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Slovak nazırları 
yemin ettiler 

Prag 8 (A.A) - Muhtar Slovak hüküm 
dört nazın diln akpm pneral Sirovinin h 
nında ymıhı etm1fler ve IODl'a Zillna muqa: .... 
IUWl tatbild hUIUIUDu tetkik etmek Usere B 
'I\uonun rlyuetlnde içtima eylemiflerdlr. 

hallediliyor 
İNGİLTERE - İTALYA Yeni sanayileşmer11:;;;· .. F;;;;;i~J;· .. ı 

:: murahhasımız : 

plinımız ı · · Görüşmeleri iyi safhada 
Derhal tatbika konuyor !General Franko, ispanyadaki i ta/yan lejyonerlerinin 

B. Nurullah Sümer, Londrada yeni 
tetkiklerini bitirdi, dönüyor ,4. 

·:;;,/ .... 

lktuat v eldli B . .Şakir Keaebir 

Elli »!. 
Kültür hayatımızda 
ihtilal tarihimizde 
rol alan irfan ka Y· 
nağının bayramı 

• 
Türk inkılabının tarihini yazan

lar, büyük ihtilalde rolleri olanları 
htıyUk bir dikkatle kaydedecekler
dir. 

Hürriyet ve istiklal yolunda ölü
mü göze alarak silahla çarpı
tan, fikir mücadeleleri yapan, Ab
dülhamidin kanlı istibdadı altında 
kalpleri hürriyet aşkiyle çarpan ihti
IAlcılar arasında lzmir idadisinin ye
tittirdiği güz.ideler büyük bir ekse
riyet halindedirler. 

Bugün ellinci yıldönümü kutlula-
1\ac.ak olan bu irfan müessesesinin 
~6ltür hayatımızdaki mevkii ölçü 
qbul etmiyecek kadar büyüktür. 

' " ... , . .,.-,""''-·lt. 
Jıtanbul, 8 (Huıuai) - B. Celil 1 ,'.' . ..:__·~ 

Bayar kabineainin ekonomik ve aa-
1 

Bay Cevat Açıkalın 
nayi politika.mm yanında yer alan' 
ve memleketimizin ileri hamlelerine 
gen~ ölçüde bir faaliyet sahası aça
cak olan üç numaraL ıanayilqme 
plinımızın tatbikabna bqlanılmak 
üzeredir. Dört senede ikmal edilecek 
olan hu vasi programın tathikabna 
ait hazırlıklarda bulunmak üzere 
Londraya gitmi, olan Sümerbank 
umum müdürü bay Nurullah Süme
rin bugünlerde avdeti beklenmekte
dir. 

B. Nurullah Sümer doğru Anka
raya giderek tetkikleri etrafında Bq
vekil bay Celil Bayara izahat vere
cektir. 

B. Cevat 
Açıkalın 
Şehrimizde 

Yeni teıekkül eden Hatay bükü. 
meli nezdinde Türkiye fevkalade 
murahhası, Hariciye vekaletimiz er
kanından 8. Cevat Açıkalm isken. 
denmdan ıehrimize gelm~tir. Bay 
Cevat Ankaraya gidecektir. 

- SONU lKINCl SAHtFEDE -

lıtanbul, 8 (Hususi) - Almanya ile Türkiye arasındaki iktıaadi 
münasebetlerin İnki§Bfı için gelmiı olan Alman ekonomi nazırı bay 
Funk, Ankarada hükümetimiz ve iktısadi mahafil ile yaptığı temasları 
bldrmit ve bu yolda yifi&ii mmakereler her tarah memnun edecek 
bir ;ekilde neticelenmiflir. Alman nazın bay Funk ye refikaaı bu ak
ıam Ankaradan ayn)acaldar ve yarın sabah tehrimize geleceklerdir. 
B. Funk, HaydlU'pa!B garında merasimle kartılanacaktır. 

Alman lktucıt nazın Dr. Funk Türk ve Alman milli marşlannı dinleTken 

iadesine muvafakat ettiğini bildirdi 

ltalyanın isteği 
Bir an evvel Habeş 
ilhakının J ngiltere 

tarafından tasdikidir 

/ngiltere ise tasdik işini bir ay 
sonra ve Avam Kamarasının 

içtimaına talik niyetinde •• 
Paris 8 (Ö.R) - GUntin en mUhim haberi Romadan gel

mektedir. Filhakika buglin öğleden sonra Romada Salaman
kadan şu tebliğ neşredi~: 

cGcncral Franko İspanyada 18 aydan fazla fasılasız hiz
meti olan İtalyan lejiyonerlerini derhal vatanlarına iade et
meğe hazırlanmaktadır. Bu suretle gönUIIUlerl esaslı bir 
miktarda iade etmekle nasyonalist İspanya beynelmilel em
niteün iadesine mU~ir blr hizmette bulunmakta ve aynı 
zamanda kanşma7.lık komitesince izhar edilmJ.ı olan arzuyu 
da yerine getirmektedir.> 

- SONU 10 UNCU SAHiFEDE -
Nisanda Rom.ada imzalanan lngiliz • ltalyan anlapauı 

im.za~i 

MaCar - ç-ek 1 BüyükTıb 
kongresi Müzakereleri 

Prag 8 (Ö.R) - Nazırlar meclisi dün 
Macaristanla Çekoslovakya arasında ye
ni hududu tahdide memur komisyonda 
Çekoslovakya delegasyonunu ~kil 
edecek olan azalar taayyün etmiştir. Ko
misyon yarın 9 tlkteşrinde Macaristan 
arazisinde mesaisine başlıyacaktır. Bu .... 
mUzakerelerde Çekoslovak delegasyonu-
nun başında nazır Tisa bulunacaktır. B. 
Tisa aynı zamanda Slovak muhtariyet 1'1f«.:;,:;;:x:':" 

hUkUmetinin de reisidir. Muavinliğini 
nazır Karno yapacaktır. Delegasyonun 
diğer azalan general Visek, nazırlardan 
Vohanti ve Pasanektir. 

Macar delegasyonunun başında hari
ciye nazın B. de Kanya bulunacaktır. 

Maarif nazırı B. Sakill de Macar delegas
yonuna dahildir. 

başladı 
Anormallerin hısır
laıtırılması mesele
sini mi gör'iJıecek 

• 
Bu ayın 16 unda ADbra ~e

'Yi ..Joauada toplamc:ak ye iç sin 
devam edecek olan bBJtik bp kon
ıreei için febrimizde de bamlaldar 
yapdmaktadar. 400 den fazla dok
tomm11•U11 lttink edeceii konpeye 
bmird• nmU, hutu1I bir çok dok· 
torlarmm da sidecelderdir.. Bun
ların aruında lı:Ollp'eJe verilmek 
lkere tes hamrbyanlar da vardır. 

Bugün devlet makanizmasınm 
başında yer almıı devlet adamları
~ın ~k çoğundan haşlıyarak millet 
tlerınde vazife gören binlerce mü
~er bu müesseseden feyiz almıı .. 

Bir· irfan ocağının bayramı Macar harici11e nazın Ken11a 

Haber aldıimma sön lı:onpede 
cnealin ıslilu, meuuu a..iocle de 
mm.kereler yapilac:alı:br. Bu mey. 
m &aırmde t.m lı:arulu almmeu 
............ dir. Bu bnrlann -.ol'• 

mallerin lmlrlatbnlmua etrafmda 
olacaiı eöyleniyor. 1 

rdır. 
l~ir idadisi yalnı.z devlet me

llıuru yetiştirmekle kalmış değildir. 
Serbest hayatta muvaffak olmuı, 

)Urdun iktısadi inkipfına hizmet 

lzmir Erkek Lisesi Bugün kurulu-
:~eme~ fı.rsatlarını ele geçirmiş ~ir şun un 
hu dcgerlı elemanlarımızı da yıne 

J rn.üessese yeti§tirmiştir. . . . 
stıbdat yıllarında İzmir idadisi, lzmır lıaeeınden 

;:cırutiyeti. müteakip Sultani ve da- yeti~.en aüzid.ele~ 
la so~ra Lıse ad.farını a!an. hu irfan bugun Erkek. l..esı 
Jc/~agı .her devırde degerınden en ıofrası~d~ bırl~
k) ç~~ hır şey kaybetmemiş, daixna rek ellıncı yı}do-

1 gısı, ahlak ve karakteri bütün nümünü kutlulıya-
cncr .. k ' . 
\1 Jı gençleri yetiştirmekte de- caklar ve )19e eıra-

8ı:-~ cyle,miştir. lannda geçirdikleri 
1' ılhakika elde mevcut istatistikle- zamana ait hatıra-
c naza l' k Jtı ran bu mektep elli senede lannı taze ıyece -
ltı~~lekete bin beş yüz mezun ver- )erdir. 

~ır. Türkiyenln bu en 
fırı mrna verimini bu rakkam etra- kıdemli kültür mü-
İ t~plamak hatalı bir görüş olur. esscsesinin 50 ci yı· 

- ~tllır lisesinin verimi bu rakka- lını kutlulama töre
·••ın k 
Çiinlt~? ' h~ pek çok üstündedir. ninde, ilk mezun-
hcr hu tahsıllerinin son devrelerini )ardan buı ıııevat 

an · be ~ :rnek gı ae P ve zaruretlerle baş- hazır bulunacak· 

50 inci yılını kutluyor 
Münib kararını 

Almanya bozuyor mu? 
Çekoslovak halkı büyiik bir heye
can ve galeyan içinde bulunuyor 
Prag, 8 (ö.R) -Çekoelovak hükümeti dün, Münib anlapnaeına tevfikan •İ 

asi suçlardan dolayı tevkif edilmi§ bulunan Alman, Macar ve Lehleri umum 
ir aftan İ.ltifade ettinneie karar vermiıtir. 
Diğer taraftan hafif suçlardan dolayı mahkOm olan Çekoslovak tebaalan ve 

ilhassa bunlardan askeri hizmetlerini ifa eden veya etmit bulunanlar da aftan 
' tifade edeceklerdir. 

Prag, 6 ( ö .R) - Çekoslovakyada Almanya tarafından iıgal edilecek bqİn 
i ve sonuncu mıntakanın hudutlan hakkında Berlin beynelmilel komisyonu ta

·I afından verilen kararlar bütün Çekoslovakyada hu memlekete kartı itlen · 
' en büyük bir hakeızlık gibi telAkki edilmiıtir. Çekoslovakyaya yükletilen feda

i "rhk eadece arazi kaybetmekten ibaret kalmarnııtır. Komisyon esasından Çek 
lan bir çok mıntakalan da Alman hWmiyeti altında lnrakmıttır. 

tin ad t.cplcre naklederek bitirenle- tır. lzmir ETke1c Liıe.ri talim ve idare heı1eti 
t cdı hayli m"'h' b' k.. Li . L rul ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• .. ar u ım ır ye un tu- senın &u UfU· • • e na ve ıimdiye ka- : lzmlrlmlzln bir çok delerll kUllUr ocalı hakkında ! 

Mllnib konferaneı Çekoelovakyanınyeni hudutlannı tabit ederken bu meaı 
eketin ekonomik menfaatleriyle eevkülceyı ve müoakalita ait menfaatlerinı 
öz önünde tutmaia karar vermİ§tir. Halbuki bunlar Berlin komisyonunca tama

miyle tecahül etmİftİr. Çekoslovakyanın ana demiıyolu ve münakalat hatt 
Undan ba k tah . . . . . : : - SONU § a sıle devam ım- dar aeçırdiiı teki- : iç aahlle le rlmlzdekl yazıyı okuyunuz : 

2 iNCi SAHiFEDE - mül eafhalanna alt : : 
l.I A . .,.,. ~- , •aaa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaeaaeaaaaeaaaaaaaaaa .. aaaaaeaeaaaaaaaaaaaa .. ıa .. 
·~OCAKuua..U bu7UUD1Z1 ..wfemizdeDUh~~· 

- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -
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SAYFA~ Z YENi ASIR 

lktısat V ekiletinin 
mühim bir izahı ŞEHiR H-ABERlERi ~ Elli yıl 

Kültür hayatımızda 

Vekalet sınai müesseseleri alaka 
noktaları aydınlatıyor 

S h ihtilal tarihimizde 
ızılay on ay i racatı Tol alan irfan kay• 

eden --• nağının bayramı 
Haftası hazırlıkları- • 

na baslandı G . . ay a - BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE -
Bilumum sınai müesseseleri al4kadar ~c;ağıdaki ahvalde, yani; "' eçen senenın aynı ın kanını kaybederek kendilerini mek· 

eden 3531 sayılı kanunun tatbikına ' A) Birinci sınıf sınai müessese evsa- Kızıla~ haftası hazırlıkla.rına ba~lan- l d tep sıralanndan hayata atanlar da 

ait izchncıme fmdan daha diin evsaftaki sınat müe e- nuştır. Kızıl~y haftası 20 ilk Teşnn~e nı•sbetle faz a ır pek çoktur. 
3537 sayılı kanun ile teşVikl ~anayi seleri yeniden kurmak isüyenler. ba:.~ıyarak bır .h~fta dev~~ edecektir. En nihayet umumi harp esnasın· 

muafiyet ruhsatnamesini haiz olsun ol- B) Mevcut mile eri birinci sınıf K~y hnftası ı~ın~e yeru uyeler knyd- da v tani vazifelerine koşmak do• 
masın, bilumum birinci sınıf sınat mües- .sınai müessese evsafını iktisap etmiye- edılecek ve cemıyetın halk arasında ge- Eylül ayı içinde İzmir limanındanl adeta bir rekor teşkil eder. Yapılan lay~siyle tahsillerini hayat üniversi· 
sese evsafını haiz veya bu evsnfı iktibas cek derecede "te"5i etmek istiyenlcr, niş ölçüde yayılması ve benimsenmesi muhtelif d~ ülkelere yapılan ihracat üzüm ihracatının 10813 tonu Almanya- tesınde ikmal eden ve ve memlelce-
edecek derecede tevsi edilecek '\"e,? ye- .Makinelerin müesseseye celbinden ön- ~n propaganda yapılacaktır. şöyledir : ya, 1050 tonu tngilterey~, 363 tonu Fran- tin güzide elemanları arasında y~r 
niden kurulacak sınat mUesseselere aşa- ce, !ktısat vekaletinden müsaade istih- 16759 ton üztim, 9485 ton incir, 36 ton saya, 457 tonu ttalyaya, 4074 tonu da alanlar da istisgar edil~iyecek miı· 
ğıdaki mecburiyetler tahmil edilmiştir: saline mecbur değildir. Ziraat kongresi pamuk, 756 ton palamut, 436 ton zeyiln- diğer memleketleredir. Almanyaya üzüm hiın bir yekuna baliğ olur. 

1 - Birinci sınıf sınat müessese evsa- Ancak teşviki '5rulayi kanununa göre A k d t 1 cak . t k . yağı, 9216 ton arpa, 869 fon bakla, 785 le birlikte kuru incir, Ingiltere ve Mısır Binaenaleyh mezun olan değil de 
k .k. . .. .. .. d .. d'" .. f n ara a op ana zıraa ongresı . b . fa .. · d f · 1 rı fını haiz müesseseleri yeniden kurma ı ıncı, uçuncu ve or uncu sını mua- 1 lı'-'-- d . dil k di. z· ton :kumdarı, 1334 ton nohut, 855 ton ke- yaş incir ve yaş Uzilm çek.mişlerdır. 315 u u n muessesesın en eyız a iJ 

f . hsa • lm la 1 •. laz.ır .ıu.ı:u-ına C\am e me te ı. ır- d w ]' h . l . } k ı· ist~enler (birinci sınıf sına! müessese ıyet ru tnamcsı a ış o n sına mu- k . 1 . d •.• k d k pek, 100 ton yulaf, 31 ton badem, 637 ton tonluk bir parti kavun Muıra ihraç edil- eger ı şa sıyet en ıesap etme a· 
• . af" aat ongresıne zmır en iştira e ece ı· · · 'd d. S l · ı· evsafı §Udu Hamal. bekçi. k.B.tib, muha- esseselenn yaptıkları tevsıatın mu ıyet -'-'---'la dl V kAl b"ld" .1 valeks 1451 ton meyan kökü, 1115 ton mistir. zım ge ırse lznm ı a ı, utanı ve ı· 

. .. .. . . murcıı:uı= rın a an e a ete ı ırı - ' ~ rd w h. J • 
sip ve müdür gibi mllstahdiminden ma- ruhsatnamelerı hukmundcn ıstifade ede- . . K . V k·ı· . b. t tütün, 89 ton tütün kırıntısı, 151 ton sesının yu a yaptıgı ızmet erın 1 

• • 11 . d k. mıştır. ongre zıraat e ı mın ır nu - h . . . d h l ha .. t" ada bilfiil istihsa1Atta çalıştırılan ve ça- bilıneSl 1çin bu tcvsıatm e erın e ı mu- ki 1 .ı k • . t 1 ı..::~ 25 ton fasulye 9 ton halı 4 ton UMAN FAALIYETI e emmıyetını er a te ruz et ır· 
ler. . eli y e açuaca ve umumı 1.ıraa ınesc e- ~.t>"'• ' ' k k 1 l 

l!itırılacak ~ gilndelik adedi se- afiyet ruhsatname ınc, şım ye kadar le . k la ktır deri, 30 ton defne yaprağı, 315 ton kavun, Eylül 938 ayında İzmir limanına 152 me o ay aşır. 
nede 1500 ve daba fazla olmak ve aynı olduğu gibi, kaydettirilmesi lazımdır. rı onuşu ca · 8 ton yumurta, 50 ton pirina yağı, 49 ton Türk, 7 Alman, 2 .Amerika, 1 Belçika, 1 ~şte bugün bu güzidelerden bura· 
ı:amanda mecmuu en az 10 beygiri bulan Gerek yeniden kuruluşta ve gerek tev- yaş üzüm, 20 ton ip, 17 ton boynuz, 13 Bulgar, 5 Danimarka, 5 Fe1emenk, 3 da bulunan ve sağ kalanlar kendile· 
kuvvei muharrike ile işlemek) siat için tktısat vekaletinden müs=ıade • Enis Behiç ton ceviz kütüğü, 1.4 ton bakır humuzu, Fransız, 11 İngiliz, 2 İsveç, 14 Italyan, 1 Tini yetiştiren müessesenin sakan 

2 - Mevcut müesseseleri birinci sınıf alınması mecburi olan ahvalde aşağıda- 1858 adet sığır, 60 adet malak, 1544 adet Polonya, 3 Macar, 4 Norveç, 1 Romanya albnda toplanacaklar, yarım asırlık 
sınai müessese evsafını iktisap edecek ki evrak ile doi;,>Tudan doğruya lktısat Yarın İŞ dairelerini oğlak, 374 koyun, 427 kuzu ihraç edil- 3 Yugoslavya, 14 Yunan vapuru olmak bir hayatın verimlerini kutlulıyncak· 
surette tevsi etmek istiyenler. vekaletine mUracaat edilmek lazımdır. r . 1. miştir. üzere 229 vapur gelip gitmiştir. Bunların !ardır. 

3 - Birinci sınıf sınai müesseseleri, I - Tnahhütname (Numuneleri doğ- fertışe ge ıyor Bu sene Eylül ayındaki üzilm ihr.acatı safi tonilato tutan t 7105 t dir. Bu hareket çok derin bir manayı 
her ne nisbette olursa olsun, tevsi e'mek rudıın doğruya lktısat vekaletinden, vi- 1ktısat vekaleti iş dairesi reisi B. Enis ifade eden bir kültür bayramıdır. Bu 
itiyenler, Iayetten, belediyeden veya Behiç Koryürek yarın tzmir vapuriyle D T e • • bayramın terbiye bakımından da 

4 - Birinci sınıf sınat milesseseleıi II - Ticaret odalarından istenebilir.) şehrimize gelecektir. B. Eniı> Behiç şeh- iŞ ıcaretımız ehemmiyeti büyüktür. 
bir .şehirden diğer bir şehire nakletmek m - Teşviki sanayi kanunundaki rimizde bir müddet kalarak iş dairesi Bugün izmir lisesinin üç bini bu-
btiyenler, müsaade ve muafiyetlerden istifade et- mu:ımelatını gözden geçirecek ve tica- lan talebesi, kendilerinden evvel ye· 

5 - Birinci sınıf milesse§elerin imali- mek üzere muafiyet ruhsatnamesi ta- ret odasında ii ve.ren müesseseler mil- K/ • • h [ b k • ı ' itişen, hayatta meVkilerini alan ağa-
tmm nevini ~ 1.stiyenlu. lep edildiği takdirde 15 liralık ve müsa- messilleriyle bir görUşme yapacaktır.B. lrlng esap Qfl a f)'e erl Ve beylerini toplu bir halde aralannda 

Tes1s, nakil, tadil yeya tevsıe başlama- ade ve muafiyetlerden istifade ctmeksi- Enisin Manisa ve Aydına da gidecefi kredı'lı· ı'fhala"'fa aı't faahhiJ.tler göreceklerdir. Bu göriiı onlann is· 
daıı evvel 1ktısat veltlletinden mUsaade ün yalnn: tesis için milsaade talep edil- haber alırun.ı~tır. tikbale ait düşüncelerine kuvvet ve-
lsb1ısaline me--..bur tutulmnJla.rdır. diği taltdird~ (30) liralık ve tevsi mil- Türkiye Cümhuriyet Merkez banka·f Belçika 26.021 receb.ir. 

Velev yubrıdaki :maddelerde yaz.ılı saadesl için de (30) kuruşluk pul. Yunanistan tütün sından alınan heaap hüllaalanna göre 1 Çekoslovakya 795.555 Bu hareket onlara bir vefa örne4 
tesis veya tevsiler için dahi oha makine 3531 sayılı b.nunun iiçüncil madde.si l /10/938 tarihindeki ldearinır hesapla- Estonya 9.762 ği olacaktır. 
ithali için mtisaadi! istihsaline li.Wım yukarıda (1, 2, 3, 4, 5) ile gösterilen ah- rekoltesi n bakiyeleri ve kredili it.balat için Cüm· Finlandiya 40.682 Nihayet mezunlar. bu mCktcpteıı 
yOktur_ Makine ithali (lthallt hakkın- ~e lktısat vekaletinden müsaade nlın- Yunanistan 933-939 tütfın :rekoltesi, buriyet Merkez Bankıuma verllmiı te· Fransa 361.093 feyiz alanlar hala mektepte vazifesi 
da1d htikUmlu dah1llnde) serbesttir. madıkç.a belediyelerce inşaat ve kuvvei geçen senenin 53 milyon okkasına mukn- ahhütlcr yekUDl.an : Hollanda 123.992 baıında bulunan hoalLınrun Cllerini 
Ancak serbestçe i1hal edileeü makine- muharrike :ru.hsatiyesi verilmiyeceğini bil bu sene 41 milyon olarak tahmin edil- ingiltera 1. J f 4· 135 öpmek, minnet v:e :şükran duygula-
lerin, yulcandaki maddelerde yazılı teSis amirdir. Buna nazaran birinci sınıf ev- mektedir. Bazı ınıntakaiarda yağmur CETV,E. : 1 ispanya 39.954 nnı ifade eylemek ibahtiyarlığma 
veya tevsiler için, müesso...selere oelbhı- safını haiz olarak kurulacak veya bu ev- yağmadığı için Yunan tütünleri kısmen Türkiye Ciimhmiyet Merkez Banka· Jsveç l 9S.609 kavuşacaklar, ha.yatlannın en heye-
den önce lkt&sat vekaletinden tesis ve safı iktisap edecek surette tevsi edilecek nefasetini kaybetmiştir. sındaki k.lcaring hesaplan borçlu baki· 1ıviç.re 2.0>S.307 canlı günleri olduğunda fiiphe btl" 
tefti için müsaade alınması mecburidiT. müesseselere belediyelerce ~~at ve yderi. İtalya 410.679 lurunıyan talebelik yıllarına ait ha;-
Y:ukar:ı:lald mecburiyct.lerl ifa etmeyen- kuvvei nlUhamke ruhsatiyeleri verilme- Bir f İrmanın Memleket Mikdar Macariatan 735.006 tıralarını can1andıracaklardır. 
!erin gümrüklerden geçirdikleri makine den önce lktısat vcknlctind~n mti§llade T.L. Norveç 27.075 İzmir lisesi, verimlerini sinesinde 
."1At ve hwılann ~edek ve .teodit paça- i.<itihsal edilip edilmediğinin tetkiki la- müracaati Almanya 10.6ZS.4-00 Ldmtan 136.~23 toplu bir halde bulmakla gurur du· 
larının gllmı'nk ve buna munzam resim- zımdır. Ma il. da b. f" 1 . li 'h t ıBc1çika 181.300 Y~otilavya lJ.523 yacak ve bu gurur 

0
_ .iatikbal için . . , . . . • ıruf 1 .. ·saf rs )3 ır ırma, zmır • raca • 
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lerl !5 misli olarak tahsil edilir. Bınncı s sına ırnuessese e\: m- tacirleriyle mitnasel>ata gi~mek iStelcl- Çekoalonkya J.489.100 Yunaım:tan • yenı bir kuvvet aşılıyacaktır. 
B~ bafb ynkantla (~,3,4, dan d~a diln e~.safta kunıla~ak veya ğini 'Türkofise bildirmiş ve Türk firmala- FinlandiTa :S-49.400 S. S. C. l. 214.307 Milletlerin hayatında tarihin rolü 

5) de gosterilen müesseselere, te_Şvtkı sa- tevsl edılecek muesseselere ınşaat ve d 1 ... te . t• Fransa 3.137.400 Yakande.kl l o...mı cetvelde yazı- nasıl bir k.,.,.,....,.t :ta•ıyorsa iManlar 
• _ 1 • • 1 rının a res erını ıs mış ır. ·.J~- :r , < 

nayl kanunundan istifade eden dlğer kuvvei muh21rrike ruhsatiy~en ven1- Hollanda ı.Ol3.200 lı ıkrcdili :itlıalabn !nclelerine ıgöre n:ııi- maziden istikbal için nasıl ders alı-
müessE!:Rlcre apğıdaki mükellefiyetler mek i~in 1ktısat vckrıteti müsaadesini Su sı·rketı.nı"n lngiltcre I0.19S.JOO ,.etleri. yoilarsa, •zmir lisesi için de em yıl-
de tahmil edilmiştir; . aramağa lüzum yoktur. ,. ispanya 319.JOO 6 qa kadar vadeli Iık muvaffakıyetli bir ça}ışmanıfl 

I - 1.ktısat ve'ltfıleünc verecekleri ta- - - redJiyafı laveç 2.82J.200 Reamt daitt1er Hu.us! ,ııhular muhasebesini yapmak fırsatı avrı bir 
ahhütnamede tesblt edilen tarihe kıı<la,r Lr•r... maclort bugu .. n lsviçre 929.900 Memleket T.L. T.L. ehemmiyet ve kıymet :taşıV2caktır. 

· t · Usa d · ·ı t · t R Su ı::irket.i tarafından evvelce iki ku- j 
1 

A9 ııı 
1

601 633 - J-tesıs ıveya evsı m a esme aı e sa a • r Lehistan ~ 12.200 I Alman:r.a l..f 1 .~ ~ · · İzmir li.ses.inin mütevazi salonla-
1. .... 1- k :L ,_ it kin · b f ruş fazlasiyle tahsil edilen su ab:>nc üc- AH ,nı1z 

1 
6

7
5 67 l -~ıama ve 'uUnutra 8 ma e ve saı- as.. ıyor Letonya 48.000 D. M. ·-·IV.7 . . nnda bugün kutlulanacak hadisenin 

reyı· ~.,~ .. ettilderlnl lktısal Ycitaletin- retlerinden fazladan tahsil -Olunan kısmın 296 900 Daba uzun veya J,-..JL- vadeli k 
-~"ı1 'k dında · l"k Macaristas 1. · ..- manası o adar derin ve o .kadar şü-

ce lüzum gösterilecek şekilde tevsik et- Bugün AJsanr.a sta yem ı · red<iine başlanmıştır. Norveç 766.200 Reeml daireler Huaus1 pruslar mullüdür ki hunu kelimenin tarxı 
ınek ve bu tesisatı müsaade tarihinden maçlarına baŞlanacaktır. 1lk ma~t Romanya 1.350.400 Memleket T.L. T.L manasiyle bir kültür bayramı ola· 
itibaren 3 seneSçinde ikmal ederek ima-

13_~-~~d B r-Oçok ~~ taltB ıu-- ı ,,. Konturp/ô:klar s. s. c. •· 878.300 Afmanya 16.385.961 4.140.089 rak kabul etmek çnk yerinde olur. 
lata ba'"'ama1t n..u mecburiyet1er ifa edil- arc:ı.:uuUil ır. u oyunu lllil!.e'.ID • :ll<,l;)dn Yug-...!lavwa D M 3 660 •06 76S 331 

i' ,.., ecekti .. h .. J • .... , 9
,, S.fS . .fOO · · • .u • Elli yıllık verimleri mevzii değil-me~ verilmi~ o\an müsaade iptal edi- Yaruk idare ed ·r. mu UT enıyor CE1Vf.L 1 z Muhtelif merDleketlerin Merkez: ban· dir. Yurdun her ıkö§esine inkılapJa~ 

lir.) Fabrika, ithalatçılar ve sanyiciler elin- Kredili ıithalit içio Uim.lauriyet Mer- kalarmda tatulan ldearinc Lcısaplannda· rın her safha.sına şamildir. 
Il-Müe~nin nhare devrv ya ica- Orman yangınf de mevcut bulunan kontraplakların kez bankuuıa vcrilmit olan teahhütler ki alacılldannuz.. Bu itibarla bu hay,ramı, y.alnıt 

rı veya aynı şehir dahilinde de olsa mü- _,'-' _ 12 1 ında Da- mevcudunun 17-05 sayılı kanun mucl- vekUnları: Mcmldtet Mikdar T.L. oradan feyiz alanlar ..l-::.il. valnıt 
essesenin bir ~rden baŞka bir y~re nak-~~~n ~=ğaç çift- bince bir ay içinde vilayete bildirilmesi Mcml~ T.L E.tonya 40.200 Ege bölgesi değil hüt~ TfuJciye 
]t takdirinde keyfiycli altı ay zarfın& liğin b" b k saat mesafede b.birik icap etmektedir. Bunlar ticaret odası ta- Almanya 29. 7 45.176 halya 2.981.600 kutlulamış olsa }'.İne değeri vardır. 
lktısat vekaletine ihbar ve müsaadenin e .. ~ki uçu n ıkarak rafmdnn ifamgalanacaktır. Avuatu a 52S Yunanistan 161.600 HAKKI OCAKOGLU 
t bdilinin iste .lmesi ( •. a deyi 1 ış mevkim ormanın yangı ç * ry 

~~~~ft &&~ri~r --8--.-C--e-v_a_t ____ L_i_s_e_n_i_n __ B_a_y_r_a_m __ ı Mfinih·k~rınıAI-
}·u.tlı şeriklerden bar.ılannın aynhnası --=- Vilôyet jandarma komutanı B. Hulılsi inan bozuyor tnu? 
halinde ihbara füzum vaktur.) {Anonim Yunanlı balıkcıf ar Gür vilayet drıhilindcki jandarma teşkl- Töreni 
...;_}.._,.,. teşkili halinde !ihbar ımecburldir.) • !atını tamamen teftiş etmiştir. Komutan Açı kalın ~~ Evvelki gün r~ .. civarında balık av- d U-"- ç Aı "d ek * -(Bu mecburiyetler ifa edilmase müsa- • ~'- ıı-....~ 

15 
ün mı, C§tne ve ıaçatıya gı er--

. . . hyan ild Yunan oba ın~l """.Y~F5· numa- t~; .. t..rde bulıınmU§ ve avdet etmiştir. Rad l rl 1 ·r . 

___ , .. __ _ 
BASTARAFJ 1 iNCI SAHJF.EDE 

ade ıptal cdilır.) ralı güınrllk muhafaza nıot.örilmilz ta- =Wj""" ş h . . d yo a a zmı ın 
m - Her takvim senesi zadındaki rafından görülerek yakalanmı~ dört suç- ........................................... : e rtmJZ e Jıer tarafından takip 

çalışma variyet!erine dair n~n:ıune~e !usu adliyeye vcri.1mipr. ' E Gelenler, Gidenler : - BAŞTARAFI t iNCI SAHiFEDE -

tahrip edilmiştir. Prng ile Slovakya arJl' 

aın.da Bolgıi ve Bratislava vaaıtasiyle yıı' 
pılma1cta olan münakalat, bu yollafırı 
Alman arazisinde kalması <t1ebebiyle ke
aı1mi~tir. 

tevfikan dört nüsha İ§ cetvelını tanzım ........................................ ~··· v •• edilebilecek 
ederek ih tmacn ·tibaren iki ay =- Manisa &aylavı B. Refik İnce Manisa- Haber ald,ıimııza ,eore H .. ay ye--

sene ru ıwc ı S ~ı . 1... -'-~ • •• • • -~~!.:.1 ite. hallan zarfına tkUsat vek!ıletine öndermek ağır, uİ srz ve RÖT- dan. Trabzon ıylavı :B. Sırrı AllJi,Aıa- m reJımı -- CUllQDllll n 
(bu mecburiyet ifa edilmediği takdirde dan, Ziraat vekAleti milşavirlerlnden B. huzuru yerindedir. Hataylı kardeı-
mUesseseye tebligat yapılır. Tebligat ta- leri koruma kurumu lhsan Ist.anbuldan şehrimiııe gelm~1er- ler ~ v~ güçleriyle uğrqarak ?1em· 
rlhinden jtibaren iki ny zarfında yine Sağır, dilsiz ve körle'l"i ,koruma lzmir dir. leketin ımuı husaıumla ellerınden 
cetv er verilmezse m·· de Uç seneye merkezi bugün saat 10 da Emirler çarr- Denizli saylavı B. Kazım Denizliye releni yaptyorlar. Hatayda yer yer 
kadar iptal edilir.) şısında 15 numaralı binada açılacaktır. gitmiştir. yeni müesseseler yülcselecektir. 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması ol'!caktıT. 
,, ,, 
" " 
,, 

" 

" . " 

" " 
DiKKAT: 
Sinemamızın 

" 
" 
" 
" 
,, 

Resmi 
hedefi: 

: Ailevi ve içtimai f ilimler göaterıecelıtir • 
: P~ogrıamlarının miilıemmeliy.etile tema

yliz .edecektir. 
: l.ıiralaat için ~anılan tekmil eo.Jı lıaiz 

olacaktır. 
: Sisin için 6ir gezinti ue eğlence lraynajı 

olacaktır. 
: Gazellik oe zaıafd abidesi olacalr.tır. 

küşada §İmdiden hazırlanınız. 

Giizel filim fiyattır. 

Bı.ıgU.n .saat on buçukta 1z.mlr erkek Diğer taraftan, ruıırlardan beri ahıı• 
lisesinde yapılacak olan Lisenin 50 nci 1inin mühim 'bir kısmıru -eeçindirme1't11 

ılı t.. . . ,__ ,, __ . . ı..ı_ dahil' ole.n kömür madenleri Çek.oslovnk:rtı' y oreDJ.lllJl, .naJ.M:Vmln .şeu.ı.r ın-

<.l.eki h :l5r teslsatl ile bUtUn lzmire dan alınmıştır. 
opar. Nürenberg Naıy.onnl sosyalist koıı[:' 

yayılması temin olunmll§tur. İzmirliler resindeki nutkunda şansölye B. Hitler 1 

bu suretle kendi 'Sinelerinde yer alın!§ cAlmıınyaya hiç bir Çekin ilhnkını j:;te' 
o1an bu df\ğerll kUltiir kaynağunızın bay- miynruz> demişti. Halbuki şimdi tn>·itı 
ramma iştirAk etmek ve bayram törenini edilen hudutlarda 800 bin Çek AlnJııl' 

·ı takip etmek imklnınt bulacaklardır. toprağında kalnıaktadır. Buna mukısb' 
---111 Çekos1ovnkyaya kalan topraklarda bıJ' 

T ıelefonla tehdit fonan ~1manlıır 250 .bind~~ daha azd~~ 
. " · eli ,__ b" d Hülasa, hudut tayın edılırken ekorı 

Kemenn Sü.nn &0.1M11.ğında ır ev e .. ıı· 
nıik ve sevkülce)'f menfaatler ve mull 

plıpn Bn. !N«ilyı telefonaa ~ehdid et- lc.alat zaruretleri asla göz önüne ;1:euri1· 
till iddia Oluna B. Mehmet isminde bir memi~tir. Etnoğrafik bakımdan araV~ 
ut ha1rtande aibıtvarakuı tutulmuı ve milliyetlere göre taksim etmek icap eJı• 
h.aldnnda fa1dbeta tevessUl &dilmiştir. yordu ve yeni ekalliyetler ihdaeınd•" 
--------------- sakınmak lazımGı. Netice ise bWlun _.ı.· 
:------•••••••••••••••••••••••-: sine olınuıtur. 

5 Ş EH J R J Ş L ER İ E Prag. B ( ö.R) - Dovgadokazoe".'.;~ 
: : Lehler taraf ınc:!an isgal edihuif TC ,ı,., -.... ...... ._............................ .., a,51J1•" 

Be1edi)v :nlll Dr. Behçet Uz diln mil- lece Leh kıtaları F ritat mıntak tı· 
hendislerle birlikte yol inşaatını teftiş fark hududuna gelmişlerdir. & ~· ıcı 
etmq te yub.n mahallatta yapılacak ye- tan heri F ri,tat .-.uı.takasınm en §!\r~' 1' 
ıril .lljımların ye.Neriııi tesbit etm~tir. ucu Friştat ve Alstah kasnbalan ~-

§ Belediye ha~ he.kimi B. Saip Kıtiık- i"gali altandadır. Leh .İ.§iıtl hareketi ~o 
11
t 

çıoğlu dün gazino :ı.•e loknntalıırın .liıhhi lece bitmillir. • ann t•eni hiç ıbir ,~g 
durum\annı ;Eiizdeıı geçirmiştir. y.a.pllm1y-.caktır. 



ıt:m~ 

Çok müessif bir kaza 
Alman lktısat nazırının refikası bir 

araba kazasında hafif yaralandı 
B. Funk şerefine Marmara köşkünde Başvekil tarafından verilen 

ziyafetten sonra olan bu kaza büyük teessür uyandırdı 
. Ankara, 7 (Telefonla) - Başve

kıl bay Celal Bayar, memleketimizin 
llıiaafiri bulunan Alman iktısat naflri bay Dr. F unk ve refikaları şere-
.ne bugiin Marmara köşkünde bir 

~ıyafet vermiştir. 
Ziyafette B. Funkun maiyetinde 

~~le~ Alman müşavirleri ile Alman 
Uyuk elçisi, dahiliye ve Parti genel 

oekreteri B. Şükrü Kaya, Hariciye 
"ekili B. Dr. Aras, Milli Müdafaa 
"ekili General Kazım Özalp, B. M. 
Meclisi reisi B. Abdülhalik Renda, 
Nafıa vekili bay Ali Çetinkaya, ik
tıaat vekili bay Şakir Kesebir, güm
~k ve inhisarlar vekili B. Ali Rana 

e.rhan, Ziraat vekili B. Faik Kur
~oğ)u ve refikaları hazır bulunmuş
ıardır. 

Ziyafet çok samimi bir ha1ra için
de Ve tatlı hasbihaller arasında geç
lııİ§tir. 

Kaza ehemmiyetsizdir 
Yaralanan 

ilk 
Bayan Funk'un 

tedavisi yapıldı 

-..... 
Başvekil 

Bugün İstanbula 
gidiyor 

Ankara 7 (Telefonla) - Başvekil B. 
CelAI Bayann yarın ak§am lstanbula gi
derek birkaç gün kalması muhtemeldir. 

-=--

Petrol 
ıntakasında 

lktısat Vekili 
tetkikata çıkıyor 
Ankara 7 (Telefonla) - lktısat vekili 

B. Şakir Kesebir yakında doğu vilayet
lerinde bir tetkik seyahatine çıkacaklar
dır. B. Şakir Kesebir bilhassa petrol ara
ma mıntakalarını gezecektir. 

--=--
R. Vansitter isti
fa etmiyecekmiş 
Londra 8 (Ö.R) - Eski bahriye nazın 

B. Dof Kupcr gibi İngiliz hiikümetinin 
diploma.! baş müşaviri Sir Robert Van
sitartın da hükümetin harici siyasetin! 
tasvip etmediği cihetle istifasını verdiği 
rivayeti Vaythol mahfilleri tarafından 
kat'! olarak tekzip edilmiştir. 

* Eskişehirde 
garip bir hırsızlık 

hadisesi 

cok • 

-Herkesin gözü önünde 

1> Ankara, 7 (Telefonla) - Bugün 
9a§vekll B. Celal Bayarın Alman 
U.tıııat nazırı B. Dr. F unk ve refika
ları terefine verdiği ziyafetten son
tıı bayan Celal Bayar, bayan F unk, 
t,Yan Şakir Kcsebir ve bayan Faik 
M urd~iu bir araba gezintisi için 
1( ~rnara köşkünden ayrılmışlardır. 

ö,kten biraz uzakla~tıktan sonra 

depodaki balyeler 
nasıl aşırıldı? 

Dr. Funk, Şakir Kesebir ve Berlin büyük elçisi Hamdi Arpak Ankara gan önünde Eskioehlr {Hususi) - Birko.ç gön 

Çok ne,eli ve samimi bir hava evvel şehrimizde çok garip bir hırsızlık 
içinde geçen Başvekilin bu ziyafe- vak'a11 olınuotur. Hadisenin kiipegilndUz 
tinden sonra vukua ge1en bu mües~ her kesin gözü önünde cereyan etmeai, 
sif kaza bütün davetlileri müteessir hırs12ların büyük bir cüretkiirlık ve oo
etmiştir. ğukk•nlılık gösterme•! Adi bir zabıta va

Kazadan sonra başvekil, vekiller kaoının şehirde dedikodular do~rması
ve refikaları ile Berlin büyük elçi- na •ebep olmuştur. 
miz B. Hamdi Arpak nümune has- Hadise ıöylc olmuştur : • 
tanesine giderek ekselans Funkla .,. hrimiz tüccarlanndan Ha.~öylii B. 
büyük elçi Fon Kellere teessürleri- Mustafamn bir tiftik deposu vard.r. De
ni bildirmişler ve bayan F unk hak- po kapalıdır ve üstü kHitlidir. Meçhul 
kında malumat alarak avdet etmiı- bir adam ilü araba lfe deponun önüne 
!erdir. gelmiş, kilidi açmış, içeriye girmiş ve 

Ankara, 7 (Telefonla) - Bugün 
Alman büyük elçiliği, Türk matbu
at rnümeasillerine bir ziyafet ver

i>.. Funk, Şakir Keaebir ve Berlin bliyük elçisi Hamdi Arpak Ankara gan önünde miştir. 
~Yanların bindikleri araba naıılsa -~ • .-...... -~---......,--r ___ ,,,,_, 

tiftik balyalarını arabaya yükletmeie 
başlaınıştır. 

Cüretk&r hırsızlar hakikaten bu lıte 
muvaffak olmuı, biç kim•e bu İşe oeo 
bile çıkarmamıohr. Ç!inkU hlç kimse 
onun hırsız olacağına ihtimal vermcmit
tlr. Her keo onu kendi malını yükliyor 
sanmııtır. 

•Yrilml§ ve bayanlar mühim bir ka- "'* 
tadan hafif surette kurtulmu§lardır. 

İlu kazada yalnız bayan F unlcun 

hoi Ir.olu incinrniı ve derhal nümune 
"•tanesine kaldırılarak ilk tedavisi 

l>ııpılrnı§tır. 
Bu tedaviden sonra doktorların 

•erdiği rapor ıudur : 

Jr •Alman iktısat nazırı B. doktor 
Unkun refikası bayan Funkun mu-

11Yen93inde sol omuzda parditi ile sol 
01lııa: lüksesyonu görülmüş ve lük
'ea~·;,ın derhal reddedilmi§tir. V azi
b~tı urnumiyeeinde endişeyi mucip 
d'~ h~J yoktur. Bayan Funk otele 
Onınü tü" ş r. 

-. İmza : Dr. Nureddin Aruman 

• -

lktısat vekili Şakir Kesebir ile Dr. Funkun Ankara ııarmda ilk telikileri 

Pamuk heyeti Tarsusta Bir keçi yüzünden 
bir adam 6ldürüldü 

Çiftçi ve müstahsillerle konuş
Sivas {Hususi) - Şehrimize bağlı 

Karaçayır nahlyeıinln Hıdırnellf köyiln
da bir keçi yUz!lnden feet bir cinayet ol
muıtur. 

malar yapmıştır., Köy ha.rmanlıiıncla mev8İm aonu mü
naoebetiyle biitün köylüler buğday ve 

d"'l'arsus {Hususi) - Ziraat umum mü

h Util Abidin Egenin başkanlığı altında 
uıUnan . • h 

d zıraı eyet dün, Yolgeçen, Cer-
an" 

ti e Tarsusun Baltalı ve diğer köyle-
'l' ll.de.Jti Pamuk vaziyetini tedkik ederek 

• aı-ıusa gelıniş ve bura Halkevinde Tar
U. Çif . 

tir ]tj !çiler birliği, diğer müstahsilin iş-

arpa yığınlarını harmana dökmü§lerdir. 
toplantıda buradaki çütçllerin maruz Köyden Ömer oğlu H ... n ile ayni köy
kaldıkları kuraklık, yağmur va.zlyetl, den kardeıi lbrahimin de bu civarda 
çiftçi borçları mevzuu üzerinde konuş- buiday yığınları vardır. Hadisenin vu• 
muştur. Bundan sonra zlnıat veklletlne kubulduğu günde maktul Recebin evine 
alt meyva fidanlığını tetkik eden heyet gitmekte olan keçilerden bir tanesi Ha
Mcrsine gitıni§!ir. oan ve lbrahim adındaki iki kardeıin 

Heyete Seyhan ziraat müdürü B. Nu - buğday yıiınlarından yemeğe baolamı~
ri ile de okaliptüs şefi Fehmi de dahil bu- !ar. bunu gören Hasan kooarak Recebin 

yanına gelmiş ve : 
------------- ---------------1 - Şu yaptığınızı beğeniyor musun) 

a Yle bir toplantı yapılmıştır. Bu lunuyorlar. 

iki arabaya altı yedi balya tiltiğl yük
lettikten ıonra tekrar deponun önüne 
gelmiı ve yükleme işi büyük bir ooğuk 
kanlılıkla tekrar başlamıştır. Bu eımada 
Hasköylü bay Muıtafanın akrabaoından 
biri vaziyeti görmliı, taşırmış ve derhal 
polise mur,caat etmiştir. Arabacı dört 
balya lfe derhal yalı:alanmıştır.. Fakat 
asıl hırsızlarla dilier balyolar henüz mey
dana çıkmamıştır. C!lretkô.r hıroızlar ya
kalanmak lizeredir. 

Söğüt bu yıl 7 milyon 
kilo yaş üzüm 

yetiştirdi 
Söğüd {Hususi) - Kazamızda bu se

ne UzUın mahsulü bağcılarımızın yüzü
nü güldürecek bir bolluktadır. Bu sene
ki mahsullin 7,000.000 kiloyu bulacağı 
tahmin ediliyor. Uzüınlerimlz daha ziya
de Ankara ve Eskl§Chire aevkedilmekte, 
bilhassa Sakarya havallsinde yeti~n ra
zakı ÜZfunler! pazarlarda pek :dyade rağ
bet bulmaktadır. Anesk flatlerin 3 le 5 
kuruş arasında olması bağcılarımızı mü
teessir etmektedir. 

Çok eskiden bağları Jle meşhur olan 
Söğüd gilıı geçilkçe gene eski halini al
mak üzeredir. Şimdi bağlarımızda on 
beş ylrrnı çqit üz.lim yetişiyor. Bilhassa 
.Kokulu• ve ctri kara• tAblr edilen 
üz!lınler şarapçılığa çok elveri§lidir. Sö
jüd'de bir §IU'ap fabrika.ı kurulduğu 
takdirde ucuz ve leziz şaraplar elde edi
leceği muhakkaktır. -Bigada acıklı bir k~ lllt:z:ı:z,,~., . oıı;m&Zl!!IDJ!ll!IZZ%:zıl!!ll!ll1Jll!a:m•ı• Nedir bu, keçilerin buğdaylarımı öğüte-

LALENlN YENt SiNEMA MEVStMtNE BAŞLARKEN cek, diye çı~mağa batlamııtır. Biıı• {Huıuoi) - Şehrimizin Bademlik 
lLK KUVVETU PROGRAMI Aralannda bu meoele b!lyüyerek kav- mahallesinden çeşmeci Hasan oğlu on 

l - Makinalardan Ordular •• Alevlerden mitralyözler •• Yıldırım ga halini almııtır. Neticede Haoan eline beş yaşlarında Ali isminde bir çocuk, 
!ardan Elektrikler ölüm yağdıran.. geçlrdiiii bir oopayı Recebin kafaaı !ize- elektrik cereyanı ile feci bir §"kilde öl-

2 Y E R A L T 1 H A K 1 M l rine vurmuıtur. Maktul Reeep aldığı ya• mUştilr. 
- Y A K A N 8 U S E L E R radan nahiye merkezinde ölmüı, bir Hi.diıe, biçare yavrunun iılemekte 

3 Tino Roaainin en güzel filini.. keçinin yeyebileceği buğday yüzünden olduğu ayakkabıcı dilkkAnının saçağın-
- P A R A M U N T J U R N A L katil olan Ha .. n adliyeye te1lim edil- dan geçen elektrik. telinin kontak yap-

~l "j;. ~ !_~ K L 1 K OM 1 K M l K 1 mittir. Tahkikata Cumhuriyet müddeiu- masından w cereyanın geçtiği kepenk 
-••l.olU(JN HEPSl BUGON L A L E D E mum! muavini ilhan Dizdar el lı:oymUf- demirine ellle temas etmesinden ileri 

tur. ıelmlftlr. 

S~A: 3 

SON tt:AB·E ·R 
~ . ~~ ~.~ 

Bir alçak altı yaşında 
bir yavruya tecavüz etti 

lstanbul, 7 (Hususf) - Beyoğlunda tarla baıında oturan Panayot 
adında bir Rum, ayni civarda oturan Anderya adındaki kadının altı 
yaşındaki çocuğunu çikulata jle iğfal ederek kirletmistir. 

Keyfiyet zabıtaca haber alınmış, çocuk doktorca ,;.,uayene edilmi§ 
ve Anderyanın müracaati üzerine bu ırz düşmanı Panayot yakalaDoo 
mı~tır. 

Pan -Arap kongresinde 
Filistin meselesi etrafında gürül

tülü münakaşalar oldu 
Kahire, 8 ( ö.R) - Pan - Arap kongresi bu sabah ikinci celsesini 

yapmış ve hatipler, nutuklarında, dünkü celsede olduğu gibi, Filistin
de mandater devletin siyasetine şiddetle hücum etmişlerdir. Suriye 
delegesi Filistinin müstakil statüsünden bahsedince Irak delegesi, 
müstakil statüye ait her münakaşadan evvel, Filistinde sükunetle te
essüs etmiş olmasının elzem bulunduğunu söylemiştir. Diğer bir de
lege lngiltereye bir ültimatom gönderilmesini ve Arapların haklarını 
tanınmasının kat'i olarak stenmesini tavsiye etmiştir. 

Münakaşa gittikçe artan bir şiddet kesbettiğinden Filistin delegas
yonunun reisi itidal tavsiye etmiş ve delegeler tarafından alınan vazi· 
yetin güçlükler ihdas edebileceğini bildirmiştir. Bunun üzerine reis 
aleni müzakerenin kesilmesine ve hafi olarak toplanacak komisyon
lar teşkiline karar vermiştir. Gelecek umumi ve aleni celse pazarteşi 
gÜnÜ akdcdilecektir. 

Kudüs, 8 (Ö.R) - Bir lngiliz askeri devriye kolu geçen gece Ka· 
kelyede bir Arap çetesiyle muharebeye tutuşmuştur. iki Arap öldü
rülmüş, sekiz Arap esir edilmiştir. lngilizlerin zayiatı hafifçe yarala
nan bir askerden ibarettir. 

Kudüs, 8 (A.A) - Filistinde hava son derece gergindir. Telgraf 
muhaberesi akşama kadar temin edilememiştir. Filistin yahudileri 
Irak hariciye nazırı tarafından teklif edilmiş olan Arap dev !eti bir ekal
liyet statüsünün tatbikini azami bir enerji ile reddetmeğe hazır bulun
duklarını bildirmişlerdir. 

Hankeuyolu üstünde 
Japonların zafer iddiası 

Tokyo, 8 (ö.R) - Cepheden gelen bir telgrafa göre Yangçe nehri 
kıyılarını takip ederek Hankeu üzerine yürüyen Japon kara ve deniz 
kuvvetleri bu sabah bu nehrin şimal sahilinde Kiçon mevkiini işgal 
etmişlerdir. Burası Hankeunun 160 kilometre ~arkındadır. 

Sinyang, Çen - Çeıı Ye )...cın.ııh;ı.r Şiµİ.encliferinin garbind~ diğer 
bazı mıntakalarda bulun"n bir çok Çin kuvvetleri Sin - Yangın cenu
bunda Lijolini zapteden Japonlann Pekin - Hankeu demiryolunu kes
miş olmaları sebebiyle şimdi tecrit edilmiş vaziyette kalmışlardır. 

Tokyo, 8 (A.A) - General Oshima Japonyanın Berlin elçiliğine 
tayin edilmiştir. 

Büyük Faşist meclisi 
kararlar verdi • 

yenı 
Roma, 8 (A.A) - Büyük Faşist meclisi Mussolininin riyasetinde 

ikinci içtimaını akdetmiştir. Başlıca harici siyaset meselelerinin mü
nakaşasına tahsis edilen bir toplantı saat 22 de ba,lamış ve saat bire 
doğru bitmşitir. 

içtimadan sonra neşredilen resmi tebliğe nazaran meclis mebusan 
meclisi yerine kaim olacak ve 1939 martında toplanacak olan Korpo
rasyon tasvip hükümleri meclisi ihdasına müteallik kanun layihasını 
ta.svip etrni§tir. 

Mecİiı ayni zamanda milli korporasyonlar konseyinin ıslahına mü
teallik kanun layihasını da tasvip etmi tir. 

Meclis harici siyaset hakkında hiç bir imada bulunmamaktadır. 
Meclisin sekizinci içtimaı bu akşam saat 22 de akdedilecektir. 

Aln1anyada mukim bü
tün yahudilerin pasa
portları ilga edildi 

Berlin, 8 { ö.R) - Dahiliye nezaretinin bir emimameaile Almanyada mukim 
Yahudilerin bütün paaaponları bugünden itibaren ilga edilmi§tir. Bu emirname 
buııün resmi ııuetede İntİfar el:nÜftİr. Alakadarlar pasaportlarını 15 ııün zarfın· 
da buhmduklan mmtaka polis otoritelerine teslim mecburiyetindedirler. 

Hariçte bulunan Alman yahudileri de Almanyaya avdetleri tarihinden itiba· 
ren 15 ııün içiııde pasaportlannı iade ile mükelleftirler. 

cEc:nebi memlelı:etler için muteben kaydan ihtiva eden pasaportlar bundan 
böyle ancak dahiliye nezaretinin hususi bir vizesinin istihsal kaydiyle muteber 
olacaktır. Yalnız Almanya için muteber pasaponların yerine hüviyet kartlan 
verilecektir. Muhalif hareketler ıiddetle cezalandırılacaktır. 

Nihayet ıunu da kaydetınek li.zımdır ki yahudilere verilmiJ olan pasaportlar 
artık ınabdut bazı hallerde, meı;ela kat'ihicrd halinde muteber olabilecektir • 

t•----2"~(;;!11MZ:llZllD!li6UlZKJ~~m!:ICU:ZX.CBIU~cL7..zzzzz:J:j 

ft,na ve ilk • 

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

inden itibaren başlanacaktır. 

Kestelli Caddesi No. 76 TELEFON 2914 
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YENl ASIR 

inhisarlar Umum Müdür
lüğü memurlarının maaşı 

Deviet memurları hakkını veren 
yeni bir kanun projesi hazırlandı 

--- ---
9 ILEK TEŞRiN PAZAR 1938 

Kıtlık mı var? 
Bir Buğday buhranına 
doğru mu gidiyor? 

- --
Hükürııet lnı.ioarlar umQm müdürlü- ve müstahdemlere qağıdaki esaslara gÖ· Ar1"ant1"n telaş içinde. Cihan piyasası _ Ukin en kü~iik bir can acısı bile rini, klinilı:teki firar hadisesinden tren- l ,_ . 

"S ğü memurlannın ücret ve dereceleri re k,doın zanuru veri ..:.e11.tu : 
luymadım. Yalnız bir anlık kaba etime ·delcl soıı. maceraya varıncaya kadar hep- ol b 1 d • b• b ""d k ti " k k • ? 

hakkında bir kanun projesi hazı'.la~ıt- A - 5'.c~i m~t an n u qn ugu Jr ug ay ) Jgt çe ece mı 
0 bir yumruk yer gibi olduğumu hatı.rla- sini an!atlılar. hr. Mucip ..,bepler llyihaoıııda, tımdıy~ derecede ıkı seneyı dolduran, ber me• . . .. . • . 

Ooktor, büyük bir dikkaUe dinliyor- A k b t to-ak'-rile t alınası J'-ımgelecektir yorum. k d b b"" · b ·ı k d mur ve müstahd•me aldıg"ı dereceııiniıı men a genış ve mun ı r- w az • 

Hanri Subeyran ellerini çırptı du. 1 rd d .. ti . .. tı "ime'- ·- -~''--- L mikdaruıa yımncaya udar ~"'1-Cll diin!l'lıı• b111Jday cınbcıT\ olmıı1- Halhul:!. btt proje, diğer ..,,.ru,_.e-
8 ar er aenıe utçesıne ag aQan a .. , -·· ı '-'-'' 

Azi d t d di l" k ro a a erece ve ucre en ıoa er , ....... ,.~.,. . . . -'-
- Tamam .. Dedi. B"§ka şey aramağa - -z os uro, e • evve a şu me - le iktifa olunan inhisarlar mcmurlanmıı Cümhuriyıt ~amınd<l oe1*ik kıdem tu7. Fııkcıl 1()1' 11ıllq.rd., bil~s11 '°" ~af-1 rın bUil.a. be~ ~ıdı:r ~ası Uzerr 

!Usum ;pok. HAclbe dilşllndüğllm gibi, tubu tetkik edelim. Büyük bil' itina ve ö _ _, .,_ al l d •ammının ikı" rnı"slı" verilecektir Kıdem talar içtncle alına" bazı tedbırler, Bırle- 1 ne Amerıka h!iklhnetinin ~oldu• dik:katl da.(I ·· ı k ıJd ıır.. uh k-- Mouen ııJ.Qnete ınma anrı a ve eon- .. . 8' 
tahmin ettiğim gihi cereyan~· · e, ~~nu ere y111: •ı;• m a fi ""k 1 l . l .. "k. zammında 24 üncü aya giren hizmetler şik devletlerin ele bir bu!jday buhranınıı tıl tavırla taban tahaııa ~ıt \IJ' •uıY kak olan b kt ta ·· ı b kt ra ter ve. yu se me eny e ucret ve mı .. . ı . t..-.. Hatırladığuw; yumruk.gibi şey eııjek- U me up şu cum eye a · d l . •-L-'"d" d ıl . ._. ı•ne add-' .. •ac-'-br, doğru gitmekte olduğunu zann&tttrecek meydana ıe~. Hlllcüm~tln, --

k nız... ar annıo tayın ve ...,..,ı ın e. aran a· "" • .,._. "" lı! ...,
1 

( .._,_ d .ı • ..._ -.. •• -.. ._. ..tma-JiyoncWı b<l§kası değildir. Heııı de uv- k ti ki d"I k .ı B _ Bu. •uretle verilecek Ldom zt.m• mı vett ... r. nun wr ara......,~ .. ~· u.r py 
tll ._,_ -'--1 (lofci6yö Jan .. Şahitler önünde bir ada- ca şar ar ve ta P e ı ~· eoa anıı A - · · t ,. b k ti ..ı .... iddia) reddetmek ,_. __ u!Jıl 

ve .,_... enjeu yon. d 1 1 k 1 b" '·- lan Cümhuriyet bayramını takip eden ryantinın ewşı u zannı uvve en-, ....,., armı ,._., 
- Peki amma- Bu adamlar bana bir ııu öldürıneğe mecbur edilmiştir .. ) diyor. eve~ memur arın<1 ıyas a U' ..,.nıına -"-' F '-- b t db" l . b" • b .,.,_ '- '--'-' mııdt 

- "! b "d d -' l h k ikinci te•rin ayının ba•ından muteber mrıyor. 4=t, gene U e ır enıı ır ragmen, U ıowa pea ......,ı ve Y 
Bu cüınle btitün planı anlatmağa kafi.. bag anması, u ı are e ço..ıı§aıı arın a • ' ' z- "k l i ld • da h t ~- b" "ddi dır Çünk" .. --''--- •··••••••~ •. ba§kasını, kendilerinden olan birini ne

den öldürttüler. Sonra beni neden kaçır
dılar. 

Niçin tevkif edilmemi istemediler? 
Ve sonra neden beni ele geçirmeğe 

uğr<l§ıyorlar. 

Biittin bunların sebebini bir türlü an-
lamıyorurn. 

Jan sustu: 

. . • k 1 k po ıh tı mese es o "1.4.914nıı a. ıTuu ır ı a . u, QlWU1 pQ'_ ...... ar 
_Peki.. ne maksadla? lan ve vazıfelerıne baglanmalan no ta· Q aca hr. k ı•- el ki fi ti h" .ı..ı.-. edilııted lı ,,. 

d k r·· 1 b" ih · h li · l C - iki sene i•inde muhtelif mezunİ· !utma azım ır. il ere ıç .......... on, 1 eı ,,.. - Amcazadeniz Karjak servetinize sın an ço ıuzum u ır tıyaıı a nı a. • A • dak" '- da "h b "da l-
~-i • edil -'- d" yetlerle altı aydan z"ıyad. ıı· ten ayrılan fllgı ı sııtv ... r cı ıın ug y p kal' çıkınız mal te!llm edil~til'. göz dikmiş olamaz mı? "" ına ııaret mcı<te ır. k • "kb ld k" l"h" h k-

p · ·· ! h" I ·-d·· memurların kıdem zammı gelecek sene· Y"-'4 """' ya "' asti a e ı ta ' ' 11 Birle•ik Amerikanın b""-'ay lhr.ıcal - Servetimi şantajla ele geçirmek için roıey.._ gore n ısar ar umum m., ur· ııda b. b 1 ks • ,...~ 
ı··· ·· k d cl--Ljf d · t ye bırekılacakhr. Varife ica.bı olarak kı enteresan ır 11ıızı "aca ıııız. programı Kaııadanın buğday proje$lolıl bu kadar dolambaçlı, uzun, mahirane . uııu a roeuna "" aım memur ve Am _.,__ h"'--"- t• . h ftal • 

b h k d ec""' UJ<wı>e ının ""n a ar bil ··k öl lld b" '-- "d!r lkl eill• h 1 d d" k · · • H müstahdemlerin ıeri ve dereceleriyle ay- kaza ve hHtalık halleri Q ü üm en . . . . yu Ç e ır "opyesı · m 
bir plan mı azır a ı ıy•ce sınız . a· 1 '-1 k"ld b" 'il kı eli . müıt ..... a olacakhr. ıçınde •ldığı zırat tedbirler; Va§ıngtonun leket arasında yeı:azıe fark Kanadad~ 
yır doktor .. Bu faraziye mantıki değil. '" arı §U şe ' e teş ıt ea roe e r • B" 1 "k A "k da . t ahs 11 . fi ' -' 

A · · 6 d d b"I 1 1- D - Kıde~ zamları, ceEaİ tedbir ır cşı merı a zıraa m u en - i• piyasa fiatler!oln, buğday kredi\ .. • Kurbanı olduğum melaneti tertip eden- , serwne er.,ce a ı o aca.,tır. .., tl . . dah fazl d"" . . .. il > 
lik d a. · · d 60'0 700 "ki · d olarak tehı"r edı"lebil-·ltir veya veril- a ennın a a U§ınesının on ne açmak suretiyle sunı olarak yüksek tıı· değil- !eri hep bir · te memnun ve tatmin e e-- mnct erece - ; ı ncı erece ~- ·" e'-'· ldu • a delildir 

k d b ilk - 500 599 ·· -· ·· d 400 499 miyeeelttir. ' geçmqe azın ... ~ 0 gun • tulmasınıı b~ vunılmuş olmamasıdır. 
cek a ar Uy · servetim yok.. - ; uçuncu erece - ; gerek yabancı memleketlerde bu yılın ZI _, --'-· l f" ti . -'-· . _ff 

Teessürü fazla devama müsaid 
di. ~ 

Feci gece hildlselerioi Güs anlatınağa 
koyuldu. 

O gece Janın geç kalmasını merak et
tiğini, uyumıyarak beklediğini, bir taksi 
§Oförünün bir mektup getirip verdiğini 
mektubun miinderecatwın kendisini 
hayret ve dehşete sevkettiğini söyledi. 
Jao, cebinden bir kağıt çıkardı: 

- Güsün bahsettiği mektup işte bu .. 
Dedi. 
Doktor Hanri mektubu aldı ve şu sa-

tırları okudu: 
« MÖ•1JÖ Jan Lö Helye, kendisinin fe

nalığını istiyen çok kuvvetli kimseleor 
tarafından §tıhitler önünde bir adamı 
katle mecbur edilmiştir. Mösyö Ja" bu 
surette düşmanlarının elinde, Viktor Hii
go bulvarının 36 numarasında bir kö§k
te mevkuf bulunmaktadır. Derhal hare
kete geçerseniz efendinizi kurtıırab il ir

siniz. Çünkü o bu köşkte ancak bir saat 
tek bir kişinin nezareti altında kalacak· 
tır, bir saati geçirirseniz .Mösyö Janın 
kurtarılması imkansız olacaktır. Zarfın 

içinde küçük bir anahtar va.r. Bu anah
tar adresini verdiğim köşkün kapısının 
anahtarıdır. Çok dikkat ve ihtiyatlı ha· 
reket edin. Bilhassa zabıtaya aslıi malıl
mnt vermeyin. Mösyö Jan Lö Helyeyi 
derhııl Bizce emin bir yere götürün. Son· 
rıı Mösyö Jaııa haber verin. Kendisini 
amcazııdesi Karjaktan ve Karjııkla ıı.zak 
yakın a14ka.sı olanlardan sakınsın..> 

Doktor mektubu okuduktan sonra: 
- Bu, dedi, çok kıymetli bir vesika

dır. Bunun hillındaki düşüncemi söy
lemeden evvel siz bana bu hadiseden 
benimle tanıştığınız zamana kadar olan 
maceralannızı anlatınız. 

Jan ve Glis, birbirlerinin sözlerini ta
mamlamak suretile biltiln sergüzeştle-

Güzeller ve 

- Haklısınız .. Si.ze karşı tatbik ed!len dördüncü derece 350, 399; beşinci de- Terfi eden memur ve müstahdemle· r"' """"'u ıa erı y...,uz §una" 

k ____ , mahsul vıuiyetl ve ıeçen yıldan kalan Am ik da d"" .. d "''dir Fi t d"~ plan ve yapılan takip melwıların daha rece 300 - 349, alhncı derece 2 75-299 rin ye. i aylığı qaiıda i .,...,ara ıöre . T l lu er a uşmuş e.... · ıa ..., 
hi b" k dl ld • lira aylık ücretlerdir. tayin olunacaktır. stoklar göz önüne getiri ıoee, zor u n kilnlllğü cenubi Amerika memleket!eıl• geniş ve mü m ır ma sa arı o ugu azameti derhal anla,ılmış olur. _ d b"" .. k '· . ,_. b '-··tır 

ihtimalini ortaya koyuyor. B. serisine 7 - 1 l inci derece dahil A - Daimi hizmeti on ••neyi ıeçmi· • -cak . . 
1 

h . ti" ta f ru e uyu "aygı ıç.,..,e ıra~..., · 
.n.q , ışın a.sı e emnuye ı ra ı, . 

Liyonda Noter Metr Teveneton çok olacaktır : 7 inci derece 2SO - 274, ıe- yenlere terfi ettiili derecenin en an ve• le iml . iki a kalın,. olma- Bu memleketlerin b"§!IlcW ArjanUJI 
ı k . ongre seç enne Y -. b ı ak d B fi d künl"""'' •--• iyi, ince d~üncn bir kanun adamı oldu· kizinci derece 225 • 249, dokuzuncu de· ri ece hr. . 

51 
ve bu yıl içlnde zirai gelirin 1937 yı- u urun ta ır. u ·at ~. · u,.~ """' 

ğunu ve bilhassa böyle nazik meselelerin rece 200. 224, onuncu derece 175-199 6 - Hizmeti on ıeneyı ~eçe~ere lına nazaran bir ınilyar dolardan ziyade şısında Arjantinin ek_onorru ve flnaıı.I 
iç yüzünü aramak ve bulmakta meharet 11 inci derece 150. 174 lira ücret ala· terfi ettiği derecenin en az mikdarıyle azalın bulunması keyfiyetidir ve zirai mahfilleri, devletin çiftçiye ne suretle 
olduğunu söylemiştiniz. Acaba o bu hu- caklardır. on ıeneden fazla olan her tam hizmet mW.:: flatlerini korumak Amerika hti- yaroun edebilııceği meselesi.ııl mibıaka" 
susta ne fikirde idi. C. serisine dahil olan 12 • 18 inci de· aeneai için o derecenin bir . ıenel~ kı· kUmeU için birinci derecede bir politika şa etmektedir].,... Ekonomi mahfillerl, n• 

_ Onunla görüşmomiz pek kısa sür- receler şunlardır : 12 inci derece 125· dem zammı~n mecmuu ~enlecekbr. 20 dAvası obnUJlul'. ugarl bir fiat tespit ve ne de ekim !il" 

dü. Hadiselerin beklenmedik bir şekilde 149, 13 üncü derece ıoo • 124, 1 <4 lin· den fazla hızmet ıenelen hesaba katıl- Gelecek yıluı pamuk, buğday, mısır, balarını tahdit etmek suretiyle bunl)JI 
ve nevi ikimizi de şaşırtıruştı. cü derece 90 • 99, on be;ioci derece 80· mıyaeaktır. ve daha bir ailrll zirat mahsullerinin öntine eeçilmlyeceği kanaatindedir. tlı• 

Metr Tevenotun ilk aklına gelen şey 89, 16 ıncı derece 70 - 79, 17 inci dere· C - Yukarı dereceye terfi için bu· ekim sahaları tahdit edilmiş olmasından racatı tahdit edecek olan her hangi bit 
adalete kendimi teslim etmekliğim tek- ce 60 - 69. 18 inci derece 50 - 59. lunduğu derecede en az Üç sene şart maada, son haftalar içinde "§ağıdaki tcd- entenıasyoııal b!lylik zararlan muclP 
lifi olmuştu. Ben bunu kabul etmedim. D. seriaini teşkil eden 19 uncu dere- oladıkhr. birler alınmıştır: olacağı şüphesiz görillmektedlr. DIJ!ef 
Kanundan ve düşmanlarımdan kaçmak ce üç tiptirı Birinci tip 40 - 49. ikinci Yüksek mektep me%Unları için bu 1 _Buğday ihraç edeceklere priın ve- taraftan, asgari bir fait tesbit edilınesl 
istedim. tip 30 - 39, üçüncü tip 20 • 29 lira Üc· müddet iki ııene olacaktır. Milddetinl rilmesl için bir kanun neşnıdilmiştir. Bu de mahEurlu te!Akkl edilmektedir. BU 

- O zamandanberi Metr Tevenot şüp- ret alacaklardır. doldurmadan yukan dereceye veya bir- kanunun neşri üzerine cihan piyasasında takdirde, maliyet fiatinln d~llk Q)aıııSI 
hesiz boş durm3mıştır. A. ıerisindeki .ı:lerecder yüksek mek· den fazla yukarı derecderı terfi eden· dampinge benzer bir hareket olacaktır. &ibl avantajlardan, cihan piyasalarında· 

- Tabil .. F akat ne gibi bir neticeye tep; B. ıeritindeki derecelere lise veya !er, esk.i ve sırasiyle aradaki derece ay• ÇUnkll, 100 milyon buşel (Amerikan öl- ki mllcadelede Arjaotinln endilstri bit" 
vasıl olduğu bence meçhul.. muadili meslek mektepleri. lı~arını birer terfi müddetince almadan çllsü) buğdayın Amerikadan çıkarılaca- liği de aynı kanaattedir. Birlik hazırla• 

- Neden? Onunla muhabere etmiyor C. serisindeki derecelere de ortıı mek· geçtikleri derece aylıklarını alamıyacak· ğı muhakkak addedibnektedir. mış olduğu bir muhtırada, mlll1 endu.trl• 
muydunuz? tep mezunu alınacaktır. Yükoek tahsili !ardır. 2 _ Midelni cinsinden pamuğun be- nin inkipfı, zirai istihsal maddelerlııi Slo' 

- Kendimi ortadan kaybetmckliğim olanlar ilk b.izmete ııir .. te l l \incll ve D - ikinci maddede ııöstcrilen prt· her 7/8 tncl 8-30 sent Uzerinden bu yılın tm almak kudretinin bUyilmeslne bağb 
lazımdı. En ufak bir iz düşmanlarımı yük.sek bir mektepten mezun olmakla !arı haiz oldukları halde, bu ıarılara ıö· malısulilne geniş ölçllde meli açılması, olduğunu ~t etmektedir. Çiftçl ınııb• 
peşim sıra saldırabilirdi beraber yabancı bir memlekette yükıek re alınabilecekleri dereceden daha •f&İi• bu tedbirlerle 2 ili 3 ınilyon balya pa· filleri ise, fiıtlerin bu son vaziyeti kat' 

Onların teşkilatı gibi müthiş bir teş- bir ihtwu mektebinden diploma alm11 derecede bir vazifeye t&yin edilmif bu· muğun :muvakkaten piyasadan çekilmesi şısında artık buğday eJr!minln :ınlnasıj 
ki!At için bir mektubu ele geçirmek İş· olanlar l 1 ine~ liae veya muadili mes· lunanların o dereceler kadar terfi mtld· temin ~ olacaktır. bir if olduiu mlltaleasındadırlar. J!et 
den bile değildi. Bunun için sekiz aydan lek mekteplerinden mezun olanlar 16 deti kaydına tabi olmıyacaktır. 3 - Mısır üzerine geçen yıl açılm11 halde cihan piyasa.lan bir butday buhrıt• 
beri ne kimseye tek bir mektup yazdım ıncı ve orta tahsili görenler 18 inci de- Hercirah, vekilet tahsiaatiyle hasta· olan kredinin beher buşell için 50 ıtellt- nı muvaceheslndedir. 
ne de kimseden mektup aldım. Bunun receden hizmete alınacaklardır. lık, aokerl hi~met için ayrU!Jta, me<Nni· ten 57 ııente çıkarılrouı, ve bu kredinin _, ___ _ 
için dilşmanlarımın güttükleri gayeyi Bunlardan 13 • 16, 18 inci dereceye yet kadro açığında verilecek ileret ve bu yılın mahsulüne de teşmili; Tavsiyeler : 
bilmiyorult\, Benden intikam mı almak alınaeak olanlardan sarp liaanlanndan tazminat ile diğer hizmet p.rtlan bir ni- ' - HilkümeUn plyııMdan satın al-

istiyorlar ve niçin? şahsı.mın onıann birini hildikleri imtihanla belli oıan1u ••mnama ile teabiı edilecektir. ını.n.r- makta oıdutu ~Yliı miktarını •o mil- Möblenizi mu haf aza 
indinde kıymeti nedir? Beni bir rehine bir derece daha yiiheje alınabilecekler· !ar memur ve mU.tahdemlerine •eril.. yon libre çoğaltması. Son aylarda hUkü- • • 
olarak mı elleriııe geçirmek lstiyorlar? dir. cek harcırah ve tııııınacalt diler haklar met, 1p1z ve mUzayabda bulunan halka IÇln 
Eğer böyle ise kime ve neye karşı? "Bil- O. ıeriaindeki 19 uncu derecenin kı· devlet merourlarıl\dan farklı olmıyacak· tevzl edilmek üzere 57 milyon libre te- Bir takım böcekler vardır ki, tahtadal 
rolyorom. Anlamıyorum .. Anlamıyorum. aımlarıııa kAbul olunabilmek jçiıı en az tır. reyalı aatın almqtır. HükllmeUn buna yapılmış dolap, karyola, aandalya ve ~ 

Türkçe okur ya.ur olmal tart olacaktır. Projenin meriyet tarihinde B. oerlolıı· benzer daha bir gole lltihsal maddelerini M gibi şeyleri yerler, çürütürler. Bazl1" 
' - B!TMEDt - Umum müdür ve kıoım müdürleriyle hu· de bqlunup ta. yük.ek bir mektepten plyuadan aatın alarak fiatleri koruma- bunların çıtır çıtır masanızın veya iAP' 

kule müfaviri, avukatlar ve mübendiıle· mezun olmıyan memurlanıı ehli7et Ye la çalıpn•'kiadır. dalyenlzin ayaklarını yedikletini lşitll" 
rin tayinlerinde derece kayıtlanıııı ba· liyahtları ıörüleııler, A. ıerialnln altın• Birıe,ık Amerikaoın bu fi.at kanıma siniz ve yerlere ince toı:l&ı:ın dökil]di1' 
kılmıyacağı aibi, idari zaıuretleT veya cı dereceaine kadar, kezalik C. ııerlalnde projeliyle )"Apınak 1.ı.d!ii fUdur: 100 ğünU görürsünüz. 

güzellikler fuarı 
mesleki ihtuıular dolaylliyle B. n C. bu!u,.enlardan ehliyet ve liyakati olan- milyon hu,el buğdayı iç memleket piya- Bu muzır böceklerden ilrurtulmak !#' 
serilerindeki her devreye icra Vekili eri !ar, B. aeriolnln yedinci dereecııine Jta. auının fiatlyle Atın aldıktan sonra, fiat yedllderl yere küçük bir fıruıgayla ş1J 
Heyeti k.arariyle memur almabilecektir. dar terfi edebileceklerdir. ne ollll'l8 ollun, meınleket dışına çıka- tarif edecel!imiz mahldlU sı]ı:ınız: SUb~ 

icabında hizmete alınacak yabancı Projenin meriyete ıirdlil tarihte mn• rıp Atınalrttr. :Su proj«ıln tatbiki halin- nıe Korosif 1 gram, .ru 900 gram, a!k 
mütahasowar, azami aylık hususunda bu cut olan memur ye mllttahdemleriıı tah· de ilk Atıflarda. hiikümetln beher bu- 100 gram, Bundan başka Essaııs dll 11' 
kanun hülcümlerine balulmaluızın hu- ıili derecelerine bakılmıyarak unvanla- pide • llA 7 ffllt zarar ve 2.lyanı Uzerina rebenUn veyahut S!!lfür dl! K;arbon dl 

Bu haf ta Londrada g üzel vücut ve ti;:. tle rinden ve maruf makiyajcılarınd3n 

güzel !&Ç fuarı açıldı. Fuara her ta.raftan I c.Şoppi • nin güzel kadın vücutlarına 
her memleket ve milletten seçme güzel.! yaptığı sembolik resimler de çok alaka 
ler geldi. Bunların arasında bilhassa en ı .. .. .. 

gormuştur. 
son saç tuvaleti kreasyonları dik.kati 

k '- k d ·· ld" ,. Resimde Şoppiyi ve vücutlanna re-çe eccK. a ar guze ır. 

Güzeller ve güzellikler fuarının eğlen· sim yaptıran güzellerden üçünü görüyor· 

celeri arasında Londranın tanınmtt ar·! ıunuz. 

k etme. ·'""' \çln - --

susi bir mukavele ile alınabileceklerdir. n, derece ve Uc:retleri tôyle tayin olwıa- kullanabilir..mtz. 

Devlet memuTlanna kanunen veril· cakbr 1 Balo neden yarıda Bunları deliğe sıktıktan sonra balıııır 
mekte olan mesken tuminah, inhisarlar A. - Her memur ve müstahdemin mu ile gilıelce kapatıııız. 
umum müdürlüğünü!\ Ankarada ikamet almakta olduğu llcret, hangi dereceye kalmtf ? 
eden memur ve müotahdemlerine ayni tekabül ediyorsa o derecenin en az mi.le· İtalyanın Alessandriç plı.rinde büyük 
hüküm ve niobet dairesinde verilecektir. dariyle o ücrete geçtiği tarihten kano· bir klilbiin verdiji baloda çok tuhaf bir 

Ql7ZZT~LYO""~Z2??Li#Ş ,,. 

kiralık apartmaP. 
Celi'ıl Bayar Bulvarında Vahit Deıııil 

Kan apartmanmın 5 odalı birinci :k#~ 
ile T o~4 üçüncü kııtı kiralıktır. ;.Jı 
konforu havi bu iki daireyi ıezmek isti' 
yenlerin ayni apartman odacısına ınurı; 
caatleri. 1--4 ~ 
ma~pes ;; 

Bidayeten tayin olunacak mcmUJ" ve OUI\ Yilrürlük tarihine kadar ceçeıı her vaka olmuş. Balonun eıı lıararetll .. a
müotahdemlere alınaceklan derecenin tam hizmet senesi için o derecenin bir tinde, büyük bir gümüş tepsi içinde, 
en az aylıiı tahıUı olunacaktır. Oç 11nı.' ıenelik kıdem zammı yekılnu verilecek· yalnız bayanlara yaldızh kağıtlara sarıl
fa llyrılnut olan 19 deTecenin her ııuufı· tir. Bu suretle tahakkuk ettirilecek üc- ınış ~lrolatm ve fundııolar dağıtılartk 
na, bidayeten alınabilecek miUıtahdeme ret, memurun almakta olduğu ücrete ağızlan tatlandırılmış. Zavallı erkekler 
o sınıfın en •on ücreti öcleııecektir.ID%İbat tekabül eden derecenin azami haddini bundan mahrum edilıııijler. TeıW bopJ.. 
kararları veya idari kabiliyetaizlikler do· geçeaıiyecektir. dıktan sonra, hararetle vı neşe içinde 
!ayısiyle yahut kendi arzulariyle bulun· Ancak bu madde hükmüne göre les· danslarına devam eden çiftlerin arasııı

duldarı derecelerden qaiJ bir vazifeye bit edilecek mikdula: her memurun al· dan sarııın bir bayan kavıılyuJm birden. lsmı"le maruf 111aik61e 
kaldınlmlf olanlar için evvelki derecele· makta olduğu ücretten fazla iso, farkı- bire bıralup lalonuıı kapısından dışarı IJ'A 1 

ri mükteaep bir hak teıkil etmiyecektir. nın verilmesi, ıimdiki ücretinde bir terfi fırlam!f. Delll<wı ne olduğuı>.11 enlıya
Ancak kıdem haklan mahfuz olacaktır. müddeti geçirmiı olmasına bağlı ola- ınadan ve hayret içinde bir kenara çeki-

Bir derecede ilti sene kalan memur, caktır. lirlı:eıı, cliğer bir luzııı da birdenbire .ka-
valyesini terkedip I,apıdan fırladıiı ııö

f7 ZLPZ.:a!:~!:ll~ --~Sli!Zl~~~~!€7A:ZJ!:ZZ:11Ez;ı::ı!'.ZZ2:XZ~ 1 rUlmU, ve bundan sonra da ~ esra-

A l aA ı"yeli Abd ullaht a rcnıiı bir k.uvvetln t.93iri altında kalffilf 
gibi, damlar birer birer kop.rcıışına sa-

y eni F ia tlar 10~c:~r~::~~~:~·~e olduğunu anlamak 

Rekabetsiz satışlar 
Pazarlıksız sıııtıt kanununmı tatbikinden itibaren mağanmı:ulalri 

kumatlann fiatleri rekabet kabul etmiyecek derecede indirilerek 
maktu fiat tesbit edilmi§tir. 

Y ni gelen Donııeuil rlfd, fayn Vulen yerli ve Avrupa lrumqla. 
eti.ketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın miitterileri.

me taniye ederim. 

için hayretler içinıfo birlıirlerinin yüzle
rine merakla bakıp mu9.mmayı çözınek 
isterlerken yavaş yav~ ve kul~ktan kıı
lağa söylenen sözlerle nihayet iş meyda
na çıkmış. 

Klüp heyeti idaresinin hazırlamış ol
duğu fundanları, çok muzib ve alayı faz
la seven birisi, son dakikada (pürgatifli) 
(müleyyin) fundanlarla tebdil etmiş. 

Tabii yarım saat geçmeden de ilaç tesi-
H. ALAtYEU ABDUILAH rini göste~. Ve balo da böylece yarıda 

(2902) 
-~ııımllllllllrı:ıJB•------cırzzT~A"?"I kalmı,. • ___ _!_..._:"'"'• 

• 
gazıno!u 

ta 
...... 

Zevlc sahibi arkadaflanma """ 

ederlın: .,,ı~ 
~k 6erafettin bey cadı:leii ıJI 

Köşe Gazinosu içkiye merakı olanla! 
dillerinde gezmektedir. '/' 

Binaenaleyh bu güne kadar böyle ~ 
kalil.de bir ucuzluk, nefis mezeler, te 
servioler hiç bir yerde görlllmemlştir• t' 

Bir tif• rakı ve bir çok ııa§idli Il'.lef ıJI 
!ere kn111 vereceğiniz 100 kuruş paraJI ~· 
rakıya mı, yoksa verilen m"2!elerİJl 111 

kablll mi diye diljilnecekı;iniz. -" 
Sakin ve dürlist hareketlerine. ~.,i. 

bir giden mli§terilerl hor daim çeJO';;;,. 
muvaffak olan iş sahiplerinin pek "' .:' 
nun olduğu Mavi Köşe'yi her ke&e ti 

ılye ederiz. 0l17 
ReklA.mına muvafık Mavi K<Ste 

nosunu if Ahlpleri t.arclh eder1'ıl'· , 
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Holivutta yeni bir salgın 
Sinen~a yıldızları evlerini 

yıktırmağa başladılar 

üniversitesi 
F ransada açılan 

mektebi • 
sınema 

Talebe çokluğu yüzünden 
binasını genişletmek 
mecburiyetinde kaldı 

Spor modası da ayrı bir sal~ın haHnde hüküm sürüyor 
Bütün dünyanın gözünü üzerinde top

lııran bu yıldız ıehrinde yıldızlar nasıl 
~&farlar) Na11l vakit geçirirler> Nerele
ı-. giderler) Ne yer ve içerler) Sevdik
leri ıporlar hangileridir'? İşte sinema 
tneraklı1arının zihinlerini işgal eden su
•llerdcn bir kaçı. Beyaz perdenin me§· 
hur •İmaları dünyanın en meşhur adam
lonndan daha büyük bir ıöhrete sahip
tirler. Onları kürenin en ıssız köşelerin .. 
de bile artık bilmiyenler kalmamıı gibi
dir. Onun içindir ki onların hayatlarını, 
•'l'bılannı ve nuıl vakit geçirdiklerini 
llıcralc edenler pek çoktur. 

Her büyük ıehirde olduğu gibi HoU
""dda da bir moda salgını vardır ki bu 
.. de giyinişte değil, intihap edilen spor· 
larda ve düıünüşte de kendini göıterir. 
bir •ene pek rağbet gören bir gazino, 
ertesi aene unutulur. ainema krallığının 

mensupları baıka bir eğlence yerini dol
dunnağa, paralarını oraya dökmcğe baı-
1-rlar. Orada kısa zamanda ç<!k. para 
l..ıanıldığı için oranın hovardalan da o 
rıiabette boldur. Orada para mütcmadi
)cn, sanki menbaı meçhul bir ırmakmıı 
Rihi akar, el değiştirir. 

Mesel& ıu Anda Holivud tenis ve polo 
deliei olmuştur. Artistler hu yaz bu spor• 
lar için ideta eervetler sarfetrniılerdir .. 
liolivudun umumi teniı eahaları adam 
allll.Jyor. Polo maçlarını •eyrctmek için 
riin •ıırı yerlerden gelenler pek çok .. 
liolivudun en meşhur polo oyuncuları 
5Pcncer Tracy, Cary Cooper, (Geri Ku
Per}, Hol Roach (Hol Roç), Valt Dis
ncy (Volt Dizni}, Vallace Beery (Voloı 
!liri} ve Jack Holt. Bunların güzel atlar 
~rinde son ılir' atle polo topunun arka
llndan ko~tuklannı ve pek mahirane 
"'•nevralar yaptıklarını seyretmek için lvon Prentan son çevirdiği Andriyen Lö Kuarör rolünde ...... . 

11.hayAbazan blnlerce otomobilin birik- günler yakaeı açılr: bU gömlek ve bir demode olmuıtur. Şimdi Holivudlular 
~ o]uyor. Art.ı.tler bu yorucu maçlar- manto ile gezenlerin, dümdüz bir h1Uz tekrar Viyana valsi ve rumba oynıybr-
d·~ elini k k D t '-' d 1 1 iki' k fraklar lar. Marlen Dı'trı'ch, Lili Dam.ita, Carole q., ıonra enme için e serİya o- e eıue o aıan arın o a pm , 
nun banna gidiyorlar. Bu barın içki- pek mutena tuvaletler içinde çaylara, zi- Lombard, (Karo! Lombard}, June 
1•rinin bütUn Holivudda büyük bir ıöh- yafetlere, tiyatrolara gittikleri görülüyor. Lang, J oan Marsh ve Eleonor Povell 
>eti Var. Burada Tahiti ve Havai adala- Böyle akıamlarda Holivudluların en (Elinor Pavıl} rwnbayı pek seviyorlar. 
tının tatlı muıiklei ve kokulu içkileri var. fazla gittikleri yerler cLamaze• lokan- Holivudda salgın halinde olan dans 
r A!"ti ~tlerin devam ettiği barlardan di- tası. cHindistanccvizi bahçetı'İ> yahut ta havası da Vieni .. Vieni. Şimdi bütün 

,,., . -1' 

~ 

,_ Yeni parlıyan Amerika sinema yıldızı Madden Robinson. •• 
•tri 
) de Beverley Hills deki Sugie' nin Veraay birahanesi. Bir kaç yıldız var ki 
y~ Errol Flynn (Erol Flin}, Johnny onlar aktam yemeğini dıpnda yeyecek 
·~·~ınuller (Coni Vayemüller} buranın yerde kendi evlerinde büyük partiler 
.,111 •t ınütterilerini te~k.il ediyorlar. Ma- veriyorlar. 
"' •fih cDon> un ban daha ağır bqlı Yıldızların cuma ve cumartesi akıam
J;,. l'aılı artistler tarafından tercih edi- larında dıprıda yemek yemeleri, gece 
''Of Ç" k 

h1.1ı '. un Ü onun ınrf artistlere mahsus saat on biri bulur. O eaatten sonra he-
&İreu,~ bir Yeri var ki oraya yabancılar men bütün sinema kolonisi yekvücut 
lıo "'•Yor. Amatör fotoğrafçılardan, im- olarak T rokaderoya gider. T rokadero 
IÖ~oplama meraklılarından. mütecessis Nevyorkun El Morolosundan aonra 
hıı. •~den kurtulmak istiyen artistler bu Amerikanın en methur bandır. Holi
lar, ~ Yerden liyıkiyle istifade ediyor-

1 
vudda ıenenin bütün mevıimlerinde da

ltorıu rada istedikleri gibi oturuyorlar, ima Amerikanın Uç veya dört mqhur 
li ':l'orlar ve içiyorlar. caz takımı bulunur. Orası Edyy Duchln, 

lo •lıo .. Vu~da kimse artık giyinmeğe faz- Rudy Vallee Conchitaı gibi caz kralla
ailrıd ·· tnrnıyet vermiyor. isterseniz gece rının daimi ziyaretglhıdır. 

uz Piiaın ·ı d 1 bııy0r, h 8 
•. e olaıın kimse aldır- Amcri.kanın en yeni da111lan olan 

Or•do ';"nı bıle çevirip bakmıyor. cBüyük elma> (Big Apple}, cKliçük 
t..; •it l'ı dızlar yalnız cumo ve cumar-

1 

aımul> (Llttle Pear,} cKolr.ulu ıeftali> 
'anılan · · 1 ıtına ı giyiniyoı!!lr. Sair (Gragra.nt Peach), Shag orada .;oktan 

yıldızla.r kendilerini onun nağmelerine 
kaptırarak dansetmek istiyorlar. 

Yukarıda bahsettiğimiz barlardan ve 
gece kulüplerinden çoğu gece yansından 
sonra iki veya üçte kapanıyorlar. O za
man Holivudlular sabahlamak için La 
Conga, Brovn Derby, Re:ıı: Beli cDrun
kard> gibi yerlere, yahut ta Clara Bov 
(Klara Bov) un meıhur kahvesine ko
şuyorlar. Bazılan otomobillerine atlıyor 
ve Sanla Monicanın Grand Hotelinc sa
bah kahvaltısına gidiyorlar. Orada, ote
lin geni§ verandasında Pasifik denizinin 
ecrin rüzgi.rlariyle yelpazelenerek kafa 
dinlendiriyorlar. 

Yıldızlar hafta ortasında da hiç muat
al değiller. Daima partiden partiye, da .. 
vetten davete koşuyor. bilmukabele par
tiler. davetler veriyorlar. Beyaz per
denin yalnız kalmak istiyen aııkları Pa
los Verde' de, dağ eteğinde bir lspanyol 
oteli olan La Ventaya gidiyorlar. Burası 
yıldızların aııldık ettiği tenha köıelerden 
en mühimmi. Otel, İspanyol tarzı mima· 
risinde yapılmıı pek tirin bir bina. Pasi
fik denizine ve güzel tepelere bakıyor. 

Holivutta salgın olan bir fey daha var. 
Yıldızlar evlerini yıkbJıp baıtan yaptırı
yorlar. 1938 senesindeyiz. Neden bu 
senenin icahabna göre yaıamıyalım f di
yorlar. Yıldızların evlerini döşİyenler, 
bahçelerini tanzim edenler dünyanın en 
meıhur dekoratörleri. Neryorkun en 
meıhur kadın ve erkek terzilerinin Holi
vutta belki de asıllarından büµIt ıube
leri var. Seaai.z einema devrinin tanınmı; 
artistlerinden dlan J ohn Roche, ıimdi 
Holivudun en büyük erkek ter:zist 

Holivutlulann çoğu sabahleyin erken 
kalkıyorlar. Yıldızlan tabii hallerinde 
görmek istlyenler Beverley Hilsin ookak
lannda ıabahleyin erkenden dolaıırlar

aa birçok hoı tesadüflere fahit olurlar. 
Mesel& Creta Carbo sabahleyin erken
den kalkarak ıiJmanlamamalı: için tenha 
yerlerde kilometrelerce yol yürür. 

Kadın yıldızlar yağlanmamak, vilcut
lannın ince fnhinalannı kaybetmemek 
için her istediklerini yemezler. Maamafih 
methur lokantalardan birinin baı garso
nu onlann herkesten ziyade pis boğaz 
olduklarını, çeyjrdikleri film bittikten 

Yıldız yetiştirmek 
kolay iş değil 

Film kumpanyaları meşhur 
yıldızları bile mektebe 

yollıyorlar 
Sinemacılığa başlamak istiyen heves- rında yüzlercesine raıtgelinen ve yalnı,t: 

karların, muvaffakıyet için kumral eaç- para kazanmak için açılmıı olan bir ta• 

lannı. güze] tebessümlerini ve bir kutu lcım müeaaeselerden bahsetmiyoruz, bun .. 
dudak boyasını kafi gördükleri zaman- lar halkın ıaffetinden ve ıinemaya olan 
!ardan çok uzaklaıtık. O devirde doğru meylinden istifade için kurulmllf bir ta-

yor. Fakat onlar da yeni bir tewebbUıo 
girifmitlerdir. Bütün oinema ıirketleri ta

rafından mermaye konulacaJc:. bu •enna .. 
yeyle bir •inema üniverıite.ei aı;ıJmaaına 

çalııılacalr.tır. F ranoada ıinema tirlr.etlerl 
tarafından açılmıt ıinema mekteplerinin 

yokluğuna mukabil Röne Simon gibi 
psikologlar, Raymon Rulo, Mihaluko 
gibi tahıl teıebbüa sahibi adamlar yeni 

istidatlar kqfetmeie çalıtm1tlar, hu.uıt 
bir ıinema mektebi açml§lardır. Yeni ye

titen Fransız istidadan arasında bir çoiu 
mesela Mitel Morgan, Korin Lütcr, Jan 
Merkan bu mileeseseden yetiımiılerdir. 

Jan Merkan <Küçük bey• filminde bll
yük bir muvaffakıyet kazanmasını bu 
müessesey.e medyundur. 

dürüst imla yazamıyanlar sinema aana

tinde muvaffakıyet ümit edebiliyorlardı. 

kım dolandıncıhk evleriydi. Bu rezalet 
o kadar çok meydan aldı ki, F raneız hü-

Bugünkü nesil artık sinema sanatinde kümeti ite müdahale etmeğe. bu mües-

k h k 1 H . . d d eeeeler halı:kında kanuni takibat yapmağa 
pe ve mc apı mıyor. er§Cy ıstı a a 1 b ld B ,_, d B 
b ·ı l.,_,_. d'I . Yıldız],_ mec ur o u. ir çoLıan kapan ı. azı• ag ı te a&.Xı e ı mıyor. 11' tacının 

lannın müdürleri dolandırıcılık •uçuyla beşikte tabiat tarafından çocuğun başına 

konulduğuna inananlar kalmadı. Bu-
gÜn, sinemacılığın da tiyatro gibi bir 
acemilik ve çırakblc devresi olduğufıa 

inanılmış, istidatların disiplin altında ça

lışmakla yükseleceği anlaşılmış, sanatin 
ve tekniğin lüzumuna kanaat getirilmiş

tir. Bugün Katerin Hepburn ve Jan Ga
Jlene rekabet edebilmek için mektebe 
gitmek lazımdır. 

Tabii bunlan hayretle karşılamazsınız. 
Bugün her yerde sinema mektepleri var. 

Sinema mektebi derken Paris bulvarla-

mahkemeye verildi. Mahkum oldu. Fa
kat kanunun hükümlerine zahiren boyun 
eğerek çalışmakta devam edenleri de 
vardır. 

Bugün anlatmak istediğimiz einema 
mektepleri daha ciddi müeeaeeelerdir. 
Holivutta bir çok sinema şirketleri yıldız 
yetiştirmek için müesseseler açmışlardır. 
Bunlar meslekten ayrılan yıldızların ye
rini tutacak genç artistler yet:İ§tirmeğe 

çalışıyorlar. Fransız •inema tirketleri 
Amerikadaki arkad8§lan kadar zengin 

olmadıkları için böyle mektepler açamı-

Birincitearin, öteki mekteplerde oldu· 
ğu gibi ainema mekteplerinde de den 
•enesi h&11angıcıdır. Röne Simonun aç• 
tığı mektep, talebesine dar gelmeğe baı
lamıı ve onun için yeni bir bina kirala
m11br 

Çılgın Resmigeçit 
Bir şarkı bizde ekseriya varlığımızın 

eski zamanlarına bizi bağlıyan bir takım 
hisleri uyandınr. İşte (Çılgın resınige-) 
çid) filmıni ilham eden de böyle eski bir 
şarkının dimağlarda uyandırdığı teslrdir. 
Buglin kırk yaşında olan her hangi bir 
Amerikalı, meşhur bestekfu- lrving Ber
lenin en mC§hur eseri olan Aleksandrın 
ilk amelerinl mırıldanmağa başlar baş
lamaz kendi çocukluğunu hatırlar. 

lrving Berlin, kelimenin en doğru ma
nasiyle Amerikada bütün bir neslin his
lerini besteliyen adamdır. Amerikalılar 
cihan harbine iştirak ettikleri tarihte bu 
bestekarın havaları dudaklarda dolaşı
yordu. Umumi harbden sonra bütün dün
ya cazın ahengine kapıldı. Caz demek 
zaten İrving Berlen demektir. Bu ada
mın caz havaları, çılgın resmigeçid fil
minin kahramanları kadar bütün Ame
rikalıların hatırasında kül altında kalan 
kıvtlcımları ateşler. Zaten bu filmin baş 
erkek kahramanı orkestra şefi Aleksan
drdır. Bu adam İrving Berlenden başkası 
olamaz. Tiron Pover bu rolii oynarken 
seyirciler mütemadiyen bu bestekfu-ı 
hatırlıyorlar. Her halde bu filmin mev
zuuna eskiden boşanmış bi:r takını hatı
ralar ilave edilmiştir. (Amerikan asker
lerinin Frasaya giderken Amerikadan 
ayrılışları sahnesi gibi}. Fakat filmin an
lattığı mevzu çok güzel bir sinema ro
manıdır. 

• Orkestra ş~fi Aleksandr ile şantöz 
Stella Kirbi (bu rolu Alis Fay oynuyor) 
yirmi senelik uzun bir hasretten sonra 
birleştirecek olan aşk 1911 de başlar. On
ların her ikisi San - Fran.slskoda bir ka
fe - konserde çalışıyorlar. Filin bizi şar 
kılar arasında şehirden şehre dolaştırı-

büyük bir iftiha ile yuttuklanru eöyliyor. 
Onlar bilahare, yani iltinci filirnlerine ha
zırlanırlten hunun acunnı çekiyorlar. Es
ki tc1'illerini almak için •traaına göre haf .. 
talarca Perhiz ediyorlar.. Jirnnastilı: 
yapıyorlar.. Holivutlular boğazlan
na di!Jkün insanlar olmalarına rağmen 
içlerinde içkiden anlıyanlar pek az. San
ki dilnyada en mükemmel içki f8Dlpanya 
imlı gibi hemen hepıl pmpanya içiyor
lar. Ren, Saturn Burgundi fRrllplan on
lann ekeerislnce meçhul. Holivutta ıa· 
raptan en eyi an)ıyanlar Ouglaa F ayr .. 
banb, Çarli Çaplin, Al Jolıon, Hal Ro· 
ach, Roland Younıı ..,• Fredrik Març, lr.a-

JOSET DA Y son çevirdiği filimde ve 
alize) bir pozda 

yor. Nihayet Nevyorka kadar getiriyor. 
Alaksandr buradan cepheye gitmek 

Uzere gemiye biner, barbden döndüğll 

vakit Stella, Şarli isminde J>ir adamla ev-

dmlardansa Marion Dayjı, Klodet Kol
bert, Kay Fransis, Crace Moore, Sori 
Maritza. lrenne Dunne. Gloria Suvan
oon, Maurren O'Sullivan, Lili Damita ve 
Loretta Yung eyi ıaraplan fenalarından 
tefrik edebiliyorlar. 

Yıldızlar ıpor hareketlerini pek sever
ler. Civarda olan boka. güreı. teni•, ve 
atletizm mileabakalannı hiç kaçırmazlar. 
Oralara kadınların rert8lrenk spor kıya
fetleriyle gittikleri göriiliir. Renkler o ka
dar muhtelif ve kuvvetlidir ki inaan ken
dini hazan Holivutta değil de Parisin 

Montparnaae kısmında bir artistler top-

lenmiş, fakat bu izdivaçtan mes'ut ola. 
maınıştır. Aleksandr yeni bir musiki he
yeti teşlkl ediyor ve muvaHakıyetten 
muvaffakıyete koşuyor. Halbuki Stella 
şimdi musikiden ve halkın beğenme duy
gusundan uzakta y~amanın bütUn acılı
ğı ile mustariptir. Kocasından boşanıyor. 
Taınamlyle yalnız ~- Yalnızlık
tan ve sefaletten iğrenmi§tlr. İntihar 

etmeği dllşünUyor. Vaktiyle beraber ça
lıştıkları orkestra §efinln §<ihretlnln an 
parlak günlerini topladığı tiyatronun 
önüne kadar gidiyor. Rekl8mlara bakı
yor ve onu sevdiğini, bu sevginin bütUn 
hayatına hAkim olduğunu anlıyor. lçer
de çalınan beste (çılgın resmigeçid) tir. 
Dışarıya kadar sızan nağmeleri dinler
ken kadın kendinden geçiyor. 

Aleksandr da eski şantözü unutmanur 
tır. Çılgın resmigeçit bu hatıranın izle
rinden doğmuştur. Binaenaleyh ild sev
dalı artık birbiriyle birleşebilir. Bu ve
sileyi bulmaktan sinema sanatı Aciz de
ğildir ya .. 

Çılgın resmigeçid, artitslerden kuv
vet alan bir filmdir. Burada meşhur Şl
kago yangını filmini çeviren Uç artın 

rol alınıflır. Güzel ve hassa Alis Fayın 
tatlı 9"Sl insanı heyecanlandırıyor, hem 
de müteessir ediyor. Tiron Pover, seven 
genç ve unutmıyan erkek tipini yaratı
yor, Donam"§, temiz yürekli fakat gıl

ğın aşkla sevmek sanatını bllmiyen bir 
erkeğin hassas bir kadını mes'ut etme
sine imkAn olmadığını gösteriyor .. 

Hassas kadınlar, gözleri yaşararak ııey
rettikleri bu filmden, ild mes'ut çifti aeç 
de olsa birleşmiş görerek tatlı bir hatı
rayla ayrılıyorlar. 

-__,,-mı---

Küçü k sinema 
haberleri 

*Sahne vazıı Kiş, J ak Lazarefin "' 
tlraldyle m~ur Dostoyevskinin romanı 
Nataşadan çıkarılmış bir mevzuu filme 
almakla meşguldür. Filin birincikAnun 
içerisinde bitecektir. * Jan dö Limur, boğa güreşlerine da
ir mühim bir film çeviriyor. Matador is
mindeki bu filin için İspanyadan, husuat 
surette bir kaç boğa güreşçisi ve dört ta
ne azgın boğa getirilmiştir. * Titanilt macerası on birinci defa 
olarak filme alınacak ve Marsel Şantal 
bu filmde oynıyacaktır. * Piyer Blanşar, çevrilecek olan «De
niz çocukları~ filminde rol almıştır. 
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Elli yılın idrak eden bir •• muessese 

Bugün yeni ve eski mezunlarının 
iştirakile yıldônümünü yapıyor 

Aa .. r heykeline çelenk ko ulacak. Yeni ve 
·se iler ayni sofra e rafında birleşecektir 

eski 

B b bir ~~~....-~~~--

tür müessesesinin 
devre olmı:ıktan bile fazla bir kıymet vo 
mana ifacl,. eder. Bahusus ki bu kültiir 
müessesesi ıu v do. ilG ayn devTenin 
sevinç ve beyecanl nru, bt11'11f. ve kıy

metlerini bithirinden ayırt etmesini çok 
iyi bilerek yetiştirdiği insanlara her oe
yin en iyi, en salim ve en giizelini ver
mesini bilmi§. kötülerini ayıraıak ekarte 

etmesini beccrmigtir. 
Yarım asır önce İzmir idadisi adiyle 

kurulan. Mcşmtiyctten sonra Sultant 
olarak muhitin tam muhabbet ve itima· 
dına liyakat kesbeden, nihayet Cümhuri
yet devrinde en mütekamil ,dtlini alan 
fzmir liiııesi yalnız bir mektep ve kültilr 
mü~~i ohnııktan ~ fazladır. Ora-

1'ızıtın1uuı~ tclAkkile!'le m.üeadde va
. aiai do biD.akkiıı yaparak. ldı:ta lz. 

mirin. 6klı ve har.ek.et milu:ab olft'Mıttur. 

Lisede okuyan 11ençlerden bir grup 

cf c:ndiı gjbi eayın bilginler bulunuyordu. 
Merhum maarif vekilleri B. Muatafa 

TEBRiKLER 

Ncccti ,.9 B. Vuıf, Adliye vekilimiz B. Ben, lise hakkında b~ı istatistilci ıoa· 
Şülaii Sare.coğlu. Dahiliye vekili bay lılmatı not ederken telgraf müvezzünin 

1 

Şükrü- Kaya, 1rmir ylaV1 B. Mıhm~t 1 getirdiği b~r t~lgraftan haberdar ediliyo· 
Dün, kudulama pro~ramı hillınd• E.sat Boı:lwrt. Manisa aaylavı B. Re{1k rum. B. Hılmı : 

LtSEn ClOERKEN 

d ~ ölÇüde matOmat almak mÜ· ince. Şt!ıayı devlet reisi B. Nusret, Şft· - cEski mezunlarımızdan Roma ee· 
aıyle Erkek I' 'ne gideıken mektep rayı devlet az ndan B. Nusret, Roma firimiz B. Hüseyin Rnğıp, kutlulama tö· 

yohmda lm:ı · beni ralıabız ed.İ· eebrimiz B. Hü.eyin Rağ1p, Moakova reninde bulunanuyııcağını ve tebrikleri-
yorc:ht. Meb:ebin · babçaini doldu· sefirimiz B. Zckiü Apaydın ve İzmir y- ni bildiriyor, diyordu, 

1 
çoc:aklan. ders kitabıma batlanru lavı B. Halil MentC1 te İzmir inesinin 

Bl!JCONKO PROCRAM 

Sokak muharebe • 
1 

Bu harp hiçbir as eri me 
olmamakla beraber Çin -

harbinde yeni dersler 
ap 

alındı 

•• u 
n 

İspanyada ve Çinde büyilk. şehir so- rın ilerlemesine katiyen meydan vermi-ı ta olan düşman, zapledilen yeri geri a 
kaklarında bir çok muharebeler oldu. yordu. Şehir. sokak muharebeleri yapa- ve bütUn askerleri imha edebilir. 
Geçen yıl Madridln üniversite mahal- rak muhafazaya karar veren Çinliler Çinde cereyan eden sokak muha 
lesinde, bu yıl Şanghay ceJ?hesinde Ça- duvarları betondan evlerin içini mahfuz belerinden öğrenilen bir şey daha v 
peyde vulrubulan sokak muharebelerin- kaleler haline getirip pencero önlerine dır. Köşe başlanna ve dört yol ağızl 
den bir çok yeni usuller öğrenildi. BU- ikişer metre yükseklikte kademe na- na isabet eden binaların içine sığına 
yUk şehirlerin bir araya yığılan yUksek valliır dizdiler. Tabii birer kale haline düşmanla çarpışmak çok zarara mal 
blnala.n arasındaki sokaklarda olduğu getirilen biltiln evlerin içinde Çin gar- maktadır. Böyle binalarda dÜ§manı 
gı'bi, Çlnln Çapey şehrinde de bir iki nizonu yerleştt. Evlerin altından mnh- cepheden görüp ateş altımı almak m' 

•-'Ik dar d 1 ık k kl d zenler kazarak askerler arasındaki lr- kün olmakla beraber, dilşman da iki me ... ...-ı ve o aş so ·a arın a . . . . . . 
kanlı har b 1 tt

. B tibat temın edildi, bu suretle ımdat ıs- heden ateş etti~'İne göre hedefe ısa mu c e er cereyan e ı. u mu-
h b lerd Çinliı J nlar t bil tiyen tarafın derhal yardımına koşuldu. hususunda muvaffak olmaktadır. Bi 

a er e er apo a gaye - .. . . . .. . . 
yük . t rdirdl c- kil J nl Cephane gonderildi, erzak tenun edildi. enaleyh koşe bınalardakı mOdafaa 

zayıa ve . un , apo ar . . . 
~ Fakat, yalnız bır şeyın çaresı bulunama- :uıyiata mal oluyor. 

son sistem harp fıletlerini burada kulla- dı ki d d Sokak uh '--1 · d , o n yangın ı.. m areuc erın e 
namıyor. Tank, top, tayyare burada va- 12 .. .. ç· kak muharebe- f ı ç· ı·ı J ı od . .. 

1 
'b gun suren ın so zayı o an ın ı er apon ann m 

zlfesinl goremiyordu. Tayyare :ıı : 1 terinden sonra Japonların akıllarınn en mitralyöz ve bombalarından kur.tul 
bntaryalar da kendi askerlerini i a :ın son çare olarak, dar sokaklardan geri çe- mek iç.in gece hücumları yapmışlar 
korkuyor ve ateş açmıyor-Ou. BUyUk cad- kilip şehrin binalarını havadan tayyare- geceleri gözgözU görmez zifiıi kar 
delere yerleştirilen Japon toplanın, şeb- lerle atı' ~ k iştial edici maddelerle yak- içinde düşmana baskın yapan Çinlile 
rin köşe bucağını çok eyi bilen Çinliler m:ık geldi. Bunu yaptılar ve Çinliler an- muvaffakıyeti, sokak muharebeleri 
el bombal:ıriyle tahrip ediyordu. Dilşma- cak bu suretle şe~irden uzaklaştınlabil- gece hUcumlarının ehemmiyeti hak 
nın arkasına gilllc saçan Japon topları diler. da yeni bir usul or:tnyn koymağa ve 
binaları yıkmnkta ve yıkılan bu binala- Çindeki soknk muharebelerinden öğ- olmuştur. 

rm enkazı esasen dar olan sokakları dol- renilen bir ders te şudur: Hilcum eden Sokak muharebeleri, hiç blr ruık 

durarak Çinlilerin işine elverişli barikııt.- taraf ancak bir metre bile ileri~ olsa, meçhulU değildir. Mamnafih1 modem 
lar meydana geUrly<ırdu. Bu enkaz yı- zaptettiği yeri derhal istihkAnı haline 1Ahl8rla yaptlan Çtn..J pon sokak m 
ğınlan Japonlar.m yanlış taktiği yilziln- koymalıdır. Bu suretle mukabil hilcuma ~lerillden abnncak bir çok dersleı: 
den Çinlilere mükemmel birer istinat,. hazırlanılmı§ olur. Abf. tak.dlrde an! bir vardır. 
gılh olmuş, blnlerce Japon. bu suretle öJ... baskın neticesi, ancak 10·12 metre uzak SA 

mUştUr. Japon tayynreleri havndruı şeb.- ·--------------·--------------ı 
rin üzerine alçal.anık en <Sn cephedeki 
biruılan yukarıdan bombalamak teşeb
büsüne ~..tiler ise de 30-50 ~tre ara
lık olan iki taraf askerlerinden hnnglsl 
ni öldilreceğini kat'i olnrak bUcmcdiğt 
için tayyareciler bu teşebbilsten sa:rf:ınn
zar etmek mecburiyetinde kalmıştı. Şu 
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Mes'ut neticeler 
F. R. ATAY cicn delib.nlılan ec)'Tederken ben de ~tirdiğj güzidelcr arMtnda bulun· 

deta onlardaki eevinç ve heyecanlarla maktadırlar. 

heyecanlandım. Elli yıllık parlak çalı,ma tarihi esna• 

Oatünden pek uzun zaman da geçme-
Bu mesut günü kutlulamak. üzere zen· halde ne olacaktı. Enkaz ile dolu olan mi~tir 1 Y enccck Türk mallannı ihraç 

gin bir program harulanrnıştır. Sabahle· dar sokaklardruı Çinlileri nasıl çıkarma- etmek istiyen tilccnrlnr, bazı konsolos• 
yin liseden yetişenler törenle Atatürk lı idi? Bazı mahalleler Japon tayyareleri. fardan temizlik vesikası almak mecburi· 
heykeline çelenk koyacaklar ve minnet tarafından boınbardunan. ~c;tt. Fa- yetinde idiler. Bu hazin itimatsı.zlık. ka
hislerini bildireceklerdir. Heykel önün- kat bombalanan binaları Çinliler alc!Ace- pitülô.syonsuz Türkiyede dahi devam et

man geçti ve onu dahi doğrudan doğ 
ya devlet müdahal~i olmabıı.ın hılll 
mek kabil olmndı. Ceçen gün lstan 

pzetelerinde okudıığınn bir &ksa. n' 

yet bunun do. semeresini görrncğe ~ 
cltiımızı anlatmaktndır. Fıkrnnm ha\? 
dis kısmını buray naldeıdeıyim : 

Mehı:l:>in. ~ b y a. at bir insa· sında memlekete 1500 den fazla güzide 
~atmıda no ltadac d.esia iz ve nuı.· insan yc~en ve mezun veren bu de-

müan duğ.unu elle tutaJCMına his· ğedi kültm ınüencacısi Cümhuriycı dev· 
eed' rinde en büyük tekemmülünii göstermiş· 

B. HiLMi iLE CöROŞME. 

1zmJr erkek lisesinin emektar müdiirü 
8. Hilmi Erdim r l>iGüJc. • 

tix. &keli: lmcııinin. laboratun.r t • :deıi, 

kütiipbaneai zengin bir bale ifoı.ğ edil· 
mit v• talebe kadrostt çok genişlemi,tir. 

ŞiMDiKi LiSE 

de Manisa .aylavı B. Refik ince bir hl- le, derme, çatma bir şekilde barınacak ti' ı .,,_, . nguu er ı 

tnbe İri.\t edecektir. 
1 

Bilahare mektepte toplanarak hep 
birlikte mektep gezilecek ve eski hatıra
lar yad oluoacakhr. Yapılacak töreni li
senin deierli müdürü B. Hilmi Erdim 

bir hale koym~ Af.e1 kesilince Çinli;. 
le-r binaların mahzenlerinde gizlen~ek 
Wç bir tehlikeye roaruz olmadan bekli
yor. Japon hücumu. başlayınca bu mah
zenlerden çıkıp dUşmana muka..vemete 

- Eğer bir daha aizımza indr koy
mak. isteme:zaeniz, hmir imal6thanelerin· 

den birini dolaşınız, diyorlardı. 

Bir mah:ıulümüzün llğimla .Warla mu-

cf ~il~ tıbbi miietahz:arat fabrik.l 
münlı.U1ran Türk. orijin a{yonlt1n 

cilı etmei• bıışiamqlardır. l:.ondra 
sönderileıı Türk al;ron stok.lan siiı:' 

erimekte. tngiliz f T. 
ketle karaılıyarak bana izab.t lü t 

B. Hilmiyi dinlerken, lzmir erkek. lise• 
.UU Tüxkiy vcut liseler aruıoda 
neden bu kadar k~etli bir yeır • gal 
ettiğini anlıyoı:dwn. 

Bugün İzmir Erkek lisesinin talebe bir nutukla açacak, buna en eski me
k drolWlu .öylereck hayrete düşeceği- zunlar •dına lzmir eaylavı B. Halil Men• 
Dizi tahmin ederizı teı ve en yeni me:tun olarak ta B. Hıış

başlıyotlardı. amde gôrnıedfiine ,. • ..hilden muay- afyonunu aramnktadH'. Son senelerd 
yen bir kar rru1 azaktakf deniz nyundan kalitesinin bozukluğu, morfin der 

Japonlar tank kullanmak lstemişU . 
istifade ec:li!diğine Amerika koneolo~ nin düşmesi, tağşiOtc azami hadt:lc Yll 

Çinliler hami><> ağacı kü.tüklerinl tank-
ı A-• kani olmadıkça, ihraç yapmaldı!ımtza ması dolayısiy}e adının bile agvza alı lann ön.üne yığarak ilerleme er~ mwu 

tzmir lisesini idııro eden değerli bat
i~ bn znm..,.,..,,,.nin maruf olıuı çalıpna• 

tanzim hımmıııdD cidden biiyiik biı 
ti · · gösteriyorlar. Mehebin içinde tek 
ta!l:beBJ

0

m adını atınMa, babçode veya 
t:oridorda guinmcsl mllsaadey• bailı

dır. Mrttehin içinde ra.stladığmı ınkı di· 
sİpfin, neden bir çok talebeııin uzun 
müddet bu müessese içinde tutunamıya
nık- idarece daha geVJCk müesseselere 
nakledı1diklerini anlabyordu. 

B. Hüminin vc.rdiği izahattan anlı· 
yorum ki lzrnir lisesinin tt:melleri 1299 
yılında ablmış. pau:mzlık sıkıntısı mÜ· 
CS3escnin kurulmasınl dört sene geci.ktir
mİ§ ve 1303 ytlıoda fanliyete geçebil
mi~tiL 

İzmir lisesinin ilk müdürü Konyalı 
Abdurrahman (Efeodi) idi. llk mual· 
limleri arasında B. Halit Ziya Upklığil, 
Hizmet eahibi Nevut bey, Mahmut Esat 

3000 talebe •• 

Evet bugün erkek lixaindc, iki uhe· 
'yle birlikte tnm Uç bin talebe ders gör· 

mektedir. Uaedc otuz bqi lise, yirmi 

ikisi orta kısma ait olmak üzere S 7 muf 
mevcuttur. Dok.an küsur öğretmen, 

genç çocuklara bilgi ve ışık vermek için 
eceli aündfrzlü faaliyet halindedirler. 

Bu haliyle bir üniversiteyi pek andı· 
ran lzmir lisesinin yctiJtirdiği güzidclerin 
diğer fucler mezunlıın fevkinde muvaf· 
fak olmaları d pynıu dikkat bir nokta· 
dır. 

Önümde aıcıığı ıc ğınıı bir haber var. 
Maden tetkik ve nra bnna enstitüsü ta· 
rnfındnn açılan Avrupa imtihanına iz
mir lisesinden üç genç müsabaka imti
haniylc kabul olunmuştur. HattA Cala
tasaray lisesine bile nasip olmıyan bu 
muvaffakıyeti sevinçle. böyle sevinçli 
bir günde haber vermek.ten aynca zevk 
duymaktayız. 

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

Şah Mazlumenin hikayesi 

-1-

met birer hitabe ile cevap verecelderc:lir. 
Atatürk heykeline konulacak çdenk 

çok manalıdır. Çelenk taze çiçeklerden 
yapılm~hr ve ür.erinde mektebin arma· 
sı vardır. 

Bu~Ün öğle Ü.zeri erkek lisesinde ha
zırlanacak aofrıının b~mda toplanacak 
güzide bir davetli grubu eski hatıraları 
yadedeccklerdir. 

olın 1 1 li tankı imkan yoktu. maz oldugvunu go"rdüguv-müz afyonlnrın ağa çalışmış ar, ve i e.r "yen arın 
içindekileri el bombalar.iyle öldürerek Şark tüccarlığı kafasını ve ahldk.ıru za bu mevki nıısıl temin edildi) Bu 
bir gün içinde 8 tnnk zaptemişlerdi. bırakmak. al kazanç ile milli menfa- ve tak.ip edilen yolu araotmnak ayni zl 

Zırhlı otomobiller de tankların akıbeti- at arasındaki münasebetleri tayin eden manda ihraç ticaretimizin diğeı- IJMıddc 
ne uğramıştı. Buclar piyadenin önünde esularda anlaşmak ve tqkilttlanmak leri için takip edilmesi faydalı ve hat 

lazımdı. ilerlemek isterken piyadeden biraz ay- zaruri bir metot meydana çıkarınak it 
nlmakla Çinlilerin eline d~üyordu. B~ va.z:iyetin ne olduğunu seçen• bıuiyle faydalı olnc:akm. Beynelmil 

Bll itibarla piyadeden ayn bir iş gör- lerde yine bu sütunlarda Yamuttrm : afyon pİyaııasınm iki büyük merkez& va 

--------------- ....,;., kl · ani l t N ı· ltiba Artık İmıirden, tıpkı bir garp mcmleke-r,._°">J ece en aşı mış ı. e ıce - dır. Cihan piynsnsı üzerinde nizım ol 

Mektep kitapları 
Bu sene Kültür Bakanlığının 

baıdırtmış olduğu bütün mektep 
kitaplan Hisar önünde: 

Eg i 
e 

SATILMAKTADIR 
1~26 (2985) S.6 

Nihayet genç derd derununu arza im
kan bulup dedi: 

- Cenabıhak ömür ve ikbali şahane
nizi milzdad buyursun kulW'l.uz Kandı4 

hardanım. Pederim vezlr idi. Bilahare 
fakir düştüm. Kandihar valisinin Cihan 
Efruz denilen bir kızı vardır. 

riyle Çinde yapılan sokak mu.harebele- tinde olduğu gibi, yeyccek malı dnhl b ik' '" d b. . . . Lo .J_ ~n 
k l " _'-ak d.-:ı__ Çü"nkU ,_. u ı mer-.ez en ınncl81 n<U~ ••-ı 

rinde, el bombası, silah ve mitralyözden ontro suz wm ta llllll. tc§ıu- • • d A _ _ d d ~-d· Tfi.1. J 
ı~tl ,_ k 'k cm e 1"UIU1ter nm ır. 'ıl'"' ı "" a 

b~ka hiç bir harp fı.lotinin iş göremlye- w anma tamam ounlJltur; tc ru ve 
ceği anlaşılmıştı. Müthiş bir atıcı olan ınhht her türlü tedbirler almmışhr. Çün

Çin askerleı·i dinamit kullanmış ve böy- kil artık lzmir iıruıllithanelerini dol ş

lelikle Japonlara bilyük zayiat• verdir- mıık, mahsullerimizden ikrah ettirmez. 
mişti. Nihayet Japonlar Çin kurşunların- bilD.kis onlara karşı iştah uyandım. 
dan korunabilmek için demir miğfer gey- Dertlerimizden biri bu idiı Yani hi-
diler. 1çttisl çimentolanmış demir silin- kaiz mal, temiz mali. 
dir kullandılar. fakat el bombaları karşı- !kincisi malGmdur: Standardı Carp 
sında bu çareler de JaJ?onları koruya- piyasalannda işport malı satılmak dev
madı. Evlerin dam ve pencerelerinden, ri iflas edeli çok olduğunu bizim tüccar· 
ynn taraftan ateş eden Çinliler Japonla- lanmıza anlatmak için dahi bir hayll za-

layıp götürmüşler. 

Benim bu ahvalden haberim olmadı. 
Çünkü bay~tım, 

Aklım başıma geldiği vakit kendimi 
bağlı buldum. Artık hayatımdan meyus 
olarak takdir hUdaya riza verdim. Sabah 

olunca beni vnUnin huzuruna çıkardılar. 
V.ali hiddetle: 

Dedim. Bunun üzerine: 
- Eğer va7. geçmez isen seni katlede

rim. 
Tehdidinde bulundu. Ben de: 
- Ne isterscnlz onu yapınız. Ellinde 

olmıyan şey için nasıl söz veririm? 

yonlannın ikisinde de mutlnk bir tere 
hakimiyeti tesis ettiği bu merkczlerd 
birincisi ikincsinden daha çok mühi 

dir. Bu her iki piyruıa da Türk afyonu 
layık olduğu mevkii vermekte ve tere 
etmektedir. Yalnız bbbi ve insani gay 

lerle afyon istihsnl ve ihracını kendi 
prensip ittihaz eden Türkiye hüküme 

nin, standnrd, yüksek kaliteli, nitran, k 
dein, morfin ve pnpa.verin muhteviya 

dereceleri itibariyle dalına enbit ve a 
balaj bakunmdan f e-vkala.de nefu a 
yon ihraç ederek. yaptığı bu mevkii d 
tabii gönncüdir.> 

Bir ecnebi gazetesi de aynen fÖYt 
diyor : cTürk ambalajı, afyon için b 
garantidir.> 

İ~te bu aon hükmün sür'atle bütÜ 

Türk mallarına teşmil edildiğini gÖn'll 

Efruz bir gün Kandihar bağları ara
sında dolaşırken valinin bahçesinden içc-

Evvel zaman içinde Hindistanın her Dünyada bir misli .buluoııuyan bu gil- ri girdim. Benim oraya gi~diğimi bal'ıçe- - Benim harem bahçemde ne an-

tarafında birer şah vardı. zel kız bir gün divan edip umuru mem- vnn görmemişti. Hayli müddet gezdim. yordun? Bu kadar azap ve cefaya karşı sebatı- garanti teşkil etmek lazımdır. Biz pİY 

Dedim. Tekrar hapisaneye iade ile 
orada tam bir sene bıraktı. Badehu hu
zuruna celbedip yine aşkımdan feragati 

klif eyledikte ayni cevabı verdim. istiyoruz. Yani Türk firması, alelitlak bi 

Bu cümleden c Cihanflbad > şehrinin leketi tesviye ederken hizmetk!rların- O sırada uykum galebe eyledlğindenı Diye sordu. Doğrusunu söyledim. mı görerek insaf eyle: salnr fethetmeğe mecburuz. Yeni ihl1 

hUklimdan Tnhir şahın cMa7.1ı'.'ıme> na- dan biri ıçe· ri girip dedi: omdaki köskUn en fü;t katındaki tavan Hnpsini emrettiğinden ihapisaneye atıl- E ı ı· · · · ·ıı· · ..... d 
l" - y genç senin bu derece .sndakaı yaç ar, ge ırımızm ve mı ı servetın ,.. 

mında bir kerimesi vardı. - (;:~·ketli şahım d·~da zayıf blı: .. rasın.a rıkıp ·vattan. dım. Sekiz gün bir ~ey yemeksizin ora- d' b d B 11 ~v ...,. .. " J Y ve sebatın benim nazarımda kıymetini tema ıycn artmıtsım ce re iyor. ıı 
Tahir §ah bir gün v fat elü. Erkek ev- genç gelmiş huzurunuza dahil ohnak ar- Biraz sonra uyandığını zaman bağda da kaldım. Dokuzuncu gUnil vali beni gösterdi. Benim mal ve mülke ihtiyacım i~c beynelmilel cari k.aidc:lere bağlamar• 

lAdı olmadığı cihetle memleket vezirleri zu ediyor. Ne ferman buyuruluyor. kadın sesleri duydum. Başımı pençe.re- tekrar huzuruna tıılep lle yeniden sordu. yoktur şah Mazluma sayesinde malını da aarsılmaz bir disiplin hissi ile, ve gÜrıd 
içtima ederek Maz.lQmeyi tahta çıkarmak MaalQma t.an.fından verilen emiı- ve den tnadıp bftktnn. Valinin kızı Cihan Ben de yine ayni cevabı verdim. devletim de çoktur. Seni çırağ edeyim. lik kar zihniyetinin zaratlanm ınenede 
murad ettiklerin.de Mazlfune: mttsaade üzerine giren. CeılG hakikaten Efruz ce.riyeleril.o beraber oraya gehniı- Bunun tizerine: rek muvaffak olabiliriz. 

- Beı:ı. bfr kadınım. Her ne kadar ol~ &Oll dtteee zayt.f n çehresi limon gibi Bunun ilzerine bağa giı:diğime ve orada _ Keriın.cmin aşkından vazgeç seni _ BtTMEDt _ c U L us • 
N~~~Th~~~ tm~: ~~~~~~~~~~~~~m. t~=~=~~~~=~~~~=~~~~~~~~~=~~~~ idrakim de kısadll'. · h ben - Ey: genç ahvalin nedir söyle, kim- olan olm.~ ,, 1 za'a: 

tanata layık değilim. Kend:iıılıe: bir bU- den zulüm ~Un la~ anlat. B cörüı: diyegeceyekad~ orada DC;111ekle .beo. de: Satılık banka binası ve depoları 
k:Umdar bulunuz. Dedi. 1._t.J G lu h ku dal- - Efendim o aşk.tan vaz geçruek J,e.. 

AG.Ntm. ece o P er es u,y ya . limd d .x.ıld' öl" k d 
Diyerek . iina eyledi . de c~ Genç, hükümdum bu hitabı üzerine dıb ıoman hemıın olciıığum yerden çı- rum e. ~ e~. ır. w:ıceye a aı: se- AkJllehir Bankasından: 

halk; derin bir ah çekip dU§til hay:Udı. kıp k~ tcdiııı ise de bir ke.ı:e daha veceğııu Y 
- BU: senden oyrisini ~- Se-- Beuwı koşaJı hlzmetk&rlaı: lıaştay1 vc;ljjjmia yüzünll 0re,y· dedim ve Cevahını ver~de bc:ni tekrar hap- lkin~i Kordql\d~ kain Banka binaıiyle Kasap lmır mahaJleşi 

nin adlinden v zgı!Çtik, dmllne bile n- alıp dışarı g~r. Bit müiddet son- kwn odasın gidip uyuduğu ye.tde t~ se gönd,,rdi. Bu defa kırk gün bapis~ uu ve Utücij)er ~da 19, 25, 27 nwnarah ev ve iki dül" !ici~·'I 
zıyiz. ra uıı ~ gelmekle tekrar hwıuıu ya ba§ladun. Ben 0 hııMe hayı:ıııl.. ve nede kaklıktan sonra huz.w-una celbile: mülkiyeti aat;J.hğa çıkanlmıt oldµğundan binayı rıörmek ve t 

Diyerek aUUW>)'İ tahta ç.ı,k.o.rd.ıla,r. getirdiler. Alnalim takrire ba§Iaınak kendimden bihabe.- o'arak :kalmışım. - ~nın ~kından. vazgeç seni lıad İ denueyan ebnek isiJ,ı lmiirde Gazi bulvanndıı 16 numarada 
Bunun üzerine. o zamanın Ad ti üzere iken ;riııe bayıldı. Bu hal bir kaç Beni. cariyeler gölimüşl .r vtt haı: ~y,im. hir Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende miiracaat etmeleri 
veçhile yü.d.inc ni P 'p icrayı hlikU- defa tekerrilr eyledi. ğ rwı haber vermişler. Geli,p b~ t11t- Dedi Ben de yine: olunur. 1 - 25 (2858) 
met başladı. Mazlöme hayrette knldı. ınWilar. sarhoştur, ri girmiş diye b - - Bu elimde değil:, vaz 11:eçe.ıneın. ıwaız::ı:::a~;ıe.--111""" 

me.,lum için zevce~li~ğ~e~t~a\~ıb~nn~---~~~.::~~~~...-..----.:.. ....... ~ .. ııııııiiıııııiiiıilllillllllllllllll .................................................................... ________ ~~~~~~~~~~~~~~~~---.... 
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Borçlu ve alC1Calılı 
Buahıuıcde Lir İtalyan, bir Fn.nsız, 

bir Rus ve bir Alman hararetle kon~u
Yorlar. Müna.ka~a mevzuu ispanya har
bıdır. ltıılyan diyor ki: 

~ 1 Şen Süt u o 1 
~CZ%ZL22/--ZZ7'...7"...L.:ZZZZLZ2ZLz2G2Z612'7'",L,}'7V..L7-~~~~22J'2'.Jrt11m!l9ll9J>~ı~;;~~aı!%t2:z:z22•z:emz~2:1!'Jllmm!lll .. !!2.lllll!PJ!ll ....... nı:zı ..... 1111~rz;ı-z:ı~~ırz:zz:aı:;mı~criml~L':.Pft 

- Seni gördüğüme pek sevindim... Bil· 
sen öyle fena vaziyetteyim ki .. Bana cm 
lira verir misin? bir hafta sonra iade 
ederim 

- Barselonıı, Franko ile anlıı2mak 

ınecburiyetindecfir. 

Rus itiraz ediyor: 
- Bilakis! Franko Barselona ite an-

la§malıdır. 

Gayret Bir sene hopis 
Avukatına deıniaıi. 

- Beni bJr •cno hapisle kurtarman 
sana ~00 lira :var. 

- Buyur 
Bir sene sonra ..... 

Alman bağırıyor: 
- Bu bir ihanet olur 
Fransız soruyor: 

lJci günde bir tren uinyan küçük ı... 

tasyonun şefi, istasyon hademesine iş 

bulamamı~tı. Laf olsun diye nmpara lta
ğıdiyle rayları temizlemesini emretti ve 

1 hademe ite ba~adı. 
O akpm h8c:leme görünmedi. Şef me

rak etti. battı dol-.tt. Hademe karaya 

Oha bqladJ. devam etti :ve munu
nun filhakika bir ~ene hapsi1M karar <ve

rildi. Avukat miivddcilial hapishane 
hücresinde ziyaret etti. 

- Safta borcumu ödeyemediğime pek 
miiteessir n maheubwn ami çok darda 
:kaldım. Bana on lira borç verir mlshıT 
Bir hafta sonra eski borcumla beraber 
iade ederim. 

- Kime ihaııet) 
Hizmet eden garson onlann bu müna

kaşasını dinlemektedir. Bir aralık : 

- Pardon. diyor. bana bl.na .. 
Hepsi birden döniip hiddetle ona ba

kıyorlar. Carsoo maheubane: 
- Efendim, diyor. Ben İspanyolum 

da.. 
i<tn-uyorlar ve eöyleniyodar: 
- 811 adam da ne oluyor>. bu bah

ıln onunla alukaSJ ne~ 

da uğramamıştı. ... 
Üç gün hademeden ses çıkmadı. Dör

düncü giinü şef ondan .§Öyle bir teleraf 
aldı: 

cDiyarbakudayım. 7.ıınpu.a kA~dım 

kalmadı, yenisini gi)nderiol> 

-*
Niçin kızmamış! 

Yeni CTliTdiler. ttk ltavgalannda !ka
dın kocasuaa: cAhnaalc, yılan, illn gibi 

dfaz 1WD.and... 

Kumbaradaki par al ar Kocası likayt g3Zetcsini ol--umakta de
vam ediyordu. 

Kocaısı çoeuklarımn kwnharalar1n1 kı· 
ranı.k paralan çıkanru§. gitmit anb"ka 
bir kitııp almıştı. Bundan kansı bir ah
babına bahsediyordu. Öteki sordu: 

- Ne kadar bir para idi bu> 
- Çok bir para değJ11 Ben onunla 

bu kı bir manto Yll:ptırmak istiyordum. 

Kadın büsbütün kızıp: 
- Sen ne duygusuz: bir ndam5tn böy

le ... 
Diye ba{;trmak istediyse de birden

bire sustu. Koltukta liikaydane oku
makta olnn kocnsmın futbol lha'kemi ol
duğunu hatırlanuştı. 

-Aman ... Sakın kımıldattım 
ıannct.sin... 

deme .. hanım gelirse sa.at yediyi yirmi geçiyor 

- M.er<ltvetı kopa"'4 tte olttT? 

- Hcr~ey berbat olur .• Çünkü scııaryö icabı mercliucıı kopacak uğil.. Dal 
fcın!acafc. 

Mtıh\.ftm: 

- Teıe.kkür ederim. dedi. Beş yüz 

1 

lirayı hak ettiniz:. Oğluma şu Uğıda mil· 
racaat ederek parayı a1ırstnııt. 

Avukat cevap verdi: 
- Hakikaten parayı hale ettim. Çok 

uğra§tım doğrusu. Deli1 olmadığı için ~
raet ede<:cktiniz, arzunuzu yerine geti-
rip sizi bir eene hapse mahkum ettirmek 
için alcla karayı seçtim f 

---*---
Nutuk 

- Vereyim fakat on lira veremem 
Evlenmek üzereyim. Panıya ihtiyacım 
var. Al sana b~ Ura ... 

Bir sene sonra .... 

- Seni &ökte ararken yerde buldum. 
Bı©Uı muhakkak on liraya ihtiyacım 
var. lnşaallah bir hafta son.ra evvelce .ı. 
dıklar.unla öderim. 

- tmkfuıı yok azizim. 
-Neden? 

- Bir ~uğum oldu. Paraya ihtiya· 
eım var. Fakat bir lira eğer işine yararsa 
vereyim. 

- Benimle alay mı ediyorsun? BekAr-

• w Jr.en bana on lira Termiıtin. Evlenince 
Merasımde okuyacagı nutku öz.ene be.. bunu be§ liraya indirdin. Şimdi cuğum 

zene hazırlamıştı, Dinleyenler üzerinde .oldu diye bana bir Ura ı.·erme; kallıcı
bırakaca,ğı tesiri anlarnnk üzere hiraz yorsun. Ne demek yani bu; aileni bana 
karısınıı okumağa başladı. Fakat biraz mı besletmek fikrindesin yoksa? 
sonra okwnııj;a fasıla vererek: 

- Dinliyor mwıun) diye sormak lii-
zumunu hissetti. 

- Evet .. 

- Hayır dinlcmiyom.m> 

ereden anladın) 
- Esnedin de .. 
- E.-vet eanedim. fekat esnemem 

Temizlik 
- Ben l·az.ıhaııcmde leh demeden 

khlcbiyi anlıyan bir bademe i:tterim an
laduı mı küçük) Öyle bir .ürü aaallerdm 
hl, ho~laomaın. Hademe dediiin bir ba-

htta eksikliği PriiP •alameh 
dinlemediğimi deiil. bilakis din1ecitğ;mi - Pdci efendim. Şiındi ..bi• çık., 

Soğukkanlılık Anasına bak kızını al İspat eder. size temiz bir gömlek alacağım. 

Derede bir adam ~,.~ ıv.e .l:v.azı - Kmıu ıı dar. Kümeniıı kalblnl 
çıktığı kadar ltaiırıyordu. Köprüden ge-

1 

kırma diye sana kaç defa tenbih ettim; 
çen biri eğiler.e1' seslendi: di'Ble.ınediıı. Dö,-le aksi tabiattt olursan 

- Ne var> hayatla hiç arkadaşın olmaz. 
- De~e dÜft'Üm. - Znrar yok. Na5ıl olsa evlenecek de-
- Görii,-onnn • .Oy:lemeic iüzwn war ğil miyim? 

mı) - Bu huylarından vazgeçmezsen ko-
- Yüzme bilmiyonım. ea da bulamazsın. Senin gibi blr kıda 
- Olabilir. Besı de bilmiy.orum ama H"kneeek adam dünyada yoktur. 

senin gibi bu cehlimi aleme illin ett.iiim Çocuk gü1dü ve: 
de yok.. - Vardır enne1 dedi 

- Mt>Scla ikiın! 

Ne güzel kaza - Meield babam seninle .ev.laun1ş ~a'? 

---o---

/ğneleme 
Çirkin bir kadın, yüzünden ameliyat 

yaptll'Illlf, biraz güı:~1feikat awM

li,'ab gmcllepnrJk için yaptırdıiw tıPJ-
'--· ..._ ___ ..1 T'«.tdiii al\~ •ereeeeine ulttttıır· 
-.ıyeu--•ı 

-Ot '-'" L!_ • b. ..1_ . 'iDii .olanlardan biridir. Lokaıııtal.M •-
onıo1UUe_. pzm ,.pw•- .1 w -.a..anw 0.wlcn' .. Size bu p3llll ...-ıı:arcı içinde bfr ıeldfenin aedm c!u1111ra.

cojla.. Sarhoı lnırnazlığı 1 Gaf yapma! Bir ağae& çarptam.. yüzüm eölliim daid- be.~- ~Miilfliwdaciııi-,p,ıcin-
K k · · k Zengin bl U. • fil · af tin dı. böyle oldu diyordu. ,ce itiraz etW arııya aya gıtmıı ve aon vapuru a· r m sevı CUl'm U7 e e ' _ _Ne'> .dU .u yıeyeeebia> 

çırdığı gibi ıon otobüsü de kaçırmıştı. dAvetliydiler. Davetlileraen biri orada -. ~unu ~nlatbgı ahbaplarından yaılı _ &et. F.ena ..dar dil> AıneTiJuın fıkra.Ilı 
~ ele ~ dönlt biletindea kendisai 'bir p1mdune «etirip do1andır- cveçirlancelbirbdm: Oöö- Dil de .1 saı,..ı Çilek 
baeh bet pen yoktu. Yotda ~ritneğe mı§ olaaM!Wnl Ptinoe da,anamadc -Aman kudq1 dedi. He Glun•n 1> ıa'·~n ıc· ~:~. ., ;_emr ~ d"' :1 Çil~ ıtad....da ilk dda. ~ord.. Bob, Tom ve Conni isimli ür tngilh. 
b :bi5. D' •· L t ~ oır _._uz agnn~n w rı;;ı·ı'fl "' - ,.. 

atfa&. Yımm eaat eonra ayaklanne QO\- - DohtndU'!Cl! KAr 'Var diye benim otemo il' E= ua• n~ o\bı. Çıtkınldım, dünyadan haheıci yok bin- üç viski bardağı karıısında, dilıünce,e 
tan ltant9U inmifti. Yotdn geçen 1m oto- ytiden:e liramı deYe yaptın. Bilmece Nbd11ı11 l&fı deiiftiıdi; cilr. T.dada ~ ad....ıucı..n birinin dalmıo)ardı. Uzaktan bir otomobil mo-
mcib.11 durd.rde. Sadtot aiziiler Otıeki hiç istifini bor:madım: _ Scıa > wta ı.smatladın -deiil mi> 7.aptığı4i Juo.-retle eeyreuikı.-.. nn me- törü gürü1tüsü işitildi, sonra uzakla,tı n 

- Bay şoför. Dedi. SiJO:den bir ricam . - Aman, detti, .9tlSUftUJ:. Bir mmevi- Lokantada iki arkadaş mlAkellef Wr ~ )'e9el'ltİyet"-ek -.iu: lcaybo1du. 
var. nin evinde yahudi fıkrası anlabnak pek öğle ft t' yemişlerdi. Meyva yerler- c:'arL - Çileklere ne koyuyorsunuz> Aradan bir saat geçti. Bob mın1dan· 

- BuyMnUt. ayıp dil.ter! ken biri ötekine sordu: r ' R - Gühre.. dı: 
- Pardüsümü konağa kadar götürür T l...! - Muz kabuklarını Çinliler ne yapar· - Yeni evlendik evlilik hayaturila - Gübre mi) - Ford motörü olduğu bclti. 

müsünüz) ~ ,er,uİ)'e !ar Wılir misla? genç kızlık hayatın arasında ne farlc ol- - &et. bqgV gübrui... Bir saat geçti. 
- Götüreyim. Falcat sonra beni ne- Erkek - Nafile uğraşma. Köpeği sa- - Hayır. duğunu bana s6yier misiniz! - Siz çileğe giibıre 'ini lon.au&) Tom itiraz etti: 

rede butacabanız} na itaat etmeğe alıştırmayacağını. - Çok enteresandır. Yemek parasını - .Biiyiik bir fark yok, Esltideo •ce - E.veL. _ Hayır Şevrolel 

- Sonra bulmağa ne lüzum vadZa- Kadın - Niçin? Sabırla her şey müın- verirsell sıma söyliyeyiın. yarılarına kadar Sellin.in gitmesini bek- Yiiziinii iatikralJa buıu,turd•. Conni ayağa ka!karak ııöylendi: 
ten timdi pardüsünün içinde ben de JCo- ktln olur. Vaktile sende bunun gibl .sö:ı - Kabul. lerdim, Şimı1i Jine gece pn).arına kadar - Tuhaf ıeyl halbuki biz toz teker - Münakaşaya dCYam edecAeenb 
laaia gitmiyccek miyim> dinlemiyordun! - Onlar da bizim gibi atarlar! onun gelmesini be1di,arum. ve hazan krema koruz. ben gidiyorum . 

• 

Tarihi macera Demir Maske Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası ve esrar romanı 
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- Buradayan mösyö .• 
Ziyaret9Jerin ikisi de genç icadına 

doiru yüriKUikr. Yüzlerini earan ıalı 
~ kendieriııi gösterdiler. 

- Bizi tıımdınız mı madam Skanon) 
Cenç kadın bir hayret ve sevinç çığ

llğı kopar<İt. 
- NMıl.. Siz Markiz.. Siz şC>.-al7e .. 

l>urada.. laht... affınızı rica edeceğim. 
&zi böyle bir yerde kabule mecbur knl
lllak .. ne ayqı •• ne ayıp .. 

Madam Skarronun c:Şövalyc> diye 
bitap ettiği genç: 

- Zarar yok madam, dedi. Bımıda 
>'•lnız ve başba a konuşabileceğinüz ba§· 

~ 'bir odaruz )'ok mu} Hem sizin hem 
de. bizim ~n çok mühim bir ~ gö
tiİteceğiz.. 

Genç k.admm yanaklarını bir mahcu
biYet kırmwJ.ıiı kapladı. 

- Madam La Markiz .. Mösyö Lö Şö
~al)c .. diye nuraldandı. Benim odam şu
~kta .. Ka.rpda amma .. 

ı.tarkiz.. madam Skarronun utanması
-._ sebeblni anladı. Hemen: 
~ liiç üz.illmeyin .. Dedi. Biz odanızı 
-..ı.. Sizi gönneğe geldik. 

r ~e genç icadının kulağına e~üerck 
lBdda.iı: 

- Size bahsedeceğimiz şeyler yalnız 
saadetinizi değil_ lsükhaliem de temlıı 
edecek. 

Bu sefer pir.ia dal brisuun yüzünde yerde parmakları robunuu clıuıtcllsl ile olm~.. Bu herifin elinden Mar1ı:i dö 
aevinç kırmızılığı Msıl oldu. N. ak 1 eden ,, ~ .şiirin dul karısım tetkik cdi- Şenöz kucnğına afümuşsınız. Oradan 

- Buyurun .. Dedi .. (çamaşırcı kadına fOl'da. bir h~kimin yumuşak yatağına ~e daha 
hitaben) Madam David .. Lambayı tut- Kemaleddin ~Akrü Orbay Biıden: sonra da bir genç mekteplinin kuru pl-
mak zahmetinde bulunur ın11aımn? ~ - Madam Sk.armn .. Dedi. te ine düşmilŞs\inüz. 

Madam David, misafirlerinden biriniıı . ··. H-1..:L.-ı k !!iiJ'.el _u • far Y'me dedı"kodula b k l bö l . .• . .. 
1 

w 1crin basamaklarından yuvarlanırcasına · - Sorma Madam Grc1ü sorma .. Öyle iUUA.B en ço 0 oıuugunuz.un • ~ ra a 1 ırsa Ye ya· 
Markız dıgerınin şova ye oldugunu du- ind' K: a k ,...,,. da Iamb yl lkmda mı smız? taktan yalı'ıga ve kucaktan kucağa do-
)"Unca ağzı bir karış açık b!mıştı. oda'da b ~ ~1 aü:'~ sır~ .;m~~~ı a~ şe .. e:d vard ~1 "· SenŞiındih. anla~~~al vaki~ Gmç kadın, ilz:erine dikilen nafiz: na- laşa dolaşa her tarnfdan yüz bulmaz bir 

-Hiç zahmet olur mu .. DedL Başunla safi 
1 

. ı. k ~~ bır ~~ _r~;;.,;:ı- musaı eğı ·• eman lö<llıua yeleri zarlar altında maheubaıre başını eğdi. hale düşmüş ve bir gUn sefil bir halda 
beraber. ~ ~ınmanı aryaa bb' B a ıguıhalı gt eit~· ~errnlsene ~~~~~tlersıık ... G~ hayır- - Madam La Markiz... diye :kdceledi. Paris yolunu tutmuşsunuz. Pnris, nıh4 

ra ı.. en ne nn. ıı o un ruum nına versım Yann .'t. 1 
Buyurun işte lamba.. . .. . . k " Mar:ki:ı:, dantelası ile oyıw:naktnn bıA- annda entrika kuvveti taşıyan insanlar 
Derin bir reverans yaptıkdan sonra Dıye soylendi. Anuna .. D~, ~ tek- onuŞUl'\IZ. mış, şimdi yclpazesini salhy'Ordu. için rnUkemmcl bir meydan vazifesini 

lamba elinde, yol göstermek için öne l'ar çıkıncaya k.~dar sandalyeleri kom- . Marlam. David, sırtladığı üç sandalye - Ne utanıyorsunuz .. DcdL Gilzelliği- gördil. Fakat siz o zaman parasız: pulslll 
düştü. Karşıdaki oda kapısını açtı. .şu madam Greluden alırım. . ile odaya girdi. nix gün gibi Qş&aı-.. Ve si:ı:iıı gibi gi.izcl bir halde olduğunuz için içinhdeki bu 

Hep içeri girdiler. Ve doğruca yanı bqınclaki bakkalın - ~. dedi. sandalye getirdim. Sizi olan kimselerin arkasından bin bir t.ilrlü istidadı göstermemiş ve mecburen men· 
Burası çok çıplak bir oda idi. kapısını çaldı. karanbkta bımlctma biraz amma.. Kımı- dedi kodular yapılır, masallar uyduru- debur suratlı şair Skarron ile evlen.mlş-
Dıvarların kirleri alelacele aüriildOğU - Madam Grelü.. Madam G!'eiii.. ~~ayın.. Şey .. Şu limbayı nere- lur. Bu idettir. • siniz.. 

belli bir badana ile yarım falUla'k &-- A;uuz .. Çabık açınız.. ye .......,µımı acaba? Madam dö la Fertenin sizin hakkınız- Ş8iriıı ölümünden SOilQ bütün gece-
tlilmil§tü. Diye bağırda. Şö.at,.e Dö Loren.: da uydurduğu lftiralan bir biı.ıeniz. lerinm yaJmz .kmdi yatağmıza U..... 

Ortada boya.sız ve tahta bir masa .. Q.. Bakkal .kadın ~ şiddetle ~lın- (Şövalyeye dönerek) öyle ~ler sör- mediğiniz de israrla söylen.i}'or. Hatd 
§Me kirli bir yalak vardı. nıvıeden madam Davidin sesini l>imen- tinize bakın madam. Jfyıor ki azizim şönlye .. lnsanlar ldeta aevk arabaıw:.a bazen birden çek fam 

Madam David bin taıuyamadı. Dedi. Madam David eliadeki iblbayı inanacağı geliyor. ve ~n eksik ohıuyan ıkühe,ianlum 
- Eyvahlar olsun .. Dedi.. Göırdüniiz K.orbk kor.kak mrdıu: tabla masaaın üstüne koyduktan ..ara - Ne söfliyor? da takıldığı rivayet ediliyor. 

ınü şimdi felaketi. - Kim o!.. Ne İllD70I' sunuz? çe1ı:Uip gitti. _ Dedi kodWarı, madam Sbr.ronun Hepsi bu kadar değil sev~li madam 

Markiz dö Montespan ve şövalye dö - Aç kampıa mç.. Benim.. ltoillrna.. Yalnız kaldıktan sonra madam Sbr- daha~ kızlık zamamndan, adı hellliz Skarron .. 
Loren teaşla sordular. Selli P7eeek d..... Çabık •L Bana ron derin deria içini çekti.. Frm d'Obin,e olduğu samandan. Siz.in sık sık Luvr sarayında görüzune-

- Ne var .. Ne oldu. bir ~ bne ....ı.ı,. vermmt ricaya - Ah .. dedi, sizi. burada, bu vazi,fette ~- A%izim madam Skarıuı. F.ier nWn. sebebi ne .İmi§ biliyOl' mUSUDU&T 
- Dıiha ne olsun .. Evimiıılle oturacak ge)dim bıbul et.eğe mecbur oldujumdan ~ bu bdmın söderine fnanm•k lhım ge- Söyledikler.ine inanmak lbım geline lb 

yalnız tek bir saadalye ..... V•mafib Kaduıcaiıı. bir tıaıaidan bpc7ı açar· ılayı ne bdaı- utaıııy4ı'llm. B.!laemx_ Ur. siz ilk önce ve daha çak körpe bir kralın gödine girmek ve ODWl metrasl. 
hiç merak etmeyin .. Ben şimdi gider ve keıı bir taraf.do da .-nı}'OınMa: Şövalye dö Loren, iskemleııiD arkalı- kıa iisım Puvatuda pşı, toplu -.. kanlMtr olmak sevdasını gildiiyor mupunU&.. 
size ADdalye balarum. - Ne var.. Ne oluyor? ' Bu tııellş ne ima kollannt dayamıştı. bir ~ elhulım gepniplıdz ıı.u& --------------
Kadınca~ız böyle söli~ mel'diven· allah askına? 1lerirJp cl5 llnntespan he oturduh iN ill9ıC eci....._ bir de ~ - BrI'lılEDI -
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25 
___ ı.: 

d 1ar k . . gın a n rtısm numanw SUÇ ORTAGI 
125 mil yon arlık ziraate elveri.cıli arazi ve ••• 

Hadi artık muharrir olmağa karar ver
mişti. Günlerce düşünmüş, taşınmış 

bundan daha eğlenceli, daha enteresan 
bir meslek bulamamıştı. 

Sıcak bir yaz günüydü. Gömleğinin 

kollannı sıvamış, odanın içinde bir aşağı 
bir yukan dolaıııyor, yazılarile halka ve
receği heyecanı, zevki ve ileride bulacağı 

büyük ıöhreti düoünerek tatlı tatlı hülya
lar kuruyordu. Bu kadar töhret kazan
dık tan sonra elbette servet te yapacaktı. 
Bütün gazeteler ondan bahsedecek, ya
zıları hakkında sütun sütun tenkidler ha-
ıılacakt1. 

Öyle dalmıştı ki bütün hülyalar ona 
hakikatmiş gibi ııeldi hafif tebessümle 
dudakları büküldü, göğsünü gererek 
yumruklannı eıktı ve heyecanla aynaya 
yaklaştı. 

Sevinçten yanakları luzarmıştı. Uzun 
uzun kendine baktı. Bayağı yakışıklı sa
yılırdı. Boyu posu da fena değildi. Yalnız 

batındaki ıaçlan tepeden biraz açılmıştı. 
cAdaaam, ıen de, dedi, ıöhret ile para 
olduktan aonra .. Bütün kadınlar arkam
dan kopcak.> 

Bir kliıt hışırtısile kendisine gelmesey
di, belk.i bu muayene ve hUlya daha uzun 
aürerdi. RUzgar masanın üzerinde açık 
duran kliıtlan yere uçurmuıtu. Saate, 
balttı: beı .. Vakit ne de çabuk geçmittil 
Halbuki o gün muhakkak bir yazı haZlr-
laması llzımdı. Gazeteci arkadaıına eöz 
nnnişti. 

Kağltlan topladı, masanın bqına otur
du. Kalemi elinde evirip çeviriyor, ara
aıra takaiını kanttınyordu. Ne yapsa na
file... Ahi gibi habrına hiç bir ıey gel
miyordu. Kalktı. Elini yüzünü yıkadı .. 
Oh.. Biraz ferahlaml§tı. Pencerenin ke-
narına dayandı. Dışarısını 

baııladı. 

seyretmeğe 

Beyoğlunun yaya ıokaklarından birin
de küçük bir apartmanın tek odasında 
oturuyordu. Birden ıengi değiıti. Karşı
dan ev sahibi madam geliyordu. Muhak
kak aylık istiyecekti. Geçen ay para vere-
mediği için on beşerden, tam otuz lira 
borcu olmuıtu. Bunun hepsini birden ver
rneaine im'kln yoktu. Cebinde yirmi bet 
lirası vardı. Yirmisini aylıia mahsuben 
verecek, aeri kalan bq lira da harçlığı 

olacakb. Ev sahibile karıılaomak istemi
yordu. Parayı bir mektupla göndermeğe 
karar vennifti. 

Hemen ıapkasını başına, ceketini ıır
tma geçirdi, ve kapıdan fırladı. Kapıcı
nın boş oduında biraz bekledi. Kadın 
ıeçtikten eonra eokağa çıktı. Kendi ken
dine: 

cBu sıcakta zaten bir şey yapamıy~-
cakbJn. Serinlikte döner yazarım.> diye 
söyledi. Vitrinlere baka baku ağır ağır 
tünele doğru yürüdü. Kartı ıokağın kö
teainde duran beyaz elbiseli bir kadının 
dikkatle kendine baktıiını gördü. O ta
rafa yürüdü. Bildik mi diye o da dikkatle 
baktı. Kadın gülümsedi ve elindeki şık 
çantayı kuten yere diitiirdü. 

Bu, uzunca boylu, balık etinde, yetil 
ııözlü güzel bir kadındı. Nar çiçeği ren
aine boyalı dudakları arasından görünen 
bembeyaz dişleri çok ~zeldi. 

Parmağında tek taı küçük bir yüzüğü 
vardı. Beyaz elbisesi pek şıktı. incecik 
belini sıkan kemeri ve yere düşürdüğü 
çantası: gibi dudaklarının renginde idi. 
Velhasıl kibar ve tam onun hoşlandığı 
tipte bir kadın .. ... Çantayı Hadinin elin
den alırken daha candan bir gülüşle te-
ıekkür etti. 

Bir §CY ıöylemek istiyormuş da çeki
niyorıtıuı gibi hali vardı. Nihayet: cAf· 
federsiniz beyefendi, latanbula yeni gel-
dim: buraların acemisiyim, K.arlmanı an
yorum. Lôtfen ne tarafta olduğunu tarif 
edermi siniz .. dedi. Hadinin iti yoktu. Ne 
yapacağını bilmeden dola,rrken i§te, Al
lah ona, güzel bir kadın göndermi§ti. Ha
zırlayacağı hikayeye de iyi bir mevzu çık
mıştı, sizi götüreyim~ diye cevap verdi. 
Beraber yürümeğe başladılar. Artık Hn-

dinin çenesi açılmıştı; neler, de neler an
)atmıyordu 1 Kendini bir gazete muhar-
riri diye takdim etti: 

Avrupayı rüyasında bile görmemişti 
ama, orada geçen güzel günlerini, uzun 
tahsil eenelerini öyle hararetle anlatıyor
du ki bütün bu yalanlara o an için kendi 
bile inanıyordu. 

Yanındaki güzel kadına bayağı işık 

olmuştu. Utanmasa evli olup olmadığını 
eoracak ve izdivaç teklif edecekti. 

Genç kadın birdenbire bileğindeki 

dmaslı saate baktı: 

- Eyvah, dedi, vakit te ne çabuk 
geçmişi Çok geç kaldım. Merak edecek
ler; belki de yol bilmediğim için kaybol
duğumu zannedecekler. Sizden son bir 
ricam var, beyefendi.. Şuradan çorap 
ile baZJ ufalı: tefek şeyler alacağım. işim 
bittikten eonra lutfen beni Büyükadaya 

gidecek vapura kadar götürür müsünüz?. 
Oraya ilk defa misafir olarak gidiyorum. 
İskeleyi tarif ettiler ama, belki yalnız 
beceremem. 

- Emredersiniz hanımefendi, memnu
niyetle .... 

- Ah çok teşekkür ederim, size te
sadüfüm bayağı bir mucize .. 

Bu cümle üzerine öyle tatlı bir gülüş
le güzel dişlerini gösterm~ti ki Hndinin 
aklı fikri büsbütiln karıştı. 

Yalnız kadın eşyaaı satan küçücük 
bir dükkana girdiler. Genç kadın, yeşil 
gözlerinin renginde, üç parçadan mürek
kep bir çamaşır takımı ile iki çift ipek 
çorap aldı. Hepsi tam yirmi dört lira 
yetmi5 beş kuruş tutmuştu. Fakat ha
zırlanırken dükkancılara işittirmek için 
yavaş sesle HAdiye anlatıyordu. 

- Vallahi çok ucuz oldu. Ben İzmirde 
böyle bir takımı dünyada otuz liradan 
aşağı alamam. Aman inşallah sonra ge
leyim de iki kat daha alayım. Benim iç 
çamaşırıma fazla merakım vardır. Ona 
verilen paraya hiç acımam. Hem bilse
niz bu kumaşlar öyle dayanır ki.. Yı

kayın, Utiileyin, giyin.. yıkayın ütüle
yin, giyin .... 
Adamın uzattığı zarif paketi Hldi al

mak istedi ise de genç kadın razı olma
dı: 

- Size bu kadar zahmet verdim ye
tişmiyormuş gibi birde eşya mı taşıta

yım ?. Vallahi olmaz! ... 
- Rica ederim hanımefendi, sizde ka

lırsa pek üzülürüm. 
- Peki, dışarı çıkalun da .. 
Ki§eye yaklaştı, dudaklarında Hndiyi 

büyüleyen o tatlı tebessümü vardı. İnce 
manikürlil parmaklarile kırmızı çantası
nı açtı. Henüz parayı çıkarmıştı ki: 

- A.. Cevad... diye bağırdı ve para 
çantasını Hadinin eline sıkıştırdıktan 
sonra: cBir dakika, şimdi geJiyonım> 

diye dışarı fırladı .. 
Hadi, elinde kırmızı çanta, gözleri 

dalgın, zengin ve güzel hanımı adalar 
iskelesine kadar otomobil ile götünneği 
düşünüyordu. 

Bu kibarane buluş o kadar hoşuna git
U ki dudakları hafif bir gUlüşle yayıldı, 

elindeki çantayı muhabbetle .sıktı. Ka

pının onüne geldi, gözlerile etrafı ara
dıysa da kimseyi göremedi. Tekrar içeri 
girdi bir iki dolaştı. Vitrindeki şık eş
yaları birer birer seyretti. 

Güzel arkadaşı hfil! meydanda yok 
sakın bir kazaya uğramasın diye düşün
dü . Bu tizüntü ile dışarı çıkb ve bekle
meğe başladı. 

- Affedersiniz efendim, hanımefendi 
galiba gelmiyecek, IQtfen hesabı kesse
niz, saat yedi oldu, mağazayı kapaya
cağız .... 

Dükkllncı para istiyordu. Artık bekle
mesine imkan yoktu. <Nasıl olsa çantası 
bende parayı verir çıkarım. Şuracıkta 

biraz daha beklerim. Zaten neredeyse 
gelir.. Muhakkak ki İstanbulun Adetini 
bilmediği için geç kalmıştır.> diye dü
şUndil. 

Çantayı açtı. A.. Gözlerine inanamı
yordu. Çantada tekrar beş paraları yok
tu. Tekrar kapadı nafile .. Şimdi ne ya
pacaktı? Sattıkları eşyanın parasını al
mayınca bu adamlar onu dlinyada bı
rnkma7Jardı. Kavga gürültü çıkacak, 

rezil olacaktı .. Kendi kendine öfkeleni
yor: cAh enai çapkınlık senin nene!.~ 
diye Söyleniyordu. Cebindeki yirmi beş 
lirasını içi sızlayarak vezneye uzattı ve 
dışarı fırladı. 

Etrafına bakmadan hızlı hızlı yUrüyor, 
kadına da, kendine de küfürler yağdırı
yordu. Eve geldi. Elinde kalan kırmızı 
çantayı öfkeden makasla parçaladı, oda
nın bir köşesine attı. !ki gün hiç bir ye
re çıkmadı. Cebinde beş parası olmadığı 
için üçlincü günü bir arkadaşına gidip 
borç istedi.. Evden henüz çıkmıştı ki 
Galibe rast geldi. Beraber döndüler. Ga
libin gözü bir aralık masanın altındaki 
kırmızı kadın çantasına ilişti. 

- Ulan, işte gazetenin yazdığı çanta .. 
Yoksa yeşil gözlü kadının suç ortağı 

• • ? sen mısın . . 
HA.dinin şaşkın şaşkın baktığını gö

rünce cebinden bir gazete çıkarıp uzattı: 
- Bak oku.. Vallahi harıl harıl seni 

yetin e o a yenı stUdyoda olacaktır.) h . d k b l ed __ı muayene anesm e a u ve t aTI "' 
hesapsız maden damarları bulacaklarını Öğle neşriyatı: eder. 

Telefon: Muayenehane, 3ı25 
Ev 2980 Saat 12.30-13.00 de milzik (Türk plaksanmışlardı; halbuki .• 

lan), 13.00-13.15 te haberler, 13.15- --------------
14, te müzik (Kal'lJık plik neoriyab), Pariafakültesinden diplomalı İtalya Haheıistanı istilaya bundan üç dir. İtalya, Habeşiatanın fethinden ıon

scne evvel bu günlerde bqlamı§ ve al- ra bir müddet daha Habeılere kartı çar-
lı, yedi aylık bir muharebeden ıonra Pl§mağa devam etmiş, ondan ıonra da Akşam De§riyatı: 
nihayete erdirmiıti. memleketin muhafazasına çal1§m1fhr .. 

İ 1 H h · f h b b Saat 18.15-19.30 da İstasyon hakkında 
ta ya a eşıatanın et ine üyük ir ~vrupanm kanşık va~yeti ka~tısında ai- muhtelif lisan1arla izahat ve müzik (eğ-

ümitle giriıım~ ve orada vasi bir eervet )ahlarını fazla.laııtırmaga da dıkkat eden lenceli pUklar), 
19

.l5-l
9

.
30 

da musaha
ele geçireceğini zannetmişti. Halbuki bu- ltalya Habeşıstana sarfedecek pra bu- be, 

19
.
30

_
2

0.00 de müzik (Halit tUrkülerl 
gün halyanın büyük bir ıukutu hayale lamamıştır. B .

1 
d R' 

umadıg"'ı, Hahe•istandan umdug"'unu bu- 1 1 al' ] H b este ve Semaı er), 20.00-21.00 e ıya-... .., ta yan m ıyeci eri a eıistan ıçm ti Cilmh b d (4::""f +1...-- S 
ı d ... ı ,_ d . se ur an osu >F uJ:sön er-
ama ıgı ıöy enmu.te ir. ıermayeyı İngiltereden bulabileceklerini vet), 2l.00-2l.lO da arapça söylev, 21. 

oı, tablplerl 
Memleket hastanesı dış tabibi 

Mumffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Haıtalannı her gün ıabab 

ıaat dokuzdan baılıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

İngiliz gazetelerinin verdiği mallımata zannediyorlardı. Fakat lıpanya harbinin l0-21.15 te haberler, 21.15-22.oo de mU

göre Habeş harbi Jtalyaya 15 O milyon devam etmesi İngiliz - ltalyan anlaşma- zlk (ince saz) , 22.00-22.45 te müzik (kü
İngiliz lirasına ve 5 bin askerinin haya- ıının tatbik mevkiine konulmasına mani çük orkestra), 22.45-23.00 te haber]er
tına malolmuıtur. O zamanlar İtalyanlar olmuştur. istasyon hakkında muhtelif lisanlarla 
125 milyon arlık ziraate elverişli arazi Bununla beraber, ltalya Habeşiıtanda izahat ve istiklftl marşı. -------------
ve hesapsız maden damarları bulacak- yi~e bir~ok işler yapmıştır. Mettla, 1600 10 Birinci Teşrin 1938 Pazartesi prog- AŞÇIBAŞI MARKA 
larını zannetmiılerdi. Fakat bugün Ha- mıl yem yol yapılmıştır. Yekunu 700 mil ramı (öğle neşriyatı tecrübe mahiyetinde Makarnalar 
be.,istanda elde edilen yalnız gayet az t t d'"' b' k il d · h l' " u an ıger ırço yo ar a ınşa a ın- olarak yeni stüdyoda olacaktır.) 
mikdarda altın, kahve ve hububattan dedir. Birçok şehirler de imar edilmiştir. 
ibarettir. Yalnız, İtalyanın Habeşistana 500 hin öğle neşriyatı: 
Diğer taraftan ltalya Habeşistanda dü- Jtalyan yerleııtirileceği söyleniyordu. 

oündüğü iatismar planına da başlıyama- Halbuki bugün, askerler hariç olmak 
mıştır. Buna da memleketin vüs'ati ser- üzere HabeıJİstanda ancak 50 hin hal
mayesizlik aehep olarak gösterilmekte- yan vardır. 

Nobel 
Sulh mükafatı 
kime veriJecek 

Saat 12.30-13.00 te alaturka plBk neş
riyatı, 13.00-13.15 te haberler, 13.15-14-
te karışık plik neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

lZMlR tKJNCl ASUYE HU- Saat 18.S0-19.15 te karışık pl.Ak neşri-
KUK DAiRESiNDEN : yatı, 19.15-20.00 de tUrk muaikisl ve halk 

D B cada mah 11 __ .._ ıarlulan (HalUk Recai), 20.00-20.10 da 
avacı u 8'8 a eoe saat ayan ve arapça nefriyat, 20.10-20. 

Dutluk sokağında 16 numaralı ha- 15 te haberler, 20.15-21.00 de tllrk mu

nede mukime Recep kızı Müveddet sikisi (Mustafa Çağlar ve Semahat öz

tarafmdan kocası müddeialeyh lz- denses), 21.00-21.15 te Şan pllklan, 21. 
mir Postahaneainde tetkik memuru 15-22.00 de stiidyo salon orkestrası, 22. 

ik t .. ed E l ll 00-22.15 te haberler ve hava raporu, 
-o--- en agayyup en rzurum u -

Selanilı aergiainin Birincililı 
madalyatını lıcnanmlflır ••• 

Nobel sulh mükafatının İngiliz baş- yaa aleyhinde açtığı boşanma dava- ---------------------------~ 

vek.ilineverilmesiumumibirfikirolarak smda müddeialeyh namına çıkanlan lzmir inhisarlar başmüdürlü
dolaşmaktadır. Yalnız sulhu kurtarmak d t' · 'k et i.hınd b l 
yolunda çalışmru;ı büyük takdirle kar- ave ıyenm ı am g a u un- v • d 
şılanan çemberlayn, mükafatın kendi- madığından bahis ile bili tebliğ iade g i;· D en: 
sine veri1mesi, Norveç akademisi tara- edilmiş ve zabıtaca yapılan tahki- Foça tuz anbarlan kiremitlerinin aktanlma ve tamir iti pazarbğa 
fından kararlaştırılırsa bile, bu sene için katta müddeialeyhin ikametgibmm konubD\qtur. Keıif bedeli (360.60) teminatı (54.09) liradır. 
alamıyacaktır. Çünkü, sulh mükafatı meçhul kaldığı anlaşılm14 olduğun- Kqif ve fBrlnamesİ levamn ıubemizde görülebilir. 
namzedinin o senenin 1 şubatına kadar dan davacının sebkeden talebine bi- lıteldilerin teminat paralariyle ı3/ı0/938 günü aaat ıs le bllf· 
gösterilmesi l.Azımdır. Yani 1938 senesi naen müddeialeyh hakkında gazete müdürlüğümüzdeki komiıyona gelmeleri ilin olunur. 
mUkAfatını alacak olanlar, kAnunusanl 3693 (2949) 

ile ilanen tebligat ic:raaına karar Te-sonuna kadar gösterilen namı.etlerden 
olacaktır. rilerek bu baptaki tahkikat 2ı tıo/ 

Vilayet 
den: 

daimi •• • 
Çemberlayn sulh mükMatı için namzet 938 tarihine müsadif cuma gilnü aa

gösterilecek olursa 1939 senesi namzetle- at ona bırakılm14 olduğundan tayin 
ri arasına girecek, ancak gelecek sene- edilen ~bu günde müddeialeyhin 
nin Nobel mükMatını alabilecektir. bizzat veyahut tarafından musad-

encumenın-

Naha atelyeainde mevcut ve müfredatı dairesinde mahfuz liatede 
yazıh 433 lira SO kul'Uf muhammen bedelli hurda eıya ile bir kamyon 
enkazı ve bir tenezzüh otoıu 2490 aayıh kanunun hükümlerine tevfi
kan ıs gÜn müddetle açık arttırmaya konulduğundan iateklilerin te
minat akçeleriyle 18 birinci tqrin 938 pazartesi günü aaat 11 de Na
ha atelyesinde toplanacak komiayona bq vurmalan. 

Diğer taraftan, Danimarka hilkümeti- dak bir vekaletname ile bir vekil 
nin resmt gazetesi olan cSocial Demok- •• d · _ '--· takd" d h kkınd gon enneıı aKaJ ır e a a 
raten> Nobel sulh mükAfatı için Çem- gıyap karan çıkanlacağı tebliğ ma-
berlayndan riyade Beneşi muvafık gör- k ka' I ak .. k yfi 

kt d. s lh ilkAL t . t'f amma un o m uzere e yet me e ır. u m öıa ının ıs ı a ilA l 
ed Ç k Cümh. . . .1 sini an o unur. en e urreısıne ven me 
teklif eden bu gazete, onun, sulh uğrun- 3706 (2947) 3668 (2950) 

da en fazla fedaUrlık yapan adam oldu- -----------------------·----------------------

ğunu söylüyor. Emlak 
Para kazanmak için 

yeni bir usul 
Honoluluda Jüdit Dar isminde bir 

genç kız hayatını kazanmak için, garip 

bir usul keşfetmiştir. Havay adasındaki 
güzel plA.jlardan birisine, büyük bir şem
siye altına bir dikiş makinesile bir kaç 

parça kumaş yerleştirmiş, ve banyo için 
gelenlere ölçü üzerine mayo dikmeğe 
başlamıştır. 

Bu yepyeni usuldeki terzi dilkkfun 
eşsiz bir muvaffakıyet kazanmıştır. Genç 
kadınlar ve kızlar bu ölçü üzerine diki
len mayoları çok beğenmişler, delikan-

lılar da mayoların provası yapılırken 

güzel vücut seyrebnek iştiyaki1e plAjdan 
ayrılamaz olmuşlardır. 

paketle Tatavlada tramvaydan inerken 
rastlamış ve tevkif etmiştir. Pakette bir 

takım yeşil ipekli çamaşırla iki çift ipek 
çorap bulunmuştur. Yapılan tahkikat 
neticesinde o gün cGüzin e orta boylu, 

sarı gözlü, sağ yanağı tizerinde hafif ya
ra iz.i bulunan şişmanca, bir adamın re
fakat ettiği anlaşılmıştır. Güzin, §eriki 
ciirmüniln isim ve adresini söylememek
te israr etmektedir. Yüzük ile saat alın
mış, fakat henilz paralar ele geçirileme-

Esu No. 
ve eytam bankasından: 

Yeri No. ıu Nevi Senelik Depozitosu 
Kira T.L 

A.727 Göztepe Mısırh caddesi No. 458/429 Ev 150.- 22.50 
A.326 Bayrakh Burnova caddesi 73 Ev 72.- 10.80 
A.691 Balçova Yeni Köy caddesi Tarla- 30.- 4.50 
A.701/C Karalaf 9 eylw sokak 116 Ev 56.- 8.40 
A.701/B Karalaf 9 Eylw sl>kak 114 Ev 60.- 9.-
A.310 Baymdırh ÇBl'!m 2 Dükikn 38.- 5.70 
A.629/2 Karatq 9 eylul sokak 157 /1 Ev 90.- 13.50 
A.923 Karatq 9 Eyliil aokak 136 Ev 90.- 13.SO 
A.693 Balçova Yıkık köy Tarla 200.- 30.-
A.701/ A Karatq 9 eyliil sokak 112 Ev 88.- 13.20 
A.234 Osmaniye caddesinde 64 Dükkin 76.- ı 1.40 
A.1149 Güzelyalı Tramvay caddesi 1119 Ev 186.- 27.90 
C.202 Mimar Kemalettin caddesi ı 7 No. lstanbul hanı 3 Oda 93.- 13.9S 
C.226 Karalaf Tramvay caddesi 178 Ev 147.- 22.05 
C. 39 Güzelyalı Urla caddeai 1025 Ev 258.- 38.70 
C.188 Esnaf Şeyhi Mah. Şamb sokak 68 Ev 240.- 36.-
C.51/3 lkinci Sukaniye Efrefpqa caddesi 725 Dükkin 22.- S.85 
C.249 Fatih mahallesi Dejirmendağı caddeıi 57 Ev 192.- 28.80 
C.267 Eski Balık pazarı Tuhafiyeciler 60 Dükkin 94.- 14.40 
C.202 Mimar Kemalettin caddesi lıtanbul han 4 Oda 72.- 10.80 
C.289 lkinci Sultaniye Nezaket sokak ıs Ev 78.- 11.70 
C.88/4 Gazi Bulvarı 4 ve 8 inci sokak Apartman 186.- 27.90 
C.258/7 Karatq 176 No. lu Aile evi 7 Oda 49.- 7.3S 
C.258/13 Karalaf 176 No. lu Aile evi 13 Oda 49.- 7.3S 
C.12 KBl'!ıyaka Alaybey Günaydın sokak 20 Ev 87.- 13,o6 
C.258/ 1 ı Karatat 176 No. lu aile evi 11 Oda 49.- 7 .3S 
C.258/3 Karalaf 176 No. lu aile evi 3 Oda 49.- 7.JS 
C.259/ı Karatq Tramvay caddesi ı78 No. evin alt kıamı 178 78.- 11.70 
C. ı 77/1 Kuaba Turan mah. Su bqı sokak 182 Dükkin 24.- 3.60 
C.178/2 Kuaba Cami Kebir mahallesinde Dükkin 36.- S.40 
C.242 Aydın Hasan ef. Mah. lstuyon caddeli Dükkin 42.- 6.30 
C.144/2 Mania Gazi Pata Ma. Muammer bey sokak Dükkin 63.- 9.4S 

arıyorlar. Meraktan çatlayacağım .. Ku- miştir. Bu hususun tenvirine yardım 
b k anl t edecek olan meçhul şahı.ıı şiddetle aran-zum ça u a .... 

Hadi, rengi sapsan aşağıdaki yazıları maktadır.> 
okuyordu. Hadinin eli ayağı titriyordu. Eyvahlar 

MüIDM BtR HlRSIZLIK VAK.ASI olsun .. Ya o gün orada o kadınla beia-
cMaruf müteahhitlerimizden Bay her yakalansaydı! Artık ayıkla pirincin 

(K ..... ) nın evindeki Güzin adlı hizmetçi taşını ... 
kız, bundan biraz evvel hanımının bin Arkadaşının kahkahaları arasında ba
be.ş yüz lira kıymetindeki pırlantalı sa- şına gelenleri anlatan zavallı HAdi, bir 
atile bir tek taşlı yüzilk, ve içinde beş daha çapkınlık yapmağa tövbe ettiği 
yüz lira bulunan küçük kırmızı bir el gibi, korkudan tam on beş gün kapı dı
çantasını çalarak kaçmıştı. O zamandan- şarı çıkmadı. 
beri zabıtaca aranmakta olan cGiiz.in> e 
bir sivil taharri memuru elinde ufak bir HALlDE KEMAL 

C.56/ 8 lzmir lkinci kordon 49 Dükkin 206.- 30.90 
C. 96 İzmir Güzelyah Urla caddesi 985 Ev 249.14 37.31 
C. 146 Maniaa Attar Hoca mahallesi 9 Ev 96.- 14.40 
C.231 Maniaa Alaybey Çömlek sokak 57 Ev 78.- ıt.70 
C.187 Maniaa Şehitler mahallesi 22 Ev 84.- 12.60 
C.171 Maniaa Dere mahallesi M. Ali çıkmazı 17/9, 22 Ev 54.- s.tO 
C.126 Manisa Alaybey Mahalleai 4, 4,A Ev 159.- 23.86 
C.266 Mania Çarıı mahallesi Park caddesi 134, 136 Ev, Dükkin 120.- ıs.-

lzahab yukarıda yazılı gayri menküllerin kiralari 24. ı 0.938 pazartesi günü aaat on birde ihaleleri yapıl" 
mak üzere arttırmaya konulmuttur. 

lıtekli olanlarm hizalarında yazıh depozito akçelerini veznemize yabrarak arttırmaya girmeleri. 
9- 15 {29Sl) 
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Memleketimizin hütiin ıtriyat ve müstahzarat ihtiyacını sanat ve rekabet sahasında ' en 
mükemmel bir surette tatmin ile bütün milletler arasında ve1938 lzmir Enternasyonal 
Fuarında dahi biı·inciliği ve altın madalyayı kazanmıştır. Sayın lzmir halkının 

gösterdiği büyiik teveccühü idame etmek Üzere 

HASAN DEPOSU Kemeraltında şubesini açtı 

Hcuan kolonya ve losyonları 

Huan kolonyuı, L6syonları fant~ şişe 
c c c c Top ve F~tazi 
c c c c 
c c c c 
c c c c dUz §işe 
c c c c 8 köşe lüks şişe 
< c c c lüks kutulu şişe 
< c c c tırtıllı fİfe 
c c c c düz büyük şişe 

o d3 lavant ( eau de lavante ) 
o dö lavant 

, Buz..Ateş kolonyası 
Buz.Atq kolonyası 
Buz-Atef kolonyası 

Kuruş 
1/24 litre 25 
1/16 c 40 
1/4 c 125 
1/8 c 70 
1/3 c 150 
1/3 c 150 
1/3 c 200 
1/2 c 225 
1/1 c 500 
1/8 c 70 
1/3 c 150 
1/24 c 25 
1/8 c 70 
1/3 c 150 

Nearin kolonya ve losyonları 
N..nn kolonya ve Losyonları 

c c c Top ve Fantazi 
c c ~ c 
c c c c 
c c c dUz şişe 
c < c karafa 

1/24 litre 15 
l/16 c 25 
VB c 40 
1/4 c 70 
1/4 c 60 
1/4 c 65 

Pudralar 
Kuruş 

Hasan tuvalet pudrası kutu (Origan) 30 
c c c < 45 

Hasan traş pudrası kutu (Origan) 15 
c < c < 25 
c c c büyük kutu 40 

Hasan çocuk pudrası ( leylak, glil, fujer lavanta 20 
c c paket c c 10 

Hasan Talk pudrası 500 gr. c 40 

Kremler 
Hasan kremi vazo ve şişe 

c c tüp küçük. 
c c tüp orta 
c < tüp büyük 

Hasan deniz kremi bUyUk 
< c c küçük 

Briyantinler 

50 
7 5 

12 5 
20 
50 
35 

Tras levazımatı 
~ 

.... Adet Kr. Adet Kr. Adet Kr. 

Hasan traş bıçağı 1-4 
Hasan traş bıçağı paslanmaz 1-6 
HAS traş biçağı 

c < 
Hasan traş sabunu 
Hasan traş sabunu kutusuz 
Hasan traş sabunu kremi 
Hasan Traş Makinesi 

c c < kutulu lüks 
c c fırçası 

c c halis blero 
c 
c 
< 
c 

c 
( 

c 
< 

c 
c 
c 
< 

10...:...as 100-aoo 
10-50 100-450 

10- 15 
100-125 

30 
25 
30 

102 
150 
100 
250 
550 
350 
800 

1100 

Yağlar ve esanslar 
Hasan gülyağı ve neroli halis saf 

c. c 
c 

c 
c 

( 

( 

1 gr. 50 
5 c 225 

10 c 425 

Y af ar müstahzaratı 

Hasan zeytin yağı tam 1/4 litre şişe 
c c c 1/2 
c c < 1 
c c c 2 
c c c 1 kilo ten~kesile 
< c c 3 c c 
< c c 5 c c 
c c c 7 c c 

Hasaıı Huile de parafin 
c fıstık özü yağı 
c fıstık özü yağı kUçUk 
c Hindyağı halis 25 gram 
c Hindyağı halis 50 gram 
c tatlı badem yağı küçük ıife 
c tatlı badem yağı büyilk şişe 
c tatlı badem yağı 250 gram 
c tatlı badem y&ğı 1000 gram 
c acı badem yağı küçük fişe 
c acı badem yağı büyük şişe 
c balıkyağı 1/4 kg. 
< balıkyağı 1/2 
c balıkyağı 1 
c balıkyağı 2 

KUftll 
40 
50 
80 

160 
7CI 

190 
300 
400 

75 
258 
125 
15 
20 
3G 
50 

100 
358 
40 
60 
40 
60 

100 
19' 

c c c 8 kötell li.lb 
c c c Düz bUyük Jile 

75 
l/3 c 100 
1/2 c 125 

Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo 
Hasan Briyantinleri büyük şişe ve vazo 
Huan Briyantinleri en bUyUk 

35 
50 
75 Tıbbi müstahzarat HQfaratı öldüren Fayda 

C C r C 

c c < 
c c c litre ile açık 
c c c 1/4 lük.9 kutu 
c c c1/8 c c 

1 < 250 
250 
100 

60 

Traf kolonyaları 
Kolonya.sı 

c c 
c c tam bir litre 

Eaan•lar 

a.... Fauları 3 ıır. ıit• 
c c 5 < 
c c 10 c 
c < 15 c lüks kutu 
c c 25c c 
c c 50 c c c 

lfuuı esanalıut ıramla açık 

1/4. litre 30 
1/3 c 60 

150 

25 
50 
75 

100 
200 
300 
10 

Sabunlar, tuvalet sabunları 
lfasaıı tuvalet aabu.nları küçük yuvarlak 10 

c c c Yuvarlak orta 15 
c c c Yuvarlak bUyUk 25 
c c c lilb 12 5 
c c c c 20 
c c c c 30 
c c c büyük ve beyzi 30 
c Tuvalet sabunu 6 lık paket kUçük 27 5 
« Tuvalet sabunu 6 lık büyük 40 

Gliserin sabunları 
~ Giherin sabunu gül ve limon kokulu 30 
" Gliserin sabunu gül ve limon kokulu 20 
'Okulu yuvarlak 25 

Toz sabunları 
liaı.an :toz. sabunu 10 gr. §ife içinde 20 

Tıbbi sabunlar 
ıı__ Gudron, Sufr, Panama 
-~ tıbbi sabunlcrı ' 15 

Ruj lor 
Hasan Ruj sabit renkli açık, orta, .koyu ve mandarin 30 

c c c c c c lüks 50 
c c c c c c çok ltiks 100 

Allıklar 

Hasan allık brünet, blöndinet ve mandarin 35 
c c c c c yağlı 50 

Tırnak cilası ve sürmeler 
Hasan tırnak cill.5ı beyaz ve renkli 

c 
c 
c 
c 

< 
c 
c 

c 

c 
c 
c 
c 

c c c 

Hasan Düsulvan Aseton 
Hasan Stirmesi 

c c lüks büyük 
c c paket 
< c kemik 

c 

c 
sedef 
orta 
büyük 

Saçlara aid müstahzarat 

10 
20 
25 

30 
40 
60 
12 
20 
3~ 

15 
30 

Hıısan §ampuvan tozu 5 
Hasan şampuvan özü likit 30 
Hasan ıampuvan özü likit büyük 50 
Hasan trihofil saç suyu 75 
Hasan sııç sabunu 25 
Hasan saç sabunu büyük 40 
Hasan o dö kinin ( eau de quinin ) 60 
Hasan o dö kinin ( eau de quinin ) bUyük 150 

Kolnıla salar 
Hasan Maimukattar 1 kg. 25 
Hasan Maimukatta.? 2 kg. siyah life 30 
Hasan Maimukattar bUyU.k damıc-nılarda kilosu 6 
Hasan gUl ve çiçek suyu 1/4 kg. 30 
Hasan gül ve çiçek suyu 1/2 q. 50 
Hasan gül ve çiçek suyu 1 kg. 75 

.Hasan kuvvet §Urubu küçük 60 Fayda Hasan 1/8 litre 
c c c orta 100 > > 1/4 c 
c c c büyük 150 < c 1/2 c 
c > c en büyük 250 c c 1 

H8ısan öksUrük pastilleri 30 c c 5 
c c tene-ke 15 kilo saii 
c c fıçı ile kilo 

Pompa devamlı Diş müstahzaratı 
Pompa nikel kalın 

Hasan Dantos diş mlcunu küçük tüp 
• c < c orta tüp 

7 5 Pompa ince 
12 5 Pompa teneke 

c < c c bliyUk tüp 20 Pompa Filida 
< c c suyu 25 Naftalin özil 

c orta 50 < 
c 

< 
c 

< 
c c bUyük 75 Fareleri öldüren Far 

Glüten mamuldtı 
Hasan Gluten ekmeği 40 
Haaan Gluten Gevreği, Makarna, Unu, §ebriyes1 60 

< Diyabetik çikulatası 25 
c Diyabetik G Iık kutu 125 
c Diyabetik 12 lik kutu 240 
< Brekfast bisküvitleri kilosu 250 
< Bre-kfast biskilvitleri 1/2 kilosu 130 
c Brekfast bisküvitleri kutusu 35 

Hasan tuzsuz rejim ekmeği 60 

.. 
Ozlü unlar 

Pirinç, Buğday, Mısır, Bezelye, TUrlU, 
Yulaf, Çavdar, Patates, Arpa, 

Mercimek, İrmik özü 
Hasan özlü unları 250 gramlık kutu 20 
Hasan özlü unları 500 gramlık kutu 35 
Hasan badem özü unu 250 gr. 50 
Hasan badem özü unu 500 gr. 90 

Ha•an gazoz ve meyva özü 
Hasan gazoz ö.zü 1/16 litre 

c c c 1/8 
c c c 1/• 
c c c 1/2 
c Meyva özii 1/16 
< c c 1/8 
c c c 1/4 
c c c 1/2 

25 
40 
60 

100 
25 
40 
60 

100 

Far Hasan fare zebiri buğday ve macun kilçük 
c c c < macuııu c 4 misli 
c < < c ilWıl bir arada 
c c < < kilo ile 

Muhtelif müıtahzarlar 
Hasan çocuk donları 1 numara 

< c c 2 c 
c c c 3 c 
c c c tırtıllı No. 1 
c c c t~ullı No. 2 
c c c tırtıllı No. 3 
c leke suyu 
c çamaşır, bulaşık, cila tozu küçük 
c çamaşır, bulaşık, cila tozu büyük 
c vazelin tUb 
c hasta dereceleri 
c c c 
c Garant.o Prezervatifleri 6 adet kutu 
c Garant.o Prezervatifleri 1 adet 
c Garanto Prezervatifleri ipekli 6 adet kutu 
c Garanto Prezervatifleri ipekli 1 adet 

Feva kutu 
Feva küçük paket 
Bikarbonat dö sut 100 gr. 

c c c 250 
c c c 500 
c c -c l kilogram. 

Hasan ihlamur çiçeği 
c Peynir mayası 25 gr, 
c < c 125 c 
c < c 225 c 
c c c 550 < 
c c c 750 c 

HASAN DEPOSU 
Perakende satış yeri Kemeraltı caddesi 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı 

Karşıyaka perakende satış yeri Ferah ec~nesi 

Telefon 

" 

3180 

2862 

5023 

Bilumum Eczane ve ecza depolarında, tuhaf iye, bakkaliye ve 
mağazalarınila muvaffakıyetle satılmaktadır. 

" 

hurda vat 
I 

20 
25 
40 
65 

275 
850 
5t 
45 

" • 
31 ' 30 
25 

10 
25 
30 

200 

'10 
80 
90 
35 
40 
45 
10 
10 
ıs 
12 • 
50 
75 
30 
7 • 

50 
10 
30 
5 

10 
20 
35 
60 
25 
!5 
35 
60 
80 

100. 
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Eezaeı Kemal Kl\mll diyor ki Aktaş 

1 

• 

• • 

Gözünüzü kapayınız bir elinize HiLAL ECZANESiNDEN aldığınız beı)im 

dereeell ( Llmon~l~egl ) 
. 

Kolonyalarırnı öbür elinize de herhangi bir kokuyu alıp hemen 
Hilal Eczanesinin kokuculuk aleminde daima üstün kalmasının 

Ko~onyasile şöhret almasının 

karşılaştırınız : 
sebeblerini, lzmirin 

hikmetlerini bilenler Üzümü, inciri gibi Kemal Aktaş 
kafilesine girecek 

Hil81 Kolonya Kemal Ki mil Ak taşın Eczc.nesi . 
Bir 

e A 

rıyPZI kanaatiniz düstur olduğuna bütünlenecek tir. 
--~------=~--L!f!!llmmms ............................. ._ .... ~, ........................... ._._._ ........................ r.1111 ........ , 

,a.-t·· m:ı:mm· HiLKAT :---------, Siz de bu kren1den şaşmayınız! öLO AHMET SEYtT TEREKE-ıdaki 123 üncü maddesi ile onu takip 
Si T ASFIYE MEMURLUöUN- eden maddeleri ahkamına tevfikan 
DAN : açık arttırma kaimeleriyle satılığa 

Daima Kanunlarına Sadıktır 
Yaratan kuvvet, bir insana sıhhat ve saadet için-

de yafamak hakkını vermittir. Her türlü suiistimal 
ve tabiat kanunlarina aykırı hareketin cezası ölüm
dür ... 

Yurddas! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! 
Bütün uzviyetini gözden geçir ve gördüğün en uf ak 
bir arıza üzerine derhal faaliyete geç. Kendinde düf· 
künlük, halsizlik, ittahsızlık, kansızlık , kuvvetsizlik, 
tembellik, korkaklık mı hiasediyorsun ? Bunlar uzvi
yetin imdat i•aretidir. Çabuk yeti' ve hayat eksiri 
olan . • • • . . . . . 

içmiye batla, F O S F A R S O L tababetin esasını te•· 
kil eden bütün doktorlar tarafından takdir edilen en 
mühim ilaçların gayet fenni bir surette te,rikinden 
yapılmı' emsalsiz bir kudret turubudur ... 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa

tını haiz bir fen ve bi]gi mahsulüdür. 
Bütün cihanda e1Ii senedir daima üs
tün ve essiz kalmıstır. - -
Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegane aıhhl 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini aöz ve şarlatanlıkla de~il 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Bertin, 
Nevyork güzellik enstitülerindert 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatını kazanmış olmakla ispat 
etmi~tir. 

Krem Balsamin 
Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza ve ze

kayı yükseltir. Sinirleri, adeleleri sağlamlaftırır. Azim 
ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kudretleri uzviyette 
toplıyarak ömrü tabiiyi bütün netelerle geçirtir. FOS-
F AR SOL güne~ gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlili Gündüz için yağsız, gece için yallı 
ve gençlik saçar, her eczanede bulunur... ve halis acı badem ile yapılmı§ gün-

' düz ve gece şekilleri vardır. 

:.:=;~A~=~-=~=========·===- ===-:-===~'~ K~MB~~m;ö~~n~i~ınmışh~~V~ffiliPF~ Yazın insan -k~ndini d--aha' linde satılır. tNGIUZ KANZUK ECZANESi. •. 
BEYOCLU - tSTANBUL 

( 

kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

-,~ 

Dikkat 
Ediniz 

f u i]k fehJiJ..e aJf ıret1eı ı ni görür görmez derhal 

NE V R O·Zi N 
almak lazımdır 

NEVRO~IN Soğuk algınlığının fena akıbetler doiurmuına 
minı olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kQfe alınabilir 
~~mmı"H:EUJı;::~sm~~~~~~~.DZD 

Şark sanayi kumpanyasın-
dan: 
Örümcek 
Horoz 

Kuruı 
Tip 13 90 cm 804 
Tip 8 90 cm 764 

85 cm 731 
85 cm 675 

Kelebek Tip 9 75 cm 615 
• l,bu ~i~tler fabrikada teslim ve bedeli s>e!in ödenmesi meput 36 m. 

bır top ıçın olup asgari 1 balyalık (yani 25 top} sahflara mabaustur. 
1 - 24 top almak istiyen mü,teriler yukandaki fiatlere yüzde iki 

zamla mal alabilirler. · 
lktısat Vekiletinin 5/8/938 tarihinde tesbit ettiii kaput bezi fiatle

rine uygun olduğu tuc:lik ohmm. 
bmir T1eant Oduı 
llwnl • l••w.._ 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

o s MA,_N i y E 
Sirkecide 
DCDYJN'~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFU' dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle biitün Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. · 

lıtanbulda bütün EJre ve lzmirliler bu otellerde bulueurlar. 
Birçok hususiyetlerine illveten fiatler müthit ucuzdur. 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
lıteraeniz 

Dünyanın her tarafından ıeve seve kullanılan ve 
cildi trqtan ıonra pamuk cibi ywnutatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

Terekesi hali tasfiyede bulunan çıkarılmı§tır. Evsafı kaydiyeleri ve 
ölü Ahmet Seyidin hali hayatında vaziyet zaptına nazaran hali hazır 
yaptığı konkurdato mucibince ala- vaziyeti yazılan ı,bu gayri menkul· 
kalılarına İpotek eylediği; lere ayrı ayrı tapu senetlerine müı· 

1 - 6/9/929 tarihli bir kıt'a ta- teniden tasarruf edilmekte ise de bu 
pu senediyle uhdei tasarrufunda bu- yerlerin müteveffa tarafından bilfi-

1 
lunan lzmirde Balçova köyünün il tevhit edilerek dört parçanın bir
Narlıkuyu namı diğer Adabumu likte istimal edilmekte olduğu ve 
mevkiinde kain arazii milliyeden motörü mevcut kuyu mahallindeP 
§arkan yol ve Mustafa veresesi ha- bahçe ve tarlalara kadar borularlıa 
ğı, ,imalen Hatice bahçesi, garben gelen au ile sulanmakta old~u an· 
Fatma ismetin mültez bahçesi, ce- laşılmı, ve ehli vukuf heyeti umu· 
nuben Sığacıklı Mehmet Ali ve Hü- miyesinin birlikte satılmasında ah· 
seyin çavuş tarlalan ve Kale cadde- cı ve satıcılar İçin menfaat bulundu· 
si ile mahdut ve derwıunda üst kat- iunu bildirmi• olmalanna ve heye· 
ta üç oda bir sofa ve alt katta bir ti umumiyesinin on altı bin lira kıy
koridor üzerinde üç oda bir heli, bir metinde olduğunu söylemelerine bi
gusulhane, bir mutbah, bir fınn, bir naen satılığa çıkarılan ı,bu gayri 
ahır, bir kuyu ve bir mikdar avlu ve menkulleri gerek heyeti umumiye 
bodrum mevcut bir bap hane ve bir halinde ve gerek ayrı ayn satın al· 
büyük üzeri aamanlıklı dam ve yine mak iatiyenlerin birinci artbrma 11 

1 ayni sakaf altında ayn kapılı bir tek 11 /938 tarihine müsadif cuma gii· 
odayı havi kule ve İçinde bozuk bir nü saat on dörtte lzmirde Bahçeliler 
motörü mevcut kuyu ve havuzu ve hanında ahkamı 4ahaiye sulh hukuk 
dört dönüm kadar bağı ve yedi yüz mahkemesinde hazır bulunmaları ve 
ağaç portakal ve altı yüz ağaç ka- arttırmaya i,tirak için mahkemece 
dar qılanacak turunç ve tahminen satılığa çıkarılan gayri menkulün 
üç yüz kayası ve erik ağacı ve tah- muhammen kıymetinin yüzde yedi 

1 
minen dört yüz camlık tahtası ve yüz buçuğu nisbetinde pek akçesi yatır· 
yirmi fidanlığı mevcut otuz dönüm malan ve icra edilecek birinci açık 
iki yüz kırk üç arım ve temellük ve arttırmada verilen bedel gayri men· 
tasarrufu havi senette {maa hane, kulün tahmin olunan kıymetinirı 
kule ve bağ ve bahçe ve tarla ve ku- yüzde yet mi, be§ ini bulmadığı tak· 
yu ve dam) diye kayıtlı ve yeminli dirde son arttıranın teahhüdü baki 
ehli vukuf tarafından on bir bin Ji- kalmak tartiyle arttırmanın on be§ 
ra kıymet takdir edilen gayri men- gu"n daha te d't ed'I k b • ·, kul ·ı . m ı ı ere on qınc 

1 e • . , .. günü 26/11 / 938 tarihine tesadüf 
2 - Y ıne muteveffa Ahmet Se- eden cumarte•ı' gu" .. t b" de 

"d· 6/ 9/929 ihli b' k ' • nu saa on ır yı ın . • .tar ır ıt a tapu gayri menkulün .en çok artıranın üs· 
senedı ıle uhdeı tasarrufunda bulu- .. "I 
ilan ızml.rde Balço k"' .. .. N tunde bırakılmasına karar verileceg va oyunun ar- d llAt• .. 1 lıkuyu namı diğer Adabumu mev- ve e a ıye resmı ı e tapu harcınıt1 
ldinde kain arazii milliyeden şarkan alı~ıy.a ait olacağı ~bi ihaJe pulu be· 
arık, garben Ahmet Seyit, ıimalen del~nın de alıcıdan ısteneceği ve sa· 
yine Ahmet Seyit tarla ve bahçele- tılıga çıkarılan gayri menkullerde 
ri, cenuben yol ile mahdut ve ye- alakası olanların İpotek sahibi ala· 
minli ehli vukuf tuafından iki yüz caklılarla faiz ve masrafa dair iddi· 
lira kıymetinde olduğu bildirilen iki ası bulunanların irtifak hakkı sahip· 
evlek tarla ile; leri varsa i'1>u ilin tarihinden itiba· 

3 - Yine ölü Ahmet Seyidin 7 / ren yirmi gün zarfında haklannı i•· 
9/929 tarihli bir kıt'a tapu aenediy- pat eder vesikalariyle müracaat et· 
le uhdei tasarrufunda bulunan ve meleri, aksi takdirde baklan tapu tİ• 
lzmirde Balçova köyünün Narlıku- cilleriyle sabit olmadıkça sah• bec:le· 
yu mevkimde ve Adabumu semtin- linin paylaşmasından hariç kal•• 
de kain arazii milliyeden 4&rkan Sı- cakları ve sataJığa çıkarılan mahalle
ğacıklı Hüseyin çavUJ ve Mustafa ri görmek ve izahat almak istiyerı· 
veresesi, garben ve ,imalen Ahmet lerin mahkemeye ve terekenin ta•• 
Seyit tarla ve bahçeleri, cenuben ka- fiyesine memur lzmirde Gazi bulv•· 
le caddesi ile mahdut ve yeminli eh- nnda 8 numaralı Demirelli hanınb· 
li vukuf tarafından bin skiz yüz lira ki yazıhanede Avukat Salim Zeri 
kıymetinde olduğu bildirilen dört müracaat eylemeleri ve arttırııı' 
dönüm üç evlek yüz altmıt yedi şartnameıinin 20/10/938 tarihif1· 
arşın tarla ile; den itibaren daimi surette her k~İJt 

4 - Yine ölü Ahmet Seyidin 21 görmesi için tasfiye memurund• 
temmuz 338 tarihli bir kıt'a tapu açık bulundurulacağı alikadararıeJ' 
senedi ile uhdei tasarrufunda bulu- malumu olmak üzere ilan olunur. 
nan ve lzmirde Balçova köyünün 1ğ- 3709 (2948) 
delik namı diğer Narlıkuyu mevki-
inde kain Tapuda arazii miriden di- Zayi M ühu·· r 
ye yazılı 4arkan ve cenuben Mehmet 
~li tarlası, garben Hüseyin tarlası, 5 T. evvel 938 çar.-mba giiıt.11 
•ımalen yumurtacı Hasan bahçesile Söke pazarında dolaşmakta iken 1~ 
mahdut ve içinde on iki beygir kuv- cebimde bağlı mühürüm kopanl;,,.Jı 
vetinde Horozbin markalı i,ler bir ıuretiyle qmlmıştır. Kimseye bol'• 
adet dört ince kalınlıimda dürbina cum olmadığı cihetle (Murat) y•~ 
boruları ve motörü mevcut ve ye- zıh bu mühürümle iddia edilCC:~ 
minli ehli vukuf tarafından ilç bin her hangi bir alacağı kabul etdleuı· 
lira kıymetinde olduğu bildirilen ve ğimi ilin ederim. 
tapu senedinde (bir kıt'a kuyuyu Söke Kisir köyü Kırveliler ..,.. 
haTi müfrez mahal) diye yazah ma&.inden Ali oilu JC 
PJl'İ menbl; icra ... iflia kanunu- MURAT öZTUR 

- • "' .............. aabti MWnn- <2952) 
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EY GENÇ! 
Sağlığını, aileni, vatanını 

FrengiveBelsoğukluğu 
Af etinden koru 

KöRLER., SAKA 1l..AR. HAPiSHANELERi DOLDURAN KA
lJ..ER, TIMARHANELERDE INLtYEN DELiLER, MEZARLA

RA. GON GÖRMEDEN gömülen masumlar, bütün dejenere 1NSAN
lAR ekseriyetle ya kendileri tarafından kazanılan veya ana ve baba
larından miras kalan bu mel'un hastalıklann kurbanlarıdır .. GAYR 
MEŞRU MONASEBE1LERDEN ÇEKtN! .• Her gördüğünü temiz 
&anma ve hayatını kaput dediğimiz prezervatiflere teslim etme .. 

Nefsine hi.kim olmuaan behemehal PROFJLAKStN kuUan .. PRO
FlL\KsıN bütiin mitmtPcYin ı.mlekellerde gençliği yÜ7.de yüz bu 
beli tafanlanndan lmnJJa. en minci ailahbr. Sıhhat veü.letimizin 
re.mi müıaadeıini haizdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. 

Her Eczanede bulunur .• 

Profilaksin daima ve her 7.&Dl&ll Profilaksin! 

~--------------------------~' 

YENl ASIR.. --
DEUTSCHE LEVAN 

TE- Ll IE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

ATLAS LEVANTE 1. 

o -
Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL J\LDAIS 
KUMPANYASI 

SOKRA 'FES vapuru 15/10 da bek-
ATHEN vapuru 1 O birinci te~riode 1 k 1 R d A d 

u...._ı...,_ enme te o up otter am, mıter am 
bcklenlyor. Rottcıdam. ,. ....... ~ v• 'Y~ l-larohu lirnnnlan için yik. aliııcalr.-
Bremen için )"iik alacaktır. t 

ır. 

VESTSEE vapuru 23 birinci te~rln- HELDER vapuru 31/1 O da. beklen· 
de bekleniyor. Rotteıdam. Hambuq ve k 1 R calt me te o up otterdam. Hambura ve 
Brcı:nen için yük ala bı. Am&t rdam limanlan için yiik alacdtıL 

SVENSKA ORIENT UN1N!: AMERJCAN EXPORT UNES 
F.XPRESS ftılMS'9 14 lıiriııci hfdıde V ASLAN O motörü 1 5-T O da bek-

bU • u-.;a.. • • ..:L. .ı.c.k lenmekte olup Rotterdarn, Hambura; 
-.ı S«· ~_,.,..ır-• illa z- tır. O • k Bal k ı· 1 '-

EXHIBITOR 2..ı b'. . anımar ve tı ıman arı için yüıı: 
VÇUJ'11 "' ll'UlCI tCŞ· 

. d L_LI • __ L • • "L l alacaktır. 
~Le ocıuenıyor. e-.y~ açın yuıı; a a- BlRKALAND motöt\1 30/10 cia bek-
caa:tır. 1 

enmekte olup Rotterdam Hamburg 

EXERMONT vaparu 24 birinci teş- CDYNlA DANZLC Danimarka va Bal
rindc bekleniyor. Nevyorlı:. için yük ala- tık limanları için yük alacaktı.. 30/10 a 

kadar Norveç İçin yük kabul ederf. caktır. 
FlNSKA A/A 

PiRE AKTARMASI SERi SEFERLER POHJANAA vapw:u 15/10 da.An· 
EXCAUBUR vapuru .2 l birinei teş- vcrs Finlandiya limanları için yük ala

rinde Pireden Boston ve Nevyork için cnktır. 
hareket ~dccektir. SER.VJCE MAR1TtME ROUMAIN 

EXETER npuru 4 ikinci t~rinde Pi
reden Boston ve Ncvyork için hareket 
edecektir. 

EXCAMBtON vııpuru 18 ikinci teş

rinde Pireden Boston ve Nevyork için 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE M1DDELHA VSUNJE 
O S L O 

BAYARD npunı 24 birinci teşrinde 
bekleniyor. Le l lavre, Dieppe Dünkerk 
ve Norveç umum limarllan için yük ala
caktır. 

ALBA JULIA vapuru 21/TO da Ji. 
mı.uuntl%8 edip Malta, Marsilya ve Ce· 
nova limanları için yük ve yolcu alır. 
ADRlATICA SOCIET A AN di 

NA V!GAZtONE . 
BARI..EIT A rnotörü 12 / I O da gelip 

ayni gün saat 1 7 de Pire, Korfu, Saran
da, Brind.W, V alona, Draç, Gravu.a. 
Spa}ato, Zara, Fiume, T ricste ve Vene-
dik limanlarına yük ve yolcu alarak ha· 
rdcct edecektir. 

LE.RO vapuru 13/ 10 da gelip •J'1lf 
- saat 19 da Patmo. Lcro, Kalimno, 

lstanköy. Rodos. Bari. V enedik Te T ri~ 
este limanlan için yük Te yolcu alır. 

STE ROYALE HONGROISE DANUBE lllndaki hareket tarilde:riyle ~-
MARmME BUDAPEŞT lardaki değ~ m , 

DUNA vap"1U l 7 birinci tqriode Yet hbal etmez. o.ı.. ~ iPı 
bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala- 2 d kordonda Fratdli Spesco ......-

caktır. ftcenteliğine müracaat cdilme.I rica olı.

TELEFON: 2904 - 2005 

SZEGED vapuru ikinci teırln iptida- n ur .. 
tarmda beklmiyor. Tuna limanlan için. 

" /, 

• 

6 = o •;::> = 

-
rıerKesın iızerınde ıttıtaK 

bir hakikat : ettıği 
S.W. Oflc ue akşam her yemekten 
~ günde 3 defa 

5 :as . 

--------------~------------- yük lacaktır. 

~ ÇOROMESINDEN BaR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOCI>l.k1UNU HER D'.S BIUR 

BRONZ. 
DfŞ flRÇALARI DIŞl..ERl ÇOROMEDEN VE ~ı.o&A ,.. .... .ıu;.a.,,....,.. 
DJRTARllL. Her eı,,..... Te hdaafiyecidm araynm. 

Karahisar Maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Kuruınu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazimsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı manen suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak iç· niz 

Tilkilik yeni lımir eczanesi TELEFON 2067 
~14''1 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
Çe,me kazuının Çiftlik köyünde tainire muhtaç dokuz kirgir evin 

~~Vaat ketifaamelerine göre tamiratı 27 /9/938 günden itibaren 15 
t\in nıüddetle açık eksiltmeye konmUflur. 

2 - Muhammen ketif bedeli cernan 952 lira 36 kuruftur. 
.~ - Eksiltme 13/10/938 gÜnÜ saat ikide lzmir iskan dairesinde 

llıutqekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
.;:.ı!. - Mevcut fllrtname ve keşif evrakı her ıün İlkin dairesinde p 
-~ilir. 

-: - Eksiltmeden bir ıaat ev.el muvakkat teminat bedeli olarak 71 
_ .43 kurut yatınldıima. dair ve.ikanın komiayon reisliğine veril
.... eaı lizmıchr. 
:r 6 - lıteldilerin yukarıda yazılı gün ve saatte tıkin dairesine mü· 
acaa.tleri ilin olWlur. 

27 - 1 - s - 9 3534 (2941) 

BUDA~T vapUTU 20 birinci ~ 
rinde bekleniyor. Wı:end.eriye için yük. 
alacalrtır. 

SERViCE MARITIME ROUMA1N 
BUCAR.EST 

DUROSTOR Yapwı. l O birlncltet
rinde Köstcnce( Galatz 't'e Galat% ak
bınnut Tuna limanlan i~ yük alacak
hT. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMiTET 

Vapur acentası 
BIRJNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
EDennaD Lines Lhl 

LONDRA HATTI 
POLO npans l9 eylGle kadar Lond. 

ra ve HuJI fçJn ylik alacakhr. 

Kullanmak 

~ 

RADYOLIN 
JOHNSTON V ARREN UNES 

UVERPOOL 

ALBA TROıS ,,..,_,. 18 eyltlde ge-- D\I ın1 ı •t t • 1Mımbcyu 

DROMORE vapunı 30 birlncitetrin· 
de belr.leniyor. Uverpool ve A.ılvera li
manlarından yük çıkaracak: ve Burgu, 
Köetence Sulina Galntz limanlan için 
yük alacaktır. 

tecek Ye 28 eyhlle kadar doira l..ancLa "•ı IJe- ppu. O.. ylı:tı:dn
içln yiik alacaktır. d .... ldmyasmm hArlbJaıındaı:ı 

bbidlr, denilebilir. Kokum g{izel 
IONlAN vapııru 28 eylUlde ıelecek ~ 1ıQ1, mlkrop&an karşı t:e-

6 birinci tCJrine kadar doğru Londra idıı dri · e ytiz.dfJr._ 
yük alacftktır. 

ARMEMENT DEPPE S. A. 
ANVERS 

MAROC vapuru 8 birinci tefrinden 

lRENTfNO vapuru 1 4 blriacl tq
rlnde gelecek ı 8 birinci tepine kadu 
doğru londra için yük alacaktır. 

l2 birinci teşrine lcadar Anvers (Doğ- UVERPOOL HATii 
ru) limanı için yük alacaktır. BEL.GRAVIAN vapu"' 18 eyi~ 

llA.ndak.l hareket tarihleriyle nav- Londıadan gelecek yük çıkarıp ayni za.. 
lunlardaki değişikllklerden acenta ~ manda lJ ı cı- -'- · ı -aL 

1:.. kabul verpoo ve -OT ıç n ~-
iUu,,et e.tmH. alacakta. 

Daha fazla tafsillt almak için Blrlıı- C11Y Of l..ANGASTER Vapunl 28 q
~ı Kordonda V. F. Hen.ry Van De.r Ze.e lUlde aelec:.ek. S blrlncl tqrine kadar U-
ve Ca. n. v. Vapur acetltalığma milra· veıpoal v Ct--t. t..l.. ..ıı'- _ı_ __ ,_ 

t d
,1 ___ 1 1ca lım • ~ov ..,,. ... J''"ıı; -...ı;:a&.b,r, 

~ e uuıt:.:M r o ur. 

Tel. No. 2007 " 2008. BRISTOL HATTI 
SELMA vapuru 20 eylUlde gelecek 

Det Forenede 22 eylQI. kadar doğru Bristol için yülc 
nlacaktır. 

i)ampskıbs - Selskab 
COPENHAGEN 

MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDlNAVlA 
sıs. SVANHOLM 

Eylulün birinci on beı günlükte yük 
alacaktır. 

sıs. ALCARVE 
Eylulün ikinci on beş günlükte 

'llacakhr. 
M/V. ALGIER 

yük 

EylCıl sonunda ve birinci te§rin baı

D.Etn'SCH LEV ANTE - LINIE 
DELOS vapuru f 6 ey1Ulde gelecek 

yillıc çıkaracalhr. 

Tarih ve navlunlardakf değ!.şfkIIkler· 
den acenta me.sultyet kabul etmes. 

''UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HE.LL.ENlC UNES l. TD. 

langıcında yük alacaktır. 
M/S. BROHOLM Ahinai vapuru halen limanımızda 
Birinci teşrin ilk hnftııaında yük ala- olup 8 birinci teşrin doğru Rotterdam 

caktır. Hamburg ve Anvers ]imanları için hare-
S/S. EGHOLM ket edecektir. 

Birinci teşrinin ilk on be~ günlükte 
yük alacaktır. Crigorioıı C. il vapuru 8·9 birinci teı· 

S/S. EBRO rin arasında beldcnilmckte olup Rotter-

B. • · t • · 'k' · b l '- dam. Haınbur~ ve Anvers limanlan içiıı 
ınncı ~rının ı ıncı on eı gUn üır.- •. k 1 -1c l kt yu a acaktır. te yu a aca ır. 

-

. RADVOLiN 
K.uJJananJar, dişlerini en ucuz şerait.le 
sigorta ettirmiş sayılırlar abalı öğle ve 
akşam her yemekten sonra O'Üode 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Her tarla tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karştsında 

Son te~rin itk haf tasında yük alacak-
M/V. MAROCCO 

nihayetinde beklenilmekte olup Nevyork 1 ket edecektir. 

Hella l 8 20 h' • • f için yük alacakhr. Lovc.en lüks vapuru Pazartesi 17 iti-• vapuru - ınncı te§r n 
• .... d b Lı __ ,. _'•- ol R ~--..l-- UNEA SUD AMERiKAN rincite§rinde saat 12 de lzmirden hare-

tır. 
ar.._.. a euC1U1me&te up oı~ . 
Hamb...... A 1. nla . . .,_ M.C. Holru vapuru 20·22 birinci te~rin ket edecek. Pıre, Korf~ Adriyatik liman--• ve nven ıma n ıçuı yuıı: . • 

M/V. 11.JNIS alacaktır. aruında beklenilmekte olup Ncvyorlc lan, Venedık, Trıyeste ve Şuoak liman· 
Son teşrin ikinci on heı gÜnlükte yük için yük alacaktır. lan için yolcu ve yülc alacaktır • 

elacakbr. Anghyra vapuru 2~/28 birinci te~rln Gerek vapurlann ra.uvasalat tarihleri. 
HER ON BEŞ CON MUNTAZAM ar!Lllnda beklenilmekte olup Rotterdam BALKANLAR ARASl HA TII ZETS· ııcru vapur isimleri ve navlunlan hak-

SERViS OLACAKTIR Ham.btl'lr ,,. An,,erııe limanlan için yük KA PLOVlDBA A.D. KOTOR kında acente bir taahhüt albn.a ııirmez:. 
Navlun ve bilumum ranıenyöınan için alacakbr. Balkan ittifakı iktıM.t kon.fera.namın Daha fazla tafailat almak için Birinci k.or-

Acenteliğe müracaat edilmeaf. aqyah, yolcu ve yük içia teti. ettiği hat· donda t 5 2 numarada (Umdal umw:nl 
ADRES : Fevzi pqa bulvarı No. 7.. UNlTED STATE.S AND LEVANT ta meosup Yugo.la.Y bandıralı Lovcen deniz acenteliği Ltd. müracaat edilmesi 
TELEFON : 3304 UNE LTD. lüks vapuru 9 birinci totıindc Mat l 8 de rica olunur. 

(Osmanlı Banltasa ittisalinde) Raıoa Corthon vapuru birinci t~rin~ Conııtantu. ve. Varııa limanları içiıı hare- T'P.!LEFON : Sın - 4672 
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Almanva şfmdi yeni bir vaziyet aldı 
Çekoslovakyayı himayesi altına almak ve Pragla uzlaşmak • • 

ıstı yor 

Eğer anlaşacak olu~l;a.:~~ 
Almanya, işgal ettiği yerler hari

vazgeçecek mi? cinde plebisitten 
Beri in saf iri tayyare ile Praga bazı teklifler götürmüş 

Lehler le müşterek hudut • • Rütenleri almak ıcın , Macarlar, 
istiyorlar •• Fakat·· Berlin bu işte Çeklere müzaharet edecekmiş 

Prag 8 (Ö.) - cÇeako S1ovo> gazetesi 
yazıyor: ŞlındJ en bilyük kaygımız Sinci 
ifgal mıntakaaının Berlin beynelmilel 
lto~nwıca kararlaştırılan hudutları 
hakkında doğrudan doğruya Berlinle 
müzakereye gi.rlfmek olmalıdır. Böyle
ce 87 bin Çek Almanyaya ilhak edilmiş 
olacak ve Almanlar bize bunca uman si
tem mevzuu yaptıkJarı feYl bizzat ken
dileri de yapm~ olacaklardır. Çekoslo
vakyaya ekonoınlk bakımdan muazzam 
zararı dokunacak olan bu hAdlse Münih 
konferansının kararlarına muhaliftir. 
MUnihte bizzat B.Hltler müzakereyi ida
re e~ti. Berlln konferamının kararları 
Şansölyenin MUnihte ilAn ettiği niyetle
re muhaliftir. Çekoslovakta hükumeti 
Berlinle doğrudan doğruya müzakereye 
girişerek bu haksızlığı tamire çalışmalı
dır. 

Südet topraklarından geçen Alman işgal kuvvetleri 

İNGİLTERE 
1 Görüşmeleri 

- İTALYA 
iyi safhada 

General Franko, ispanyadak i l talyan lejyonerlerinin 
iadesine muvafakat ettiğini bildirdi 

- BAŞT ARAFI t !NCt SAHiFEDE -
Bu habere şunu da ilave etmek mu

vafıktır: Öğleden az sonra Foraynofis 
cLidooni Novinb gazetesi ise Prag hü

klimetlnln garp devletlerine müracaat 
ederek beynelmilel komisyon kararları
nın bu hUkümetlerln tesbit ve arı.uları

Alman ordusu kumandanı general Fon Bravsti§, 
general Tepiyen 

topçu kuvvetleri kumandanı bu haber hakkında henüz resmi bir teyit 

na muvafık olup olmadığını sormasını 
tavsiye ediyor. 

den bildirildiğine göre Alman kuvvet-
leri bu sabah Silezya hududunda Vag-

elde etmemişti. Fakat !ngi1iz diplomatik 
mahfillerinden verilen izahat İngiliz -
İtalyan müzakerelerinin iki memleket 
arasında mevcut meselelerin memnuni
yeti muctp olacak bir şekilde halline doğ
ru inkişaf etmektedir. 

Yarın Macarlarla başlıyacak müzake- nav mıntakrunnm işgaline başlamıglardır. 
relere gelince, Çekoslovak hilkilmeti Jlk Alman taburu hududu Sostendorf 
Macar cekalliyetlerinin> e~eriyet teş- mevkiinde geçmiştir. 
kil ettikleri mıntakalan Macaristana ia- Diğer taraftım tnnsölye Hitler bu ııa-

Alman i~gal mıntakasına Berlin sefirler 
konferansınca verilen hudutlardan ıonra 
Bohemya ve Moravyanın &!)ağı yukan 
belli olan yeni hudutlannı gösterir hari
talar neşctmblerdir. Şimdiye kadar lı
gal mıntakalan hakkında her türlü bari· Roma 8 (A.A) - Kont Ciano ile Perth 
taların nqri aanııör tarafından menedil- arasındaki dünkU mUIAkatta mUhlm bir 
melde idi. terakki elde edildiği tahmin edilmekte

Gazeteler hiddet ve galeyanlarını ifa
de etmekte birleıiyorlar. Bazılan iıe fe
ct bir aciz hissiyle birleıen bu hiddet vo 
nefret duygularına hakim olmağa çalışa· 
rak müzakere yolunun h&.la bahşed,.bi· 
leceği imkanları soğukkanlılıkla gözönÜ· 
ne getirmeğe uğraııyorlar. 

Beynelmilel komisyonda meml~ketini 
tema.il eden Çekoslovakyanın Berlin se· 
firj doktor Masni bugün saat 13 te Ber
linden tayyare ile Praga gelmiştir. 

Prag salahiyetli daireleri bay Masni
nin Berlinden getirmiş olabileceği teklif· 
ler hakkında he~üz hiç bir malumat el· 
de etmediklerini bildiriyorlar. Fakat Al· 
manyanın Çekoslovakya hududti dahi
linde kalan ve Alman ahalisi bulunran 

Alman işgalinden kaçan Çek halkı Pragda Mazarik stadyumuncia mıntakalarda Münib anlaşmasına göre 
yapılacak plebisitten vıız geçmesi ihti
mali hakkında çıkarılan pyiaların ıirn· 

dilik mevsimsiz olduğu kaydedilmekte• 

de etmeği reddedemiyecektir. Çünkü Al- bah Südet memleketindeki seyahatinin 
manlar ve Lehlere karşı da aynı şekilde ilk kısmını bitirmiştir. Eski Almanya ara
hareket edilinişür. Fakat Macarların bu- zisine dönmezden evvel ~nsölye Pat
nunla iktifa etmiyerek Rütenlerle mes- sendavda, yani tarki Silezyanın cenu- dir. 
k.r. K t 1isi R 1 · · d Doktor Maıni derhal hariciye nazm 

un a ı or uncu ışga ın a B. Sklakovııki nezdine gitmiıtir. un arpa yer usya eya etinı e 1 b d k" d .. d"" .. . l mıntakas d 
ele geçirmek lstiyecekleri arilaşılıyor. d ah l' ·1 b' k ·· .. 1 

urmuş ve a ı ı e ır ço goruşme er-
Macarlarm maksadı LelWtaııla müştc- d b 1 

·Diğer tuaftan Leh - Çekoslovak an• 
laıması da lı&diseeizce tatbik ediliyor .. 
T eşen Silezyasının işgali normal tekilde 
devam etmiotir. 

e u unmuştur. 
rek hudut tesis etmektir. Varşova hU-
kilmeU de bu plana müzaheret ediyor. Südet memleketi için devlet komiser-

Bu planın aleni olarak takip ettiği he-- liğine tayin edilmiş olan bay Haynlayn 
def Rusyanın garbc doğru yayılmasına burada Führere veda ederek Kat~nd ve 

ıred teşkil etmektir. Hakikatte ise Al- Ray,cnberge gitmiştir. Şansölye Patsen
manyanın Avrupanın cenubu şark.isine, davdan öğleyin aynlmışbr. Yann Sü

Bilkreş ve Musula (?) doğru yayılması- det memleketinin kurtuluşu hakkında 

Bugün Leh kıt' alan F riıtat mıntak.ası

nı tam olarak itgal etmişlerdir. 

na mAni olmak gayesinin takip edildiği mühim bir nutuk söy)iyecektir. 
Pariı, 8 (ö .R) - Prag gazetelerin· 

den birinin verdiği bir habere göre eski 
Çekoslovak reiaicümhuru B. Beneı ıim· 
di Sedyovo malikane~inde bulunmakta
dir. B. Beneıin karıııiyle birlikte Jııviç-

bütün hariciye nezaretlerince malOm
dur. Fakat Alınanları gücendirmemek Pariıı, 6 (ö.R) - Pragdan bildirili
için bu Budapeştede alenen itiraf edil- yor : BerUn beynelmilel komisyonunun 
miyor. 

Ancak Almanyanın böyle bir planın 
tahakkukunu eyi bir gözle görmediği de 
muhakkaktır. Bu sebeple çok tezatlı 

(Parado~nl) bir diplomasi hadisesinin 
tahakkukuna imkan veriliyor: Bu da 
Almanyanın bir kısım Çekoslovak ara-

2isini kendine mal ettikten sonra kendi 
siyasi nüfuzu altına zaruri olarak giren 
Çekoslovakyayı Macarlara karşı himaye 
etmiştir. Bu fırtınanın hakikate ne ka
dar mutabık çıkacağı yakında belli ola
caktır. 

Londrn 8 (Ö.R) - İngiliz hava neza
reti son buhran esnasında silah altına 

alınmış olan hava ihtiyatlarının terhis 
edileceklerini bild irmiştir. Diğer taraf
tan hava naurı Sir Kingley Dö Kenbrinç 
üniversitesinde söylediği bir nutukta tn
giltercnL-ı müdafaa tertibatına hiç fa
sıla vermeden devamı lüzumunu bildir
miştir. 

Paris, 6 (ö.R) - Çekoslovakyada 
Münih anlqmasmın tatbiki devam cdi-

kararları derin bir tesir ve heyecan uyan· reye gitmek ve kış mevsimini orada ge
dırmışbr. Bu sabahki gazeteler, beıinci çirmek niyetinde . olduğu :ıannediliyor. 

Iskopçina meclisi 
yakında feshedilecek 
Belgrad, 8 (A.A) - 5 Mayıs 1939 da intihap devresi bitecek olan 

. Skopcina meclisinin pek yakında feshedileceği kuvvetle muhtemel gö
rülmektedir. Yeni intihabatın 11 f kanunuevvelde yapılacağı söylen
mektedir. 

Belgrad, 8 (A.A) - Samuprava gazetesi dün akşam cSiyasi hezi

met» başlığı altında neşrettiği bir başmakalede körü körüne takip edi

len bir siyaseti bariz bir şekilde temsil eden meşhur itilafın Zagrepte 

toplanan müttehit muhalefet partileri tarafından tanzimi üzerinden 
sene geçtiğini kaydetmekte ve şöyle demektedir : 

Bu itilaf milletin kısmi azami tarafından büyük bir infialle karşı· 
lanmış ve bu sebepten hükümsüz kalmıştı. Bunun için 8 ilkteşrin Yu-

goslavya tarihinde müttehit muhalefet part ileri tqıl\fından teşkil cdi-

dir .. 
Umumiyetle eyi haber alan mahfillere 

g8re faşist hükümetinln, İmparatorluğu
nun tanınması ve CUmhuriyetçl İspanya
ordusunda harbeden ecnebt muhariple
rin geri çekilmesi meselelerinde Londra 
kabinesinin vereceği bazı teminata mu-

kabil İspanyada harbeden ttalynn gönUl- Gönüllüler meselesi hakkında milletler cemiyeti kürsüsünde beyanatta bultt· 
lülerlnin derhal geri çektlmesinl kabul nan ispanya hariciye nazırı Del Vayo 

ettiği rivayet edilmektedir. k lmak hl' . . k b 1 · eli bn 1 · rt B ' · f ..ı~., H 1 büyük ~külAta bil- O§U sızın ta ıyesını a u e şım ye e e erı şa tır. ızım tara ımıZW"" 
ilk a ~n.;evcu~ük~ Hab im- daha mütemayil görünmektedir. Buka- bu 10 bin gönüllü derhal gönderilebilir· 

Y t nl 'Jln~ya .., __ _ı,,_,'"", tkincl+~e!rl d bil, İngiliz plmunın tatbiki için görüşmek Acaba hasımlarımız aynını yapac::al<lat 
para or u15 .... nun \CUKU.ıutu ""<j n e . . 

ka d d i b 
üzere Burgosa hareket eden karışmazlık mıdır? Onlar zahiren beynelmilel ala)'-

avam marasın a yeni en çtimaa aş- ,_ i 1 kre . B H m1· . ı ·ı b'ldi · 1 rdi Fak t -ı-l k dar talik ek 
1 

.a.omltes gene se ten . e ıngın arın ı gasını ı rnuş e r. a c:.u 
aması zamanına a etm s- vazifesini kolayl~1ıracaktır. lerin üzerinde bulduğumuz vesikalard• 

temesinde ve İtalya hUküınetinln ise bu 
K ülliyetli miktarda gönüllünün tah- ecnebi gönüllüler İspanyol tabiiyetine 

tanınmanın derhal yapılmasını talep et-
liye.sine Burgosta karar verilmiş gibi- geçmeğe davet edilmektedir. Son güıı-

mesindeodir. 1 
dJr. Resmen ihtirazlı davranılmasına rağ- lerde elimize düşen esirler arasında ec-

ParisuhSb(ö.R) - Havastagiljaıuının .Ro-firl men nasyonalist gazeteleri yakında mü- nebiler de vardır. Eğer Kızıllar da 10 
ma m a iri blldlrlyor: n tere ıe h b ka 1 ., .. bildi . 1 b" .. "llU taht· d 1 .. d -Lo d p 

1 1 
h k im ir rar veri ecegıru rıyor ar. ın gonu ıye e er erse gon er .. 

C r ert e talya arlclye nazırı ont Yüksek bir Frankist şahsiyeti cHa- cekleri kuvvetin miktarı ve hareket taı+ 
~o arasındaki muhaverelerde hatırı vas> ajansı muhabirine şu beyanatta bu- hi hakkında biz zamanında her habeı4 

.say ~rta]terakki.le~ kaydedildiği bildirili- lunmuştur: alacak mevkideyiz. 
yor. yan hük.Uınetl İspanyadaki İtal- a·· ül' lül' . . l ti .. ğ c on enn gen a ınması g nun Diğer taraftan Cümhuriyet kayna ıJl" 
yan muhariplerinin mühlet tayin edilme- lesidir İ 'liz · .. ~-:- ilk h d ıiın- '"' mese . ngı sıyase.......... e e- dan beynelmilel alayların dağıt ...-
den geri alınmasını kabul etmiş, buna f" . t kil etm ,_.. _ _ı,_ D'" b' k u h k.k d h li uk . . y mı eş eK1't!UJ..[". ıger ır ÇO m - a ın a şu aber veri 'yor: 
m abil İngıltere 1ta1yan ımparatorlugu- hl 1 1 . halli b t b"d' G 1 ıo• m mese e erın una a ı ır. e- Beynelmilel alaylar 22 ve 23 Ey Ü .. , 
nu hukukan tanıyacak ve İspanya Cüm- al ~--,- tngili' ı~---- k b ı ı ~· . . . . . ner r ran.K.O z p i:UllW. a u ve yani başvekil B. Negrinin 21 Ey ül ... -
huny~~~le:1 nezdındeki İspanyol o~- ıslah etmiştir. Ancak tatbiki imkanı ol- rlhli beyanatının hemen ertesi günü d.-
yan gonullüler hakkında da bazı temınat . . 

1ani mıyan bazı noktaları plAndan çıkarmış- ğıtılmışlardır. 1çlerınde yüzde 70 nısbr 
verece ş. tır. Frankonun notası şlmdJ Londrada tinde İspanyol askerleri bulunan mub' 

Dün akşam verilen bu habere mukabil tetkik edihnektedir. B. Henningin Bur- telit alaylar da cepheden alınarak cepb' 
bugtinkil haberler daha çeşitli ve fark- gosa hareketi bu notanın İngiliz hükü- gerisinde tahşit edilmişlerdir. 
lıdır: metince bir müzakere esası teşkil edebi- B. Henningin Burgos seyahati hakloJı" 

Havas ajansı muhabirinin saat 12.10 lecek mahiyette görill<lilğün.U gösteriyor . da Londradan bildirildiğine göre karJf' 
da bildirdiğine göre faşist hükümeti ge- Nasyonalist başkumandanı derhal 10 bin mazlık komitesi genel sekreteri nasYo
neral Franko ile mutabık kalarak !span-. göntilllinlin nasyonalistler tarafından nalist htikümetine İngiliz plAnının teftt" 

yada 18 aylık hizmeti o]an gönUllülerl memleketlerine gönderilmesini teklif rüatını bildirecek ve mütekabilen mal&' 
geri almağa karar vennlştir. ediyor. Fakat kızıllarm da aynı miktar- mat alacaktır. B. Henning Pazartesi ,U-

Fakat Londrada İngiliz - İatlyan anlaş- da beynelmilel gönüllüyü derhal tahli- , nü Burgosa varmış olacaktır. 
masının şimdiden aktedilmiş oldui:,'U ha- · 

lspanyol cephelerinde 
-

Harp vaziyeti hala iki taraflı 
hücumlarla devam etmekte 

beri mevsimsiz telakki ediliyor. İngiliz -
İtalyan paktının tatbik mevkiine girebil
mesi için daha bazı müzakereler lazım
dır. Başvekil B. Nevil Çemberlayn İs

panyol mesele5i - hiç olmazsa kısmen -
halledilmedikçe İngiliz - Italyan paktının 
tatbik edilmiyeceği hakkında 22 Şubat
ta avam, k?mar~sına teminat vermiş ol
duğundan büyi.ik miktarda ttalyan gö- Madrid, 8 ( Ö R) - Madrid cephesinde yeniden faaliyet kayd~<lil
nüllüsü tahliye edilmeden buna imkan mektedir. Topçu düelloları çok sıklaşmıştır. Bir çok bölgelerde, bil
yoktur. Fakat İtalyanın şimdi gösterdiği hassa Kara Banşel mıntakasında tahkim faaliye ti fasılasız devam edi
temayüller cesaret verici mahiyettedir yor. Guadalaraha cephesinde cümhuriyetçiler bir baskın neticesinde 
ve esash bir gönüllü terhisi limit edili- 1080 rakımlı tepeyi işgal etmişlerdir. Burası Siguenzanın yirmi kilo
yor. Bunların miktarı ve hangi silahlara metre şimali şarkisindedir. Hasım, bu sahaya hakim olan bu mevkii 
mensup gönüllülerden olacakları müza- bıraktıktan sonra mukabil taarruzda bulunmamıştır. 
kere ile tayin edilecektir. Bundan sonra Bu sabah saat 10.45 te M ayorktan gelen beş Savoya tayyaresi Ve.
İngiliz hükümeti İngiliz - Italyan paktı- lans liman mıntakasını bombardıman etmişlerdir. Cümhuriyet avcı 
nm tatbiki için tedbirler alacaktır. tayyareleri bunları derh al takibe başlamışlar ve defi tayyare l:iata rya· 

Paris 8 (Ö.R) - Burgostan gelen ha- lan da faaliyete geçmişlerdir. Düşman tavyareleri tarafından ablan 
berlere göre nasyonalist hükümetln bir bombaların ekserisi denize düşmüş, fakat .bir kaçı Graho mahallesine 

bl 'nUllillerln önceden dü rek bazı binaları tahri etıni lerdir. 
iiililiiillilllliiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiilİlmll ......... 


