besteler bağ- ce çökmüştü .. Yüzünde yeis ve yorgun- 80 S. Erkin 

9 11 ıs 
9 75 17 50 
7 375 14 50 
6 7 50 
8 75 17 
9 50 13 25 
6 50 13 
8 625 ıs so 
8 '12 50 

9 25 12 ı 
10 25 13 ısı 
9 17 25 
7 ~5 1 3 50 
8 1 1 5 O Büyiik fedakirhkWla vücuda ıe-
8 25 17 tirilen fabrikamızda yerli malı ola-
9 75 17 50 rak her model çatal, bıçak, katık 

12 17 50 ın;.ıolunmaktadlr. A'fl'Upa mamuli-
8 125 9 75 b ayarına faik olan bu emaalaiz yerli 
9 7 5 t l 7 5 malı fabrikaımm mamulibnı her 
7 50 8 50, yerde arayınız. 
9 15 25 LOKANTA -.e Gazinocuların 
9 75 13 50 nazarı dikkatine : 

· 9 14 75 Fabrikamız BAŞKURT marka-
\ O 12 , lı YERLi mamulitımızı görme-

lard 
' k , 1_,,_ b' tı. 

0 
luğun ifadesi vardı. Sesinde hakaret gö-

ı. Bu ço san at= ır papas rg 60 P. Klarlc 
çalarken, ihtiy.ulıktan dudakları ağırla- renlerin kırılışı titriyordu. öteki papas- 52 H. Uyar 
§an papas]ar bile gözyaşlarını tutamaz- lar da ağladılar. O kimseye bir şey söy- 40 H. Alberti 

la d B b . n1 t k h t•"' lemeden odasına çekildi. Tam yedi gün J l 6 Kadri Akyiğit 
r ı. a.şpapas ır şey a a ır en, a w d k d N di · · d 
y la d b an1 d d . d ışarı çı ma ı. e ye , ne ıçtı, ne e 12940 y k. 

11 25 ı ı 25 den, ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK 
1 O 50 ' 1 O 50 takımlarınızı 1 almayınız. Bütün 

agaç r an, ayv ar an veya enız en y y e un 

bahs bil 
"lmed yl org çaldı. Sadece agladı, agladı. 323625 D"nkü yekun 

etse e onu gu en ve ag ama- . u 

dan dini k
. kA-- d 0 , uh d Rahıpler kapısını çaldılar, dışarı çıkıp 336565 Umumi yekun 

eme ırn cuı.:.ız ı. nun r un a d d' . k d'l il 1 . . . . . er mı en ı er e pay ~masını rica et-
tıpkı bır org gıbı titriyen teller vardı: ti1 · 1 dılar .. ,_,.·t b k ka . . . . er, ya var , SUA.u tan aş a mu -
K.ı.zsa, büyük bır sevınç duysa, korkunç b 1 .. d'l e e gorme ı er. 

tNCtR 

ve büyük bir şeyden bahsetse kendinden Sekizin . .. .. od d k ... -k 
,_.k .. _, · d• la b lirir' cı gunu asın an çı tı .. n.r a-

1140 Tütsü ile T. Jn. 7 
geçer, paruı go:u.enn e yaş r e , 

1 
. . 

-''-" ,___ . "k 'bl .. 1 rd' Ra kadaş arını başına topladı. ümıtsiz, me
ı o.u..u. .-;.ıu-arır, sesı go gı gur e L - • .. . • d b d • n1 · 

862 P. Paci (Hurda) 5 

yus uç ay ıçersın e a§ın an geçe en 21 P. Paci 16 

hiplerin üzerinde çok hak.imdi ve eğer anlatt M t d ehre . diş' . 4 7 7 Ş. Riza Ha. 
ı. anas ır an ş gı ını an-

ckendinizi denize atm:t diye emretse, lat k . kindi y ld k lar .. .. 448 H. Levi 
bütün papaslar heyecanlı bir şitap ile ır en sesı S: 0 a uş otu- 444 M. j. Taranto 

• . • • • _.ı, yor, dereler çaglıyor tatlı ve taze ümitler 
206 

S. Remzı' 
emnnı yerme getirirleruı. 

B . kI y 1 'Ik b ruhuna heyecan veriyormuş .. Kendisini l 62 E. R. Roditi 
azan çıçe er, agaç ar, ı ve son a- h b . 

harı pasl h kın b 
mu are eye gıden, harpten muzaffer çı-

ar pa arın ru unu sı ıya aş- y • • 

1ar d 
· · . d dakl k kacagına emın olan bır kumandana ben-

J 29 S. Bayezit 
93 8. Alazraki ' enızm sesı u arını yorar, uş-

1 vıld n1ar bıkt d F kat 
zeliyormuş. Hülya içersinde, şiirler, söy- 9 B. F ranko 

arın cı ayışı o ı ırır ı. a 1. .. 1. ·ıAh'l k 1 
l..np-ı.:b· .,.1 .. 1 . ikls' .. l . ıye soy ıye, ı a ı er o uya okuya yo una 3991 Yekun 
~~ m 'i~ en, mws ı, soz erı on-
lara ekmek kadar lAzımdı. dC'Vam ediyormuş. Bu sarhoşluk içersin- 832 79 Dünkü yekun 

de yolun bittiainin farkında bile olma- 8 72 70 Umumi yekun 
... Aradan seneler geçti, gündüzler gün- 0 

7 50 
7 
7 
7 50 
7 
9 
8 
7 50 

mallarımız hem kalite itibariyle 
Avrupanınkinden daha yüksek ve 

, hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ucuzdur. 

Umumi Sah$ Yeri: tatanbul Teh-
ı s takale caddesi No. 51 
5 

1 
( Jak Dekalo ve SiL) 

Yahut lzmirde umumi acentesi 16 
14 S. Abuaf ~e M. Peço 
16 59 Marq•l Fevzi Bulvarı No. 6 
1 5 Telefon : 2273 • 12 50 
1 3 
15 
12 50 

7 50 

DOKTOR OPERATÖR 

Daktilo aranıyor 
Ticarethane veya Bankalarda ça

htmlf bay veya Bayan daktilo bilen 

bir memura ihtiyaç vardır. Lisan bi
len tercih edilir. Müracaat edecek-

düzleri, geceler geceıleri kovaladı. Onlar mış .. 
h A1a astird . 1 d Ma İhtiyar başrahip şehri ve insanları an-

7 / 10/938 üzüm p'yasa fiatleri • lerin, ikinci Kordonda Şaphane so-
No. 

1 

7 ? 5 0 kağmda Şerif Riza Halefleri tica-w<ı man a sessız yaşıyor ar ı. -
. .. 

1 1 
ah . h latırken sesi titriyor, gözleri parıl parıl 

nastır cıvarına urkek kuş ara v şı ay-
vaıılardan b;şka kimse uğramazdı.. İn- yanıyor, delirmiş gibi oluyordu. Orada 

sanlar 
.J.ğ ehi 

1 
d gördüğü şeyleri hayalinden bile geçir

ın Y•w ı ş r er en manastıra 
gelıp,~ için.yüz Jrilometrelik uzun bir mexn.işti. Şeytamn ııc büyük kudret sa· 

No. 8 1 o 2 5" rethanesine .. 
No. 9 11 4 - 6 - 8 

-~----~=-------~ No. 10 12 50 
No. 1 l t 7 ,,r 

(5012) 

Bir muhasip 
l ak ıA-- dı bibi olduğunu, kötülüğünün ne kadar 

youaşm ~m . 

ahlan 
cazip bulunduğunu, insanların ne kadar ZAHtRE aranıyor 

Yalnız arasıra şehirde giln nın 
v lıy da d bir h" Wr kudretsiz olduğunu ilk defa bu ihtiyar 2240 çuval Buğday 4 15 

agır gmı omzun uyan una ' y .. .. · ilk 5 vagon Arpa Usulü defteri bilir genç bir mu-
'b d t d dan k d' bir tes 1li "~gında gormuş anlamıştı: Şehırde 
ı a e ve ua en ıne e ara- :r- h ·b ·h · d F · 

k 
. b lir k karşısına çıkan bina, günahkar bir ev ol- 999 kental Palamut 340 ası e ı byaç var ır. evzı p~a 

ma ıçln uraya ge • ve tıp 1 mezara 5 O balya Pamuk 4 l Bulvarında Güzel lzmir nakliyab 
girer gibi manastıra giderdi: muştu. Burada cepleri altın dolu elli, 

B ka l dı P 
altmış erkek durmadan yiyor, ve durma- umumiye fİrketine müracaat. 

ir geoe manastırın pısı ça ın • a- . . (1-3) (2919) 
dan ıçıyordu Sarho~ sesleri şarap kokan .... ••••••••••••••• •••••••••••••••••• • •· • 

paslar yeni bir giinahkAr geldi zanniyle · ' : R D y Ü : 
f8Şaladılar. Bu gelen alel!de bir şehirli nefe.slerini yükselterek edepsizce şarkı- : A : SATIŞ tLANI 

idL Giinahlarmm ağırlığını henüz omuz- lar söylüyor, kalbinde Allah korkusu :. ...................................... : 1ZMtR SULH HUKUK MAH-
larında duymamıştı. Çünkü baş:rahibin olan bir adamın ağzına alaınıyacağı iğ- KEMESINDEN: 
hayır duasını almıya bile lüzum görme- renç kelimelerle şakalaşıyor, sonsuz bir 1STANBUL RADYOSU: Hasan kızı Ayfe, oğlu Yusuf ka-
den p.rap ve yemek istedi.. hürriyet içersinde yaşıyorlardı. Ne Al- Akşam neşriyatı: risı Hatice ve Yusufun kızı Filc-

N __ .J ı.:ııx.:-ı du1ar b' lahtan ne şeytandan, ne de ölümden kor- riye ve og"'lu Demirin •ayian uhdei 
eı:euen ge UAfiüU sor , uzun ır s t 18 30 d d ik' · ( 1·k) • 

anl .ı....... kuları vardı. İstediklerini söylüyorlar aa · a anı mus 191 P a ' tasarruflarında bulunan Seydi kö-
av macerası attı. Ava Ç~, bir yer- . . . . . ' 19.00 da türk musikisi ( lak) 19 30 da 
de dinlenirken fazla i~ sarhoş olunca ıstediklerını anlatıyorlar, şehvetlerı ken- k k . . • P • · yünde Dülger sokağında kain aağ 
{" • dil . . t af .. "kl p af d y arışı musiki (plak) 19 55 te borsa ha- J I . kak k d yolu kaybetmiş .. Karanlıkta ışık görün- erını ne ar a suru erse o tar a og- 1 . ' · ve sa u yo önü so ar ası ere 

'd' l d her erı, 20.00 ele saat ayarı Suzan ve ar- 1 ik• k l k d •k• d ce kapıyı vurmııc ru gı ıyor ar ı. k d 1 f ' o an ı at ı yu arı a ı ı o a ve 
.,. . . . ·a aş arı tara ından türk musikisi ve f 

Papaslar bu gı'inahUr ruhu cennete 1htıyar rahıp coştukça coşuyor, hıdde- halk .. arkıl 20 40 . h b 1 . so a ve altında mutbak ve bir mik-
' , vl , A :> an, • ta n1ans a er en, t 1 •ı b l 400 

sokmak istediler: cTarikatimize gir .. Sen tın~en ag ıyor, gene hikayesine devam 20.47 de Ömer Riza Doğrul tarafından ar av uyu müştemı u unan 

d hi 1 dedil Şehirli gül. d" cBen ediyordu: .. 1 2 
lira kıymeti mubammeneli evin İs· 

e ra p o> er. u: arapça soy ev, l.00 de saat ayan or- h 
günahlarımı severim, günahlarım da be- Masanın üzerinde, içki içenlerin or- kestra. ı ı .30 da Necmeddin Riza v~ ar- ti kam mevkiinde kain farkan ke-
ni sever. 1kimiz başbaşa büyük tanrının tasında yarı çıplak bir fahişe duruyor. kadaşlan tarafından türk musikisi ve sik garben Ali ağa timalen lamail 
huzuruna kadar gı· deriz.> dedi Allah bu orospudan sehhar bir mahluk halk ""'rkılan 22 1 O d h ~enuben Ali zeytinliği ile mahd1..1t · ....- • · a ava raporu, h • l50 
Karnını iyice doyurduktan ve şişelerle yaratmadı. Bu uzun saçlı, siyah gözlü, 22.13 te Fasıl saz heyeti, lbrahim Uygun ve 30 zeytin ağacını mu tevı 

şarap içtikten sonra papaslara döndü: kalındudaklı esmer kadın, bu utanmaz, ve arkadaşları tarafından, 22.50 de son lira kıymeti muhammeneli bir dö-
- Sayın keşişler, dedi, siz burada hiç- bu hayasız taze, kar gibi bembeyaz diş- haberler ve ertesi günün programı, 2 3 le nüm zeytinlik ve yine fabrika üs~ 

bir işe yaramıyorsunuz. Sadece bol bol !erini göstererek gülümsiyor ve her tc- saat ayarı, ietikla.J marşı ve son. lü mevkiinde kain °'arkan ve gar-
- · · T · b 1 hen Yusuf aimalen fabrika cenu-yeyıp ıçıyorsunuz.. anrının emrı u bessüm e sanki «bakınız ben ne kadar T 

mudur? İnsanlara doğru yol böyle mi hayasız, ne kadar güzelimt di ordu. 1 k - ben kesik ile mahdut 300 lira kıy-
•. terilir' ., s· b d · · d k ıl Y pe j d meti muhammeneli 10 dönüm mik-gos . lZ ura a yerınız en mı - ve dibadan elbisesi bir çok güzel kıvrım- a pon ya a 

damadan yaşarken, iyi yemekler ve eski lar yaparak omuzlarından a§ağı dökülü- tarında tarlanın ve yine Cumao-
§a1'8plarla beslenirken, cennette geçire- rd F k t .. d b Korkunç bir maden vası mevkiinde kain ~arkan yol 

. . .. . .. .. .. yo u.. a a onun mermer vucu u u a b b J • l y f 
ceğiniz tatlı günlerın ruyasını gorurken, . . . . kazası -.ar ence e tıma en usu cenu-
blr çok insanlar rehbersizlik yüzünden elbısenın altında sakla:ım.ak ıslıy~rmuş- ben kesik içinde 15 :zeytin ve iki 
günah içinde boğularak cehenneme gi- çasına, tıpkı bahar gelince, topragından T?~0 7 .\A.A) - Hokaido prefoliği armut ağacını havi 180 lira kıyme
diyorlar. Sizin göriıp tanıdığınız şehirler- hkırıp taşan bir nebat gibi bu kıvrımlar dahilinde kain Sa.pporodan Domei ajan- ti muhammeneli 12 dönüm mikta
de korkunç facialar oluyor, bir çokları arasından fışkmp taşıyordu. Bu kadar sına bildiriliyor: rındaki tarla ve :zeytinliijn ve yi
açlıktan ölüyor, bir takımları altınlarını kalsa gene iyi. Bu hayasız kadın bardak İçinde bir grizu iştia'li vuk\ıa gelmiş ne bozvaka meminde kiin sar
nereye koyacaklannı bilmiyor bir kısmı bardak şarap içiyor, türkü söylüyor ve olan yukan Komu madenin.den 24 cesed kan cebel garben keaik timalen 
da, bala yapışan sinekler gibi, kadın elin- kim arzu ederse kendini ona teslim e<li- çıkarılmış~ır .. 21. kömür amelesi hastane- Mustafa cenuben Hasan arazileri-
de, günah işliye işliye ölüp gidiyor. tn- yordu. ye nakledilmiştir. Maden içinde halen \e mahdut 100 lira kıymeti mu-
.. anl d T . d y B d ih . ahi 11 .. 126 amele bulunmaktadır Lamın 1· 9 d.. .. •kt - d .., ar arasın a, anrıya manan, ognı- un an sonra tiyar r p, e erını . · o ene ı onum mı arın a-

DIKKA T 
Solucan dediğimiz hnğırsak kurtları 
laeriyetle çocukların baiınaldanna yapıprak kanlarını 

Suretiyle büyüyen Ye üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 
Hazımsızhiia, Kansızhla ve bir çok hastah1dara 
Sebep olurlar, karın fipneleri, burun ye mabd kquımelan, Uhal, 

oburluk, aalya akması, bat dönmesi ve daha bir çok pyri tabii baller 
görünür. Bwıun ilicı çocuklara Terilmesi pek kolay olan 

lsmt},t santonin bisküiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yuılıcLr. Okuyunuz, her eczane

de fiati 20 kunııtur. Yalnız ( t S M E T ) ilmine DIKKA T _, ____________________ _. ......... ., 
lzmir Lise ve Orta ,okullar 
alım satım komisyonu baş-
kanlığından: 

Cinai Azı Çoğu Beher ton 420 ton için Muvaldmt ihalenin 
tahmin edilen teminat nud ,.... ton Ton için tahmin 

Sömi kok 330 420 

edilen fiat 
L. K. 
24.25 

fiat pal.cali 
I:.in. L K. 

10185 673.88 Kapalı 
zarf 

tmıir lite 't'e orta okuDariyle erlik okullan için satın •lmacak olan 
yukarıda cins ve mikdan yazılı 420 ton eömi kok kömürü kapalı zarf 
uaulii ile eksiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 25/ 10/938 tarihine tesadüf eden ulı günü ıaat 16 da 
Kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyonumuzda yapıla .. 
caktır. istekliler ilk teminat makbuzları, ticaret odw ve1ib.1an ile ve 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde teklif mektuplumı yukarıda 
sözü geçen günde belli saatten bir aaat evveline kadar komisyon hat· 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lizundır. 

Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmiyecektir. Bu İfe ait p.rt· 
nameyi görmek istiyenler tatil giinlerinden bafka her gün Kültür di· 
rektörlüğünde komu yon sekreterliğinden görebilirler • 

8 - 12 - 18 - 23 (2939) 3694 

lzmir defterdarlığından: 
Satıı No. 
1428 Bayraklı Kanarya sokak 1 O taj numaralı ev 
1429 Gaziler M. Sinekli caddesinde 43 kapı 43/1 taj nu

Lira K. 
100 00 

1430 
1431 
1432 
1433 

marah 615,50 m.m. Arsa 129 05 
Şebit1er Hücum aokak 114 M.M.13 taj numarah Arıa 57 00 
Bumova Yukarı Çay mahallesi 12 nmnaralı dükkan 40 00 
Ke.r§ıyaka Soğukkuyu ada çıkmazı 12 taj numaralı ev 150 00 
KarJıyaka Soğukkuyu Ada çıkmazı Sokak 1 O taj nu-
maralı ev 250 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle 5/10/938 ta
rihinden itibaren açık artbnna uauliyle müzayedeye konulmUflur. 

lhal.esi 20/10/938 tarihinde perıembe günü ıaat 15 tedir. Taliple. 
rin Milli Emlik müdürlüğüne müracaatleri. 

3670 (2944) 

Devlet deIDiryollarından: 
Komiıyonumuzda mevcut proje ve fenni p.rtnamelerine göre ve 

(9937) lira muhammen bedelle Nazillide yaptınlacak (Dorluar) ya
takhane infaat ve tesi.aatı iti 27/10/938 tarihine müaadif perfelllbe 
günü saat ( 16) da Alsancakta Sekizinci İ§letme binaamdaki komi.. 
yonca kapah zarf usulü ile ihale edilecektir. 

Bu ite girmek iatiyenlerin (746) liralık muvakkat teminatı verme-
leri ve (2490) ıayıh kanununun onuncu maddesinin (F.) fıkrasına 
ve Yüksek bqvekiletin 6/2/938 tarih ve 6/488 numaralı tamimine 
tevfikan Nafıa vekiletine (8) gün evvel bir istida ile müracaat edi· 
lerek bu q için almml! ehliyet vesikumı ve bnunun ( 4) üncü mad· 
desi mucibince ite girmeğe minii kanuni halleri bulunmadığına dair 
beyanname ve teklif mektuplariyle ayni gün ve saat on beJe kadar 
komisyon Reisliğine venneleri lizımdtr. Ehliyet vesikuı g&teremİ· 
yenler eksiltmeye giremezler. 

Şartnameler üçer lira mukabilinde Alaancak veznesinden satın 
alınabilir. 

8-13 3702 (2940) 

Emlak ve eytam hankas o
dan: 
1 - Bankamız Ankara. Merkeziyle lstanbul ve lzmir tubelerinde 

istihdam edilmek üzere lüzumu kadar Sigorta ve Artiv memuru alı
nacaktır. 

2 - Bu vazifelere tayin edilmek istiyenlıerin Ali Mektep yeya en 
az Lise mezunu olmaları otuz Yafınl tecavüz etmemİ§, askerlik hiz
metlerini ifa ve ikmal etmi§ ve Sigorta ve Arıiv iılerinde bulumnut 
olmaları §arlbr. 

3 - Jsteklilerin Bankamız memur talimatnamesi dahilinde tevdi 
edecekleri evrak ve veaaikin nevi ve mahiyetlerini kabul için lizun 
olan diğer hususah öğrenmek ve bu evrak vesaiki tevdi etmek üzere 
17 teırinievvel 1938 tarihine kadar Ankarada Emlak ve Eytam ban
kası Merkezinde Zat itleri SerYisine, lata.nbul ve 1zm.ir ıubelerimiz 
müdürlüklerine müracaat eylemeleri lizundır • 

3680 (2934) 
luğa tapan kalmadı. İnsanlığı burnundan hiddetli hiddetli oynatarak at yarışlarını ki tarlanın mahkemece verilen 
Yakalayıp kötü meyillere sürükliyen ca- boğa güreşlerini, tiyatroları, san'atktır- SAGIR, DILSO VE KöRLERJ \zalevi suyu kararına. istinad~n 9/ . ... . . . . •w• 

navnrla kim çarpışacak? Onlara, doğru larm resim yaptıklarını, mermerden Çlp- KORUMA KURUMU tZMtR l 1 /938 tarihine müsadif C8.t'8amba len laznndır. ~~ı takdırde hak- h~!elını ;ermedı~ veya vereme. 
Yolu kimgösterecek? Ben mi onlara reh- lak kadın h k li d"kt"kl . tö'l 1 . MERKEZiNDEN: ':iinil saat 10 da lzmir sulh hukuk lannda tapu sıcılı malum olma- dıgı takdırde gayrı menkuller tek· 
b . ey e o u erı a ye erı M . - - l d h . k 1 k 15 ·· ''dd l erlik edeyim?. Allah size imanınızı, anlattı Coskun .. 1 b' 1 .. 1.. 1 - ayıs 938 tarihinden iti- mahkel!?P.~İ salonunda !latıaı yaoı- dıkça pay a11ma an anç a aca - rar gun mu et e artırmaya 
b .. . , ve guze ır ses e soy u- • _ - _ · • • 1 b 
u dort duvar arasına kapayıp hiç bir d R h' 

1 
h . . haren Emırler çarfısında 15 No. •.acaktır. Bu artırmada tahmm olu- lardır. konu up u artırmada en çok be-

~ . . . . yor u. a ıp er ayrellen taş kesılmış ... . d'l • k" l k k . · b • d Ş 19/10/938 ·h· d 1 r ' - ' ih l ' l ey yapmamak ıçın mı verdı?. dinli' , h ' sagır, ısız .ve or er onmıa u- ~an bedelın vüzd,.. 75 nıs etm e artname ta~ı . ın· e ve enın uzerıne a esı yapı a-
s h .. l . y d V h li k" onu yor ,. e eyecanla nefes alıyor- 1 . k . kkü'l L d 1 ild'"". kd. d li 1 • d . ib h k • .• b l .... e c-''- ve arad tah kkuk d k ar oşun soz erı agır ı. e ay us-

1 
·d rumu zmır mer ezı tefe et- ue p. VP.?' ıgı r, \ e ta n P.l'ı- en ıt aren er esın ıore ı ...... - . aK a a e ece 

!.ah.bir .. ~~ır~~ söyleniyordu. Fakat baş- aı ~-· .. • "z llikl . . .. miR ve faaliyete ~a.lamı,hr. ...e ihaleleri yaml"'c::-k aksi tekdir- si için açıkta ve gayri menku!lerın ıhale farkı hiç .bir .h~ln~e hac~t 
~ıp uzülmuş, benzi sapsarı olmuştu. ·- Butun ~cylan1 gu ~ erın cazıhe~~ Fahri ve Hamı aza yazılmak de satıf 15 gün rbha nzl\tllarak ev.safı da tartnamede yaz~lıdır. kalmaksızın vecıbesını ıfa ehnı· 

Muridlerine döndü. ıgrenç, bır kadın vucudunun ramedıcı istivenlerin her gün 12,20 den 14 e \kinci artırmasi 28/11/9::t~ pazar- Gayri menkullerin vergı ve _aa- yen mütteriden tahsil olunacak· 
.. --: Kardeşlerim, dedi. Bu adam doğru güzelliğini anlattıktan sonra başpapas kadar dört adet 5/4 santim eb'a- ~eıi günü saA.t 10 da yine dairemiz- ir kanuni mükellefiyetleri sahcı- tır. 

soylıiyor. Zavallı insanlar bir takım za- şeytana lanet okudu. Ve dönüp tekrar chnda fotoğraf ve nüfus tezkeresi- de "lapılacaktır. ya ve yüzde 2,5 delltıliye ve ferag Daha fazla malUınat almak İı· 
aflar yüzünden imansız perişan ölüyor. odasına girdi. le birlikte mezkur kurum genel Gayri menkuller üzerinde hak harçları alıcıya ait olup ihale be- tiyenler dairemizin 938/378 sayılı 
:al~uki biz bu manzara karşısında ye- Ertesi günii odasından çıktığı zaman sebetertiğine müracat ebneleri talebinde bulunanlar ellerindeki deli defaten ve pe,inen verilecek- dosyasına müracaatleri lüzumu 
~rnızden bile kımıldamıyoruz.. Acaba manastırda tek bir papas bile kalmamıştı. bildirilir. resmi vesaik ile birlikte 20 gün tir. ilan olunur • 

.........ıı_-.._s_ız_veya hen, bu kötü ruhlara mesihi ha- Heosi sehre kacmıslardı. 2Q42 ;,..:n..I .. .:1 .. : ...... : .... ..,.:; ... ,. •• i ........ lhalPvi mÜlP-a.kin mii&teri ihale 3696 - 2937 



SAffiFE 8 

Çünkü A~PİRİN seneler· 

denberi her türlü soğukal· 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

olmak için lütfen 

dikkat ediniz. 
mar· 

iki kontröl mimarı veya mühen
disi aranıyor: 

T. H. K. BAŞKANLIC'.;INDAN : 
T. H. K. için Ankara veya lnönünde çaJ.ııtınlmak 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 Batkanlığına göndermelidir. 

4-6-8 3644 (5008) 

ithalat gümrüğü müdürlüğünden: 
T. S. Kıymeti T. R. Hattı 

No. Marka S. No. Cinsi e§ya Li.Ku. Kilo Gr. No. Li. Ku. 
433 ICI 2 53/54 Deri takli- 910 00 350 00 75/C 10 00 

di mu§amba 
Yukarıda yazılı bir kalem eşya 12/10/938 çar§llmba günü açık 

arttırma suretiyle satılacaktır. Ahcı çıkmazsa Ecnebi memleketlere 
götürmek üzere 20/10/938 günü tekrar müzayedeye konulacağından 
isteklilerin ithalat gi;mrüğü satı§ komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

30 - 8 3557 (2970) 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan i§ : 
1 - Menemen ovasının sulanması in§Utı ve kqif bedeli 458.514 

lira 30 kurU§lur. 
2 - Eksiltme 27 /10/938 tarihine rastlıyan per§embe günü ıaat 

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

3 - istekliler eksiltme §artnameıi, mukavele projesi, Bayındırlık 
i§leri genel §artnamesi, fenni fartname ve projeleri (22) lira ( 95 ) 
kunıt mukabilinde Sular Umunı Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 22090) lira ( 5 7) ku
ruf luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az ıekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir 
istida ile vekalete müracaat ederek bu ite mahsus olmak üzere veıika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri §arttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i§tirak 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) 

Beyoğlu vakıfiar direktör
lüğü ilaoı· 

Muhammen Kıymeti Metre murabbaı üzerinden Cinai 
Lira 

38665 214,50 
104 

Büyük bina 
Büyük binanın yanındaki kü, 

çük bane 
24 Garaj 

455,50 Bahçe 
1 - Beyoğlunda sıra servislerde katip Muıtafa Çelebi mahallesinin 

Beyoğlu caddesiyle Hoca zadeveBilliircu çıkmazı sokaklarında 119, 
119/1, 119/2, 8/1 ve 86 No. taj ve her türlü tadilata ve ilaveye el
veri§li bulunan 15 odalı kömürlük, mutbah, çamqırlık, kalorifer da· 
ireleriyle banyo dairelerini ve müttemilitı saireyi havi kirgir hane ile 
bu hanenin cümle kapısının sağ ve sol cihetlerinde maa müttemilit 
dörder odalı iki ev yine bu haneye ait bulunan garaj binası ve bahçe
ıinin tamamı satılmak üzere 6/10/938 den itibaren 20 gün müd
detle kapalı zarf usuliyle müzayedeye konulmuttur. 

2 - thalei kat'iyyesi 27 /10/938 per§embe günü saat 13 te Beyoğ
lu V akıAar direktörlüğü ihale komisyonu huzuriyle yapılacaktır. 

3 - isteklilerin muhammen kıymeti üzerinden yüzde 7.5 teminat 
makbuzlarını veya banka mektuplarını 2490 numaralı kanunun tari
fatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektııplariyle beraber ihale aaa· 
tinden bir saat evveline kadar ihale komisyonuna vermeleri lizımdır .• 

4 - Binayı görmek ber zaman kahil olduğu gibi, §arlnameyi de 
görmek ve maliimat almak istiyenlerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 
Akarat ve mahlulit şubesine müracaatleri. 

3695 (2938) 
............. ,,, .. .,. • ' • • • ' • ' ;. 1 
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•• •• GAYRI MENKUL SATIŞI 
KEMALPAŞA iCRA MEMUR

LUöUNDAN: HASAN ME·YVA ozu 
D. No. 937 /109 
Kefaleti müteselıileli ikrazat

tan ziraat bankasına borçlu Ke
malpa,adan hacı Mehmet oğlu 
Mustafanın tetrini evvel 928 tarih
li 12 numaralı tapu senedile mu
tasarrıf olduğu küplüpınar mev
kiinde tarkan Kuruculu hafız Hü
seyin vereseıi garben yol timalen 
Abacı oğullarında metriık bağ- ce· 
nuben Hilmi bağlarile mahdut 
k yden 6 halen 4 dönüm genitli
ğinde 2 zeytin ağac•nı şamil harap 
ve tarla ha'·nde 115 lira muham
men kıymetli bavı satılmak üzere 
müzayedeye verlmi~tir. 

8/11/938 ıar;h:ne müsadif salı 
günü saat 11-12 de Kemalpa~a İc· 
ra dairesinde yapılacaktır. 

Birinci artırmada teklif edile
cek bedel muhammen kıymetin 
,·ü:?de yetmiş be,ini bulduğu tak· 
dirde ihale edilecektir. 

.r 

iştahsızlık Mide 
bozukluğu 

Hazımsızlık Barsak ataleti 
Şişkinlik 

Ekşilik 

Bulantı 

inkıbaz 

Sarılık, safra 
Sıkıntı, sini; 

Gaz, sancı Karaciğer 
Uil paslığı Horlamak 
ve bütün mide ve barsak rahatsızlıli• 
Jarında mutlaka Hasan Meyva ö:ı:ll 
istimal edln.b. .. Mide için her yemelt-

• ten aonra 1 • 2 tatlı kaşıi!ı yarım bar
dak au içinde ve barsak hastalıkların
da her sabah veya gece yatarken il{ 

karnına 1 • 2 çorba kaşığı yarım bar• 
dak au içinde köpürterek Jçmelidir .....• 
Hasan Meyva özü meyvalardan vt 
meyvaların özlerinden yapılmış bir ha• 
rlkal sanattır... Avrupa ve bilhaSSI 
İngiliz meyva tuzlarından daha ytik.selı 
olduğu katiyetle sabittir. Buna rağmen 

Noksan bir bedel teklifi halin
de artıranın taahhüdü baki kal
mak sartiyle artırma 15 gün uzatı
lır. B~ tıilidirde 23/Ü/938 tarihi· 
ne müsad·f çar,amba güyü ayni 
uatte ya ılacak ikinci artırmasın· 
da tekHf edilecek en son ve en faz
la bedel mukabili~de ihale edile-

Avrupa ıntyva öderinden beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü yalnız bir türlü olup şekersizdir. Ve çok köpürilr• 
25 - 40 - 60 - 100 kuruştur ... 

•• •• 
cektir. 

2814 sayılı kanun mucibince 
taksitlendirilmi~ ve borçlu tarafın
dan ihlal edilmi• olmasından do
layı 2280 sayılı kanuna tilbi olmı
yarak satış icra edilmekte oldu
ğundan almak ist;yenlerin ihale 
vakitlerinde yüzde yedi buçuk de· 
po akçesile veya muteber milli bir 
bankanın teminat melttubile icra 
dairesinde · hazır bulnmaları ve 
fazla izahP.t istiyenlerin bu gün-

HASAN GAZOZ OZU 
/ 

Limon - Portakal - Mandalina - Çilek - Ağaç çileği - Muz - Ananas 
Frenk üzümü - Sinalko - Şeftali - Kayısı - Armud 

nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan meyva özünün bütün evsafına malik olmakla 
beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir .. . 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada gazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucw« 

luğu sebebiyle kullanılır. İngiliz ve Italyan şerbetlerine tamanıile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa maliktir. 

den itibaren açık bulunan tarlna-

Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka Ha· 
san Gazoz Özü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 

b HA s AN DE posu Perakende satış yeri Kemeraltı caddesi Telefon 3180 
::r~ ~::~fn~:tk~~ e;ne~er~=~ v~ Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı • 2862 

alacak iddiasında bulunanların 1 Kar· .yaka perakende satış yerl Ferah eczanesi « 5023 

20 gün içinde daireye veıikalariy. Rı'luınum Ec d ı d t h f. e 
lemüracaatleriaksitakdirdehak-..... zane ve ecza epo arın a, u a ıy 
!arı tapu sicili ile sabit olmıyanla- b k'- J • h d t u 1 d• 
rın payla,madan hariç tutulacağı a "1.8 ıye ve ur ava magaza arın a 
ilin olunur. Dosya No. 937 /109 ff k ti f ) kt d 

3698- 2941 muva a ıye e sa ı ma a ır. 

Karaciğer, böbrek, ta§ ve kumlanndif.n 
mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 

ve şişmanlık tikayetlerinizi URINAL ile 
geçiriniz 

Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat gİ· 
bi maddeleri eritir, kanı, temizler, lez· 
zeti hoı, alınması kolaydır. Yemekler· 
den sonra yarım bardak su içerisinde a1ı · 

nır. 

İNGiliZ KANZUK 
ECZANESİ 
BEYOcLU - ISTANBUL 

YILDIZ 
Kadın Dikiş 

atelyesi 
ikinci Beyler sokağında Ahenk matbaası 
kar§ıaında (36) No. ya t&§ınml§tır. 

Dikkat: 
Atölyemiz sayın mÜ§terilerini daha çok 

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

Aynca heveıli olanlara huauıi biçki ve dikit 
dersleri vermeyi deruhte ettiğini, isteklilerin 
yeni atölyeye müracaatleri rica olunur. 

Saime Öz Gören 
1 -15 H.3 

B la H AR Ç 1 Ç E (i I 
KOLONYASI 

Eczacı Kemal K. Aktaşın şaheseri 

Kimya 
••••••••• 

San'at 
.. ....... . 

Nefaset 
• •••••••• 

Ambalaj 
ş,klığı 

••••••••• 

Taklit 
kabul 
etmemek 

••••••••• 

iz mire 
şöhret 

Hilal Eczanesi 

TORNAX Motorsikletleri 
Bet sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyolan içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka biıiklet, gramofon plak ve her cins musiki alalı 

IZMIR ve Havalisi toptan ve perakende aalıt deposu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler çar911ı Imr,ıainda Baıturak No. 143 Telefon ı 4079 
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• -.. ' Bundan sonra kadınlar. icin .- .. 

Ayın her günü birbirinden ft#ks.ızdir 
Icad edildikten sonra bir çok üzücü meş~k\m}ler FEMiL ortadan kalkmıştır. ; .". • • 

FEMiL 
FEMiL 
FEMiE 

FEMiL 

Kadınlara ( Aylık teın.iiliklerinde ) kullandıkları ' · 
bez ve pamuk tamponların felaket yuvası oldu
ğunu <5ğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lastik top gibi çevik 
ve serbest bir harekete kavuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tenasül hastalıkla
rından kurtannıştır. 

En ince elbiSeler altında ve dar mayolar içinde 
bile sezilmiyen gayet ufak. sıhhi, yumuşak, mik
ropsuz, el çantalarında taşınması kolay, sıhht 
adet bezleridir. 

~ ve BA CJ 
Her eczanede ve büyük mağazalarda bulunur, 

GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
Evvelld glln soğuk almıştı, 

dUn yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sı

tı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
SoM algın

lığına, nezleye, 
iri pe, diş, bel, 
lhıir, adale ağrı
larue roma& -
bıa1a ka.r§ı bil
b._ mUessir -
dır. 

GRiPiN 
ı 

Tecrübe ediniz. 

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

BRISTOL 
Beyoğlunda 

YE OSMAN • 
1 

Sirkecide 
WB WWW:&U 

Bu her iki otelin müsteciri Türlriyenin en eski otelcisi BAY 
ÖMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareaiyle bütün Ege 
ha.ilana kendisini ıevdirmiftir. 
I Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
\lrlar. 

latanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 
Birçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 

Denizli Nafıa müdürlüğünden: 
Sarayköy hükümet konağının 24288 lira 82 kuru§ keıif bedelli 

dördüncü kısım inıaatmm 938 mali yılı içinde yapılacak 15000 lira
ilk kısmı vahidi kıyasi fiatle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarll
llılJhr. 
d··Eksilbne 19/10/938 çarşamba günü nat 10 da Denizli Nafıa mü
Urlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı 1125 liradır. 
. ~u İ.§e ait eksiltme ıartnamesi ile bu şartnameye bağla evrak De

tıı~lı Nafıa müdürlüğünden 75 kurut bedel mukabilinde alınabilir. 
t 1~teldilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacaklan 
~ıf ınektuplannı 19/10/938 günü saat dokuza kadar Denizli Nafıa 
~l.İdiirlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya teahhütlü olarak 
Rônc:Jenneleri ilin olunur. «6866» . 

29-2-5-8 3562 (2963) 
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1 
l~mlr Vakıflar müdürlüğünden: 

~ alttnin1:ı_ olunan No. Mevkii Cinsi V aldı 
ile ht L_.:1_1• uh . 
lira ~ m ammenı 

2SOo 1/31 Kemeraltı C. Otel ve kıraet- Hacı 
y hane Sadullah 

&ene ~a evsafı yazılı hacı Sadullah vakfı otel ve kıraethanesi üç 
u_ı ~uddetJe kiraya verilmek üzere açık arttumaya çıkanlml§tır. 
idar:~ 13/10/938 pel'fembe giinü ıaat ondadır. Taliplerin Vakıflar 

ıne rnüracaatleri. 
5 - 8 - 11 -- 13 3659 (5018) 
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DEUTSCHE LEVAN F ratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur acentası 
G: m. b . . H. ROYAL NERNALoAıs 

• H.~scHU~T. • • KUMPANYASI 

A Ti).S LEV ANTE LJNE ~REMf..N SOKAROTlS vapuru 1'/ 1 O da bek-
• • ATHEN vııpuru I O birinci teşrindo lenmekte olup Rotterdam, Amsterdam 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve H b ı· l . . ..,_ l k 
_ ı. ve am urg ıman an ıçm yua. a aca • 

Bremcn için yük nlacıa&.tır. 
b tır. 

VESTSEE vapuru 2 3 irinci teşrin- HELDER vapuru 31 / 1 O da beklen-
de bekleniyor. Rotterclam, Hamburg vo 
Bremen için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINF.S 
EXPRESS vapuru 14 birinci teırinde 

bekleniyor. Nevyork için Jiik alacaktır. 
EXHIBITOR vapuru 24 birinci teş· 

rinde bekleniyor. Nevyorlc. için yük ala-

mekte olup Rotterdam, Hamburıı ve 
Amsterdam limanlan için yük alacaktır. 

SVENSKA OR1ENT LiNiNE 
V ASLAND motöril 15- f O da bek

lenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
Danimarlc ve Baltık limanları için yük 
alacaktır. 

BIRKALAND motörü 30/ 1 O da bek-
caktır. 

lenmekte olup Rotterdam Hamburg 

EXE.RMONT vapuru 2-4 birinci teı- CDYNIA DANZlG Danimarka ve Bal· 
rinde bekleniyor. Nevyork için yük ala- tık limanları için yük alacaktır. 30/ 1 O a 

caktır. 

PtRE AKTARMASI SER! SEFERLER 
EXCAUBUR vapuru 21 birinci teş

rinde Pireden Boston ve Nevyork için 
hareket edecektir. 

EXETER vapuru 4 ikinci te§rinde Pi
reden Boston ve Nevyork için hareket 
edecektir. 

EXCAMBtON vapuru 18 ikinci teş-

rinde Pireden Boston ve Nevyork için 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MlDDELHA VSUNJE 
O S L O 

13A Y A RD vapuru 2 4 birinci teşrinde 
bekleniyor. Le 1-Iavre, Dieppe Dünkerk 
ve Norveç umum limanları için yük ala
caktu. 

STE ROYALE HONGROISE DANUBE 
MARITlME BUDAPF.ŞT 

DUNA vapuru 1 7 birinci t~rinde 

bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala
caktır. 

SZECED vapuru ikinci teşrin iptida
l nrındn bekleniyor. Tuna l imanları için 
yük alacaktır. 

BUDAPEŞT vapuru 20 birinci 
rinde bekleniyor. lskenderiye için 
alacaktır. 

teş

yü~ 

SERVJCE MARtTtME ROUMAtN 
BUCARF.ST 

kadar Norveç için yük kabul eder!. 
FtNSKA A/A 

PLOYDJAVA vapuru IS/10 da An· 
vers F..inlandiya limanları için yük ala
caktır. 

SERViCE MARtTIME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 21/1 O da li

manımıza gelip Malta, Marsilya ve Ce
nova limanları için yük ve yolcu alır. 
ADRIATICA SOCIETA AN di 

NAVtGAZtONE 
BARLEIT A motöril 12/ 1 O da gelip 

ayni gün saat 1 7 de Pire, Korfu, Saran
da. Brindisi, Vnlona, Draç, Gravusa, 
Spalato, Zara, Fiume, Trieste ve Vene• 
dik limanlarına yük ve yolcu alarak ha
reket edecektir. 

LERO vapuru 13/ 1 O da gelip ayni 
gün saat 19 da Patmo, Lero, Kalimno, 
lstanköy, Rodos, Bari, Venedik n Trl
este limanları İçin yük ve yolcu alır. 

ilandaki hıı.relc.et tarihleriyle navlun
lardaki deği .kliklerden acenta mcsuli
,Yet kııbul etmez. Daha fazla taEsilat için 
2 ci kordonda Fratelli Sperco vapm 
l'\centel iğine müracal'\t edilmesi rica olu-
nur .. 

TELEFON: 2004 - 2005 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Ellermao Lines Ltd. 

LONDRA HA TII 

, 

#IAYlllflh 
Çilli 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, 04f• ve o.kı,w.m her yemekten 
IOftT'G günde 3 defa 

· Kullanmak 

• 

DUROSTOR vapuru 1 O birlncit ~ 

rinde Köatence ( Galatz ve Calatz 

tarması Tuna limanları için yük alacak
tır. 

POLO npuru 19 eylQlo kadar Loncl- RAD YQı 'JN 
ra ve HuJI için yük alacaktır. L 

JOHNSTON V ARREN UNF.S 
UVERPOOL 

DROMORE vapuru 30 birincitqrin
de bekleniyor. Liverpool ve Anven li
manlarından yük çıkaracak ve Burgas, 
Köstence Sulina Calatz limanları için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE S. A. 
ANVERS 

MAROC vapuru 8 birinci teşrinden 

ALBATROS vapuru 18 C)"IGldo ae- Diflerlıılzi tertemb:, bembeyaz 
leeek ve 28 eylGle kadar doğru Londra ve aapsai]am yapar. Ona yirmin
için yük alacalı:hr. d asır kimyasının hlrlblarmdan 

biridir, denllebllir. Kokusu gUzel 
lONIAN vapuru 28 eylGlde gelecek lezzeti hoı, mlkroplara karp te-

8 birinci teşrine kadar doğru Londra için liri ytlı.de yüzdür ..... 
yük alacaktır. 

TRENTINO vapuru 14 bfrinçi teı
rinde gelecek 18 birinci tepine kadar 
doğru Loiıdra için yük alacaktıT. 

12 birinci teşrine kadar Anvers (Doğ- UVERPOOL HATI'I 
ru) limanı için yülc alacaktır. · BELCRAVlAN vapuru 18 eyltılde 

IlAndakJ hareket tarihleriyle nav· Londradan gelecek yük çıkanp ayni za
lunlardaki değişikliklerden acenta me- manda Liverpool ve Glaskov iç.in yük 
suliyet kabul etmez. alacaktır. 

l 

Daha fazla tafslllt almak için Birin· CITY OF LANCASTER npuru 26 ey

ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee tGlde gelecek ' birinci teorine kadar lJ.. 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· verpool ve Clukov için yUk alacaktır. 
caat edilmesl rica olunur. 

Tel. No. 2007 .,. 2008. BRtsTOL HATI1 
SELMA vapuru 20 eylGldc gelecek 

22 eylUle kadar doiru Bristol için yük 
alacaktır. 

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

Det Forenede 
Oanıpskıhs - SeJskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDtNAVIA 
sıs. SVANHOLM 
E.ylulün birinci on beı günlükte yük 

alacaktır. 

S/S. ALGARVE 
f.ylUlün ikinci on beş günlükte yük 

alacaktır. 

M/V. ALG1ER 
Eylul sonunda ve birinci teşrin oa,

langıcında yük alacaktır. 
M/S. BROHOLM 
Birinci te~rin ilk haftasında yük ala

caktır. 

sıs. EGHOLM 
Birinci teşrinin ilk on bet günlükte 

yük alacaktır. 
S/S. EBRO 
Birinci teırinin ikinci on bet günlUk

te yük alacaktır. 
M/V.MAROCCO 
Son teşrin ilk haftasında yük alacak-

tır. 

M/V. TIJNtS 
Son teşrin ikinci on beı günlükte yük 

alacakbr. 
HER ON BE.ş CON MUNTAZAM 

SERViS OLACAKTIR 
Navlun ve bilfunum ransenyöman içio 

Acenteliğe müracaat edilmesi. 
ADRES : Fevzi pa~a bulvarı No. 7 .• 
TEU:FON : 3304 

(Osmanlı Bankaa ittisalinde) 

DEUTSCH LEVANTE • UNtE 
DELOS vapuru f 6 eylGlde gelecek 

yük ç.ıkaracakbr. 

Tarih ve navlunlardakl delişlklikle11-
deo acenta mesuliyet kabul etmez. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENlC LlNf..5 L TD. 

Ahinai vapuru halen limanımızda 
olup 8 birinci teşrin doğru Rotterdam 
Hamburg ve Anvers limanları için hare
ket edecektir. 

Grigorios C. I1 vapuru 8-9 birinci t~· 
riJl arasında beklenilmekte olup Rotter
dam. Hamburg ve Anvers limanlan için 
yiik alacaktır. 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESl 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

nİh&7etinde beklenilmekte olup Nevyork 'ket edecektir . 
Hellas vapuru 18-20 birinci tqrin için y\ik alacaktır. Lovcen lüka vapuru Paz.art-* 17 bi· 

arasında beklenilmekte olup Rotterdam UNEA SUD AMERtKAN rincitefrinde ~at l 2 de lzmirden hare-

Hambura A ı· ıJ · · . .::t- M.C. Holm vapuru 20-22 birinci tetrin ket edecek. Pire, Korfo, Adriyatik liman· .. ve nven una arı sçm ~.....,. • 
alacaktır. arumda beklenilmekte olup NeTY"ork lan. Venedik, Triycste ve Şutak liman· 

için y(ik alacakttt. lan İçin yolcu ve yük alacaktır. 

Anghyra vapuru 25/28 birinci tepin Gerek vapurlann muvualat tarihleri. 
arumda beklenilmekte olup Rotterdam BALKANLAR ARASI HA1TI ZETS- serek vapur iaimleri ve navlunlan hak· 
Ha.mburg ve Anverae limanlan için yük KA PLOVIDBA A.D. KOTO(t kmda acenta bir t.abhiit altma sinnez. 
alacakbr. Balkan ittifakı ikmat konferuıauun Daha fazla tafailit almak için Birinci kor· 

aeyyab. :yolcu ve yük için tcsie ettiği bat- donda 1 S2 numarada (Umdal umumi 
UNITED ST A TES AND LEY ANT ta memup Y uaoelav bandttah Lovcen deniz acenteliği L:td. müracaat edimeai 

LINE L TD. lüka npuru 9 birinci tetrinde aat 18 de riea olunur. 
Ragna Gorthon vapuru birinci teorinin Constantza ve Vama limanları için hare- TELEFON: sın - 4072 
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Leh-Macar-Romen bloku mu oluyor 
1 

Macaristan ve Lehistan 
komşu olmak istiyorlar 

Büyük Faşist Meclisi 
İtalyanların ô:ri olmıyan ırk 

unsurları ile evlenmeleri menedil Müşterek hududu kabul için Çe
koslovakyayı tehdit edeceklerniiş 

Paris, 7 (ö.R) - {Tan) gazetesinin 
Budape1te muhabiri tarafından bildiril
diğine göre hariciye nazırı B. Dö Kanya· 
nın kalemi mahsua ıefi Kont Etyen Şaki· 
nin Var1ova •eyahati iyi haber alan mah· 
(ellerde bir Leh • Macnr - Rumen blo
l:unun te~kiline doğru bir Macar teşeb
büsü suretinde telakki edilmektedir. T e· 
min edildiğine göre bu blok Sovy~t Rwı· 
yaya garbe dofru yolu kapayabileçek 
kudrette olacaktır. 

Roma, 7 (AA) - Büyük Faşist 

meclisinin celsesi saat yirmi ikide baıla

mıı ve saat 2.40 ta ııona ermiftir. Mü-

Italyan askerleri Alman adımları ile 

nin ırk siyasetinin çerçivesi dahilinde ati
deki husu.ata karar vermiştir : 

lar kadınlarla izdivaç etmek memnu' 

ti. 

Tabii, Almanyayı ku1kulandırmaktan 
çekinen Budapqte mahfelleri Almanya
sun orta ve ıarki Avrupadaki emellerin· 
den bah•etmekten eakınıyorlar. Fakat 
belli olarak g&rillüyor ki Leh - Macar ve 

Rumen blokunun tqekküJil bilhaua Al· 
manyanın yayılmuma doiru bir ıed ol• 
mak arzuauna mliıtenittir. Zira Alman· 
yanın bu emelleri ilç devlet için maddi 
bir tehlikedir. Halbuki Rua heyulisı an• 
cak nazarf bir tehJikedir. 

Macar BQ_§vekili B. Imredi zakerat ruznamesinin iJk iki noktıuı hak· 

1 - Erk.ek kadın bütün ltalyanlar 
için hlml ve eami ırlı:lara ve iri olmıyan 
diğer ırklara menıup unsurlarla izdivaç 
etmek memnuiyeti. 

3 - Hatta lri ırktan olan e:.'.nebil 
izdivaç ebnek istiyen erkek kadın bü 

Diğer taraftan Slovakya partilerinin 
.on buhran esnasında muhtariyet talep• 
lerinde ısrar etmekle beraber Çekoslo· 
vakya birliği içinde kalmak .kararını gös• 
termit olmaları da Macarların ön ayak 
oldukları siyaset üzerinde tesirsiz lı:ala· 

mamııtır. Macarlar Rüten meselesinin 
hallini ve Macarutanla Lehistan arasın· 
da müıterek bir hudut tesisini istiyorlar 
ve ayni arzuya Lehler de iştirak etmek· 
tedirler. 

Yan re•mi cPeşter Loyd> başmaka
lesinde diyor ki : 

cBu müıterek hududu biz yalnız ta· 
riht haldaTa ve muhtariyet haklarına, 
yalnız ekonomik zaruretleTe dayanuak 
değil, ayni zamanda orta ve prki A v:ru

pada vaziyetin istikrar keabetmesi ve 
tahkimi için de istiyoruz. MacaTİstanm 

Polonyanm Çckosloı:akyac:U:m aklığı Te§en 

bu yapıcı ııiyasi teşebbüsü yeni bir mü
vazene unsuru olacaktır. Macaristan ve 
Lehistan, temsil edilmedikleri Münih 

konferansındaki büyük dostlarından em· 
niyetle istedikleri gibi ayni emniyeti bü
yük Garp devletlerine de teımil eder
ler.> 

Macar gazetesi bu teşebbü!IÜn mu· 
vaffakıyetini tahmin etmekte ve istik· 
balde Macaristan ve Lehistan arasında 
iş birliğinin kuvvetleneceğini göstermek .. 

tt'dir. 

Prag, 7 (ö.R) - Lehistan • Çekos· 
lovakya hududunu tahdide memur ko-

misyonda Çek heyeti reisi general Kraa- kında cereyan etmiJtiT. BüyUlıc Media bu 

nilıc Havas ajansının muhabiri Çeski T e· akıam saat 22 de yeniden bir toplanb 

jine ıu beyanatta bulunmuştur : yapacaktır. Büyük meclis Faıizm rejimi· 
cLeh zabit ve ukerleri Çeklere karıı 

halyanların evvela bu bapta dahiliye 

2 - Mülki ve askeri devlet memur- zaretinden mezuniyet almaları 

ları için hanııi ırka mensup olursa olsun· eder. 

çok dürüst hareket ediyor ve Leh • Çe
koslovak meselesinin tasfiye.si iç.in müm
kün olan her §eyi yapıyorlar. Fakat Çe
koslovak kuvvetleri tarahndan terkedil
diği halde henüz Lehler tarafından işgal 
edilmiyen mıntakalarda Çekoslovak hü
lcümetinin eski mümessilleriyle hesapla
rını görmeğe kalkışan sivil Leh ahalisi 
tarafından bir çok hadiseler tahrik edil
miş ve biT çok kimseleT yaralanmı!Ştır .. 
Çeko9lovak hükümeti Çek askerleri Üze· 
rine ateş etmiş olan bazı kimseleri tev
kif mecburiyetinde lcalmı!Ştır. 

Moravsta Oıtrava Leh konsolosunun 
müdahalesi üzerine bunlaT serbest bıra
kılmıosa da ayni euçlular diğer yerlerde 
bu hareketlerini tekrar ettiklerinden yi· 

ne yakalanmı~lardır ve şimdi hapistedir· 
ler. Bunlar ancak Çekoslovak kıt'aları 
ve ahalisi bu mıntokayı tamamiyle tahli
ye ettikten sonrn bırakılacaklardır. Çes· 
ko T ejin Leh otoriteleri de Çekoslovak 
hükiimetinin bu tedbirine muvafakatini 
bildirmiştir. 

Varşova, 7 (ö.R) - cCazeta Pols· 
ka> yazıyor : MacnTİ!tnn ve Lehistan 
arasında mü1terek bir hudut tesisi hem 
bu iki devletin, hem de Çekoslovakya· 
nın iyi anlaşılmış menfaati iktizasından· 
dır. Avrupanın bu kısmında mÜnaıebet
lerin İstikrarı için böyle bir netice el· 
zemdir. 

B. Beneş istifa mesajında bu kararı· 
nın komşu devletlerle münasebetleri ko· 
laylaştırmok arzusuna dayandığını bil
dirmişti. Çekoslovak siyaseti Almanya 
ile bir uzla~ma zemini bulabilir. Fakat 
Pol.onya ve Macaristanla münasebetleri 
de daha az ehemmiyetli değildiT.. Belki 
daha ~ok mühimdir ve Çeklerin mukad
deratı buna tabi olacaktır. 

cKarpatlar berisi Rusya eyaletinin 
Çeklerin elinde kalması ancak Lehistan 
ve Macaristanın müşterek hudut arzu· 
suna engel olmak ve Kominterı}İn tali
matiyle bu iki memleketi muhasara al
hnda tutmak arzusuna atfedilebilir.> 

Londra • Roma 
ispanyadaki gönüllüler 
işinde anlaşacaklar mı ? 

lngiltere 
İtalyan lejyonerlerinin geri 
alınmasını ve İalyanın kuvvetli 
teminat vermesini istiyor 

ltalya 
F:-anko'nun bir zaferine 
intizaren vaziyeti şimdilik 

idare etmek gayesini 
.. d .. 

gu Uy 0 r B. Mussolini Manevralarda jimnastik adım 
Roma 7 (A.A) Söylendiğine göre Lon-1 BB. Mussollni ve Ciano arasındaki şah- ebnek istiyorlar. Hariçte tertip ve tav 

dra, .~~ist hU.kümetinin .~erhal ~n bin gö- st ~Jna.!lar ~zerine ve bu mülakatta gös- sut birbirine karl§hrılıyor gibiöir. Ecn• 
nillluden milrekkep mühim hır Italyan tenlen ~ bırliği arzusu dolayısile art- bilerin Ispanyaya zorla bir mUtare~ 
gönüllü kuvvetinin geri alınmasını iste- mıştır. Bununla beraber şurası tasrih tahmil etmeleori kabul edilemez. Bilruc 
mekte ve ltalyan lejyonerlerinin kısmi ediliyor ki Ingiliz ııefirile ltalyan bari- ihtilatı Ispanyaya mahdut kılarlar v 
killlisinin bundan sonra yapılacak tahli- ciye nazırının derhal sansasyonel netice- yarım adayı tecrid ederlerse silah ku' 
yesl hakkında sarih teminat istemekte- ler beklemek pek fazla olur. Fakat Ro- vetile ihtilafın sUratle neticelenmesii 
dir. Buna mukabil Londra derhal Roma ma görüşmeleri faydalı olmuştur. Ve mümkün kılarlar. 

Milli müdafaa plinında 
Göze çarpan noksanları 

tamamlama kararını 
lngiltere 

verdi 

itilaflarını tasdik edecek ve imparator- şimdi Ispanyol meselesinde bazı terakiler Nasyonalistlar ancak tam bir &Skeı 
luğu tanıyacaktır. ltalyanlar ise bir an- temin etmek lmkAnı emniyetle beklen!- zaferi akıllarına yatırabilirler. Başka bl 
laşmaya yanaşmıyan Frank.onun muzaf. yor. Bir müddettenberi ltalyadan Ispan- şekil kabul edemezler ispanyanın ecnel 
fer olmasını istemektedirler. Italyan gö- yaya yeni gönilllü sevked.ildiği haber alı- gönilllilleri tarafından terk.ile dahi)t ~ 
nüllülerinin geri alınacağına dair veri- namamJ§lır. Bilakis bazı gönüllülerin hın nihayet bulacağını zannetmek 'b1 

lecek teminatı hükümetin saflannda çar- geri alındığı öğrenilmiştir ki bunların harbın ecnebi gönüllillerile başladığd! 
pışan gönüllülerin geri alınmasına dair ekserisi de hastalar ve yaralılardır. farzetmek kadar saçmadır. Kızıllar ar' 
teminat takip edecektir. Her halde tek- Faris 7 (Ö.R) - Burgostan bildirili- .sına beynelınllel gönUlliller gelm~ ha' 
nikçilerin nasyonalistlere yaptıkları yar- yor: lspanyol mese~inin halli için BB. bı uzatmış ve mahiyetini değiftirmiş 01' 
dımın idamesine çalışılacaktır. lyi haber Mussolini, Çemberlayn ve Dal.adiye ara- bilir. Fakat sebepleri ortadan kaldırın' 
alan Roma nuıhfellerinde Roma ile Lon- sında bir mUllkattan bahsedildiği sırada mıştır. Halbuki izalesi }azını gelen ~ 
dra arasındaki noktai nazar teatilerinin n~onalistler vaziyeti şu suretle tasrih bu sebeplerdir. 
bir neticeye iktiran etmeden evvel bir 
müddet devam e<leccği zannedilmekte- ---------------
dir. 

Fransız hariciye nazırı Londra 7 (Ö.R) - Başvekil B. Çem
bcı-layn bir kaç giln istirahat için Iskoç
yaya hareket e~ken Uç millt müdafaa 
nazın milli müdafaanın !Acili mesaisini 
organize etmek üzere Londrada kalmı~
lardır. Başvekil avam kamarasındaki be
yanatında memleketin tehdide maruz 
bulunduju ıırnlarda yapılan hazırlıkla· 
rm mUletln mUdafna kuvvetleri üzerine 

Londra 7 (Ö.R) - Ispanyol meselesi 
hakkında Romada cereyan ed<>n Jngiliz
Italyan mil7.akerderi hakkında Londra 
diplomatik mnhfellerinde bildirildiğine 
!!(ire T..ord Pert ve Kont Ciano arac:mda

ki p:örüsme1cr dahn bir rniiddet O"'Vam 
edecektir. Bıı ııörüc;mı>ll'rin muvaffa ı
yet ihtimali, Munihte B. Çemberlayn i}n 

parlak bir !§ık serptiğini, kuvvetli ve za- nii paris~ giderek mlizakerelere girisc
yıf taraflarını gösterdiğini söylemiş ve ceklir. Parlamentonun J son tesrinde 
g8ze çarpan kifayet.sizlikleri en kısa za- açılacak içtima d!'\'TI'.Sinde bac:vekil milli 
manda bertaraf lçln tahkikata lüzwn ol- müdafaada görülen noksanlıkları telafi 
duğunu bildirmişti. 4te bu sebeple Sir fçln alınmış ve alınacak tedbirleri bildi
&muel Insklp, Sir Hor Belişa ve Sir recektir. Bütün 1nbitler harp zamanına 
Kingley Vud konferans halinde toplan- ait kuvvet mevcudu silahlar hakkında .. . 
mışlardır. Diğer tarafdan lngiliz ve raporlar göstermcğe davet edilmi.~lcrdir. 
Fransız baş kumandanlıkları ara~ında Askerl siparişler yeniden tetkik edilecek 
temula• olacakıbr. Inailiz hava erkfuıı ve icabına göre artınlacaktır. 

Ayan meclisinde izahat verdi 
Paris, 7 (Ö.R) - Ayan meclisinin hariciye komisyonu saat 15..30 

da toplanarak hariciye nazırı B. Bonnenin Münih anlaşması hakkın
da verdiği izahatı dinle.miştir. Diğer taraftan bu komisyonun reisi B. 
Beranyi dün akşam hariciye nazırına bir sual listesi vermiştir.. Ko
misyon hariciye nazırının izahatını ittifakla tasvip etmiştir. 

B. Bonne bu sabah İngiltere sefiri Sir Erik Fipsi kabul etmiştir. 
Paris, 7 ( ö.R) - Hariciye nazın B. Bonneye aşağıdaki telgraf 

gönderilmiştir. 
cFransa - ltalya komitesi namına ve bu cemiyetin mahalli kornit~ .. 

leri namına size, B. Daladiye ile birlikte sulhu kurtarmak için sarfett!" 
ğiniz gayretlerden dolayı teşekkür eder ve ayni zamanda Romaya bıt 
sefir tayini kararından dolayı da hararetle tebrik ederim. 

lmza ı Fransız akademisi izaamdan B. Lui Madlen.• 


