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Yahudi havrası tahrip edildi 
HAKKI OCAKOCLU 

ABONE ŞERAiTi Noremberg 10 (Ö.R) - Noremberg Yahudi 
havrasırun tahribi bu sabah saat 10 da başlamış
tır. Bu milnasebetle Antisemit lideri Julius 
Ştrayhem bir nutuk söyl~. 

DEVAM MODDETl Türldye için 

Smelik............ 1400 
Altı 4111ık • .. .. .. .. • • • • • • 7 50 

Hariç IÇU

Z900 
1650 

L TELEFON: 2697 - -----•' ·-----' F1A TI ( 5 ) KURUŞTUR YENi ASIR Matbaasında baaılımftır 

Kızıl ordunun galebesi 
. 

Japonları Sovyet topraklarından 
tamamen attıklarını bildiriyorlar 

Moskovada şenlik 
Çekilen Japonlar Çankuleng te

pelerinde dağ gibi ceset 
yığınları bırakmışlardır 

Paris, 1 O ( ö.R) - Uzalı: Şarktan ge- Sataaoping dağı idi. Burasının bütün te· 
len haberlere göre Soyyet lut'aları par· peleri saatlerce bombardıman edildik· 
lak bir hücumdan ıonra Çankufeng ile ten ıonra atq Çankufeng üzerine tevee
Satsaoping mevlı:i ve tepelerini iıgal ede- cüh edildi. 
rek bütün Japon kıt'atını Soyyet arazi· Moıkovadan ııelen haberler daha A· 

ai haricine tardetmiflerdir. rihtiT. Buna nazaran pazartesi H,anu 

Vali tıe Belediye TM fuardaki hazırlıklan tetkik ediyOTlar 

Agoranın suları 
Fuarda hazırlanan sun'i 

gölü dolduruyor 
Başvekilimiz - 1 

tir. Reis, pazar gününe kadar esaslı in. 
pat itlerinin bitirilmesi ve dekorasyon 
itlerinin tacili için bazı tedbirler a)lDJI 
ve itçi ekiplerinin sabahlara kadar çallf' 
maamı temin ebni§tir. 

Çankufeng tepelerindeki harp 

Havaı ajanıının harp sahnesine gön- Moskova ainema ve tiyatrolannda tem· 

derdiği muhabirinden dün gelen bir tel- •iller bir aralık durdurulmut ve Çanku· 
grafa göre Soyyet topçu kuvvetleri ilk fengin Kızı)ordunun eline düıtüğü, Ja· 
önce Japon mevkilerini sistematik b1r Ponlann Sovyet araziaini tamamiyle ter· 
ıekilde bombardıman etmeğe bqla-ı ke mecbur edildikleri bildirilmiıtir.. Bu 
mışlardır. Soyyet toplarının ilk hedefi - SONU ONUNCU SAHIEFEDE -

Cuma günü lzmiri 
şeref lendirecelı t Fuann büyük antresindeki aütunlaı 

yükaelmiotir. Antre bir hafta sonra ikmal 
edilmiı ve elektrik tesisatı tamamlanmıt 
olacaktır. En esaslı itlerden madut hu• Birişyılı 

Birliğin büyük bir 
kuvvet olduğunu bir 

kere daha ortaya 
koymuştur 

Fransız hariciye 
Ankara da 

nazırı 20 Eylôlde 
bulunacaktır 

Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. 
BEHÇET UZ, fuar aünlerinin yakınlaı• 
mıı bulunmuı münuebetiyle fuar mil· 
hendia ve dekoratörlerine dün aabah ye- lunan ıun't göl, yann aulanmağa bqlı· 

nJ talimat vermiı ve fuar sahuuıdaki it- yacak ve 1zmir tarihi agorasından getir• 
lerin bir &n evvel bitirilmesi için çizilen tilen au göle ieale edilecektir. 
programdan kendilerini haberdar etmİf· _ SONU 2 iNCi SAYFADA -

Paris büyük elçimiz bugün Ankara da bu ziyaret 
görüşecektir 

Fuar müddetince .. 
Ege bölgesi incir ve üzüm diyarı· 

dır. Egede macldt kıymet bakımın
dan büyük bir ehemmiyet taşıyan 
tütün, pamuk vesaire gibi daha bir 
çok mahsuller vardır. Lakin üzüm ve 
incirler Ege bölgesi halkının büyük 
hir ekseriyetini çok yakından a1$
lcadar eder. Çünkü tüccar olsun, me
mur veya esnaf olsun hemen birçok 
kimselerin kendi varlıklarına göre 
biraz bağları, bahçeleri vardır. 

Bundan başka üzüm ve incir Ege 
bölgcainin sembolüdür. Onun için
dir ki bu iki mahsulün üzerinde 
umumi bir alaka ve umumi bir has
sasiyet mevcuttur. 

Her yıl ihraç mevsiminde kopan 
gürültülerin bir sebebi de bundandır . 
Dünya iktısadi vaziyetinin kötüleş
mesi, Avustura lya ve Kaliforniya 
gibi büyük ve teşkilatlı m emleketle
rin rekabeti, bu iki mühim gelir 
kaynağımızı tehdit etmeğe başla-

hakkında hariciye vekilile 

mış, bizleri de yeni yeni tedbirler al- B. Suat Davas B. Bonnet ile 
ma.k zarureti ile karşı karşıya bırak- İstanbul 10 (Telgraf) - Fransa ile ris büyük elçimiz B. Suat Davas bu giln-
nuşbr. Türkiye arasında son dostluk ~ma- kü ekspresle Ankaraya gitmiştir. Faris 

Teşkilatlı memleketlerin karşısın· !arı Uzerinde hUkUmetle temaslarda bu- sefirimiz orada Fransız hariciye nazın 
da dağınık bir mesai, ayakta dura· lunmak Uzere Istanbula gelmiş olan Pa- - SONU OÇONCO SAHtFEDE -
mamağa mahkumdur. Bunun için de 
her şeyden evvel teşkilatlanmağa 
kalite bakımından mevkiimizi tut· 
mağa, İstihsal ve ihraç masrafla
rımızı kısarak ucuzluğa değer ver· 
meğe mecburuz. 

Ozüm ve incirlerimiz satılamayın
ca veya değer fiatini bulamayın· 
ca bar bar bağınyoruz : 

Müstahsil mahvoluyor! •. 
Hükümet bu itlere neden bak

mıyor? 

Devletçi bir hükümetin bu işlere 
bakmak vazifesidir. Geçen seneye 
kadar yapılabilen iş, zaman zaman 
inhisar idaresine mübayaatta bulun
durmak, borsadaki arz tazyikini ha
fifletmekten ibaret kalıyordu . Bu
günlük tedbirlerin faydalarının da 
ne kadar kısa olacağı aşikardır. Ni
tekim de öyle oluyordu. 

Nihayet devlet uzun tetkiklerden 
sonra esaslı bir tedbire baş vurmak 
zaruretini duydu. Bu da şüphe yok 
ki müstahsili teşkilatlandırmak, 
müstahsilin yarasını devlet himaye
sinde müstahsillere sardırmaktı. Bu
nun da yolu kooperatiften başka bir 
l"Y olamazdı. 

Muht<0lif ihraç maddelerimiz için 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -
HAKKI OCAKOOLU 

Alman ordusu 
Sonbaharda büyük ma
nevralara hazırlanıyor 

HitleT BeTft• •gadendc l ngilu gQıwnılı Sir Son Hamiltonla llOTU§UllOT 

- YAZISI OÇONCO SAHiFEDE -

A nkara ve /stan
.---B __ .......,..,,..._k,,,,.•"""J"""""':'I' buldan lzmire 

aşve ı yolcu tayyareleri 
Filonun atış ta- işliyecek 

limlerinden lktısat vekili B. Şakir 
döndü Kesebir bugünlerde 

1
Hatayda zatar bayramı lzmire gelecektir 
gUnU mebus seçimi var İstanbul 10 (Telgraf) _ Hava yolları 

lstanbul, 10 (Telgraf) - Do- idaresi Izmir fuarının devamı müddetin
ıuuımamızm Mannarada yaptığı 

ce Ankara ve lıtanbuldan Izmire tay· 
atıı talimlerinde hazır bulunan bat· yareler işletebilmek için hazırlıklar 
vekil bay Celi.1 Bayar bugün fehrİ· yapmaktadır. Ayrıca Adana • Halep -
mize avdet etti. 

Bağdat arasında hava seferleri tesisi dil· 
lstanbul, 10 (Telgraf) - Hata· ştinülınektedir. 

ym ikinci müntehiplerin kontrol mu· İstanbul 10 (Telgraf) _ !ktısad vekUi 
amelesi neticelendi. Mebus aeçimi · 

B. Şakir Keseblr sabah Ankaradan gel· 
ağustosun otuzuncu günü yapılacak- di. İç ticaret işlerile meşgul oldu. Bu 

"--tır•.========--"""=il, gUnlerde Izmire hareket edecektir. lktısat vekili B. Şakir Kesebir 

Çekoslovakya yeniden bazı ihtiyat 
sınıfları silah altına 

.., 
çagırmış 

Hodza Çekoslovak hükümeti taralından hazırlanan 
Runsimana verdi milletler statiisünü diin 

Berlin 10 (Ö.R) - Pragda SUdet Al· 
manlarına karşı yeni bir lıAdise olm111-
tur. Berliner Tageblat gazetesinin Prag 
muhabirine göre arbede komilnlstlerle 
Si!detler arasında çıkınıftır. Bazı yara· 
War vardır. 

Berlin 10 (ö.R) - Berliner Tageblat 
gazetesi Çekoslovakyanın yeniden bazı 
ihtiyat sırufları silfıh altına alcbğını ha
ber veriyor. 

.ALMANLARIN PROTESTOSU 

Pari.9 10 (Ö.R) - Alınan gazeteleri 
bir Sildetin ölilmile neticelenen son 
tramvay lıA~esl dolayısile Çeka..lovak
yaya fiddetle hücum etmektedir. 

Berline gelen ilk haberde h!dlsenln 
Henlayn tarafdarı Almanlarla ııosyal de
mokrat Almanlar arasında okluğu kay· 
dedllml~. Fakat lld saat sonra gazete-
1- yeni tebliilerle hAdiııeyi Henlayni.st· 
Jer ~ Çüler aruında olmllf llb1 aııe- LoTd Ruıuiman 

termektedirler Bu iddia tamamlle yan
lı§tır. Zira bizzat Frankforter Zeltuııa 
gazetesinin Prag..muhabiri de vakanı.ıı 

Heıılaynist ve sosyal demokrat .Alınan
lar arasında cereyan ettiğini kabul et
miştir. 

Prag 10 (ö.R) - Başvekil B. Hodza 
Lord Runsiınanı kabul etmiş ve Çekos
lovak hilkümeti tarafından hazırlanm.ış 
olan milletler statüsünü tevdi etmiştir. 

Lord Runsiınan bunu tetkik edecek ve 
müzakerelerin hangi esas üzerinde cere
yan edeceğini tayin için kendislle B. 
Hodza arasında yeni bir temas olacaktır. 
Prag otoritelerile İngiliz heyeti arasında 
temaslara devam edilecektir. 

RUNSlMANIN SüDETLERLE 
MÜZAKERELER! 

Prag 10 (ö.R) - Lord Runsiınanın 
Alman Südet partisinin parlamento gru. 

- SONU OÇONCO SAHiFEDE -



Devrjm orta okulu bu yıl 
faaliyete • 

geçıyor 

l\~ektebin 
yatılı 

binası hazırlandı. Elli 
talebe alınacak 

Devrim Orta Okııl Binası 

ŞEHiR HABERLERi 
.Fuarda Şehirde inşaat faaliyeti 

Hayva~at b~hçesi Belediye reisi dün çocuk 
zengın!eşıyor hastanesini tetkik etti 

KUltUrparkta kurulan hayvanat bah
çesi, civardan getirilen hayvanatla zen
ginleşmektedir. Pazartesi günü Alman
yadan onbcş çift, ayrı cinsten maymun 
getirilecektir. 
Fuarın hoparlör tesisntı ikmal edil

miş, şehrin diğer yerlerindeki tesisata 
ba§lanmıştır. Elektrik işlerini tanzim 
eden Herr Zil ynrm şehrimize gelerek 
son hazırlıklarla meşgul olacaktır. 

--*
Havagaz.ı işletmesi 

Belediyenin hava eazı teşkilntının da
ha iyi randman vermesi ve hava gazı üc
retlerinin, işletmede temin edilecek ta
sarrufla ucuzlatılması için yeni istihsal 
ocağı ve diğer tesislere başlarunak üze
redir. Bu iş 78000 liraya çıkacaktır. Yal
nız istihsal ocaliı 30700 liraya çıka~ ıktır. 
Keşfi hazırdır. 

Yeniden 
güzel 

yapılan yollar, şehire 
bir • 

verıyor manzara 

Birliğin büyük bir 
kuvvet olduğunu bir 

kere daha ortaya 
koymuştur 

-=_._..... 
-BAŞT ARAFI 1 !NC! SAHJFEDE-
kooperatif birlikleri vücuda getiril
mesi kararlaıtınldı. 

Geçen sene ilk kurulan da üzünı 
ve incir kooperatifleri birliği oldu. 

Başvekilimiz Celal Bayann uğur• 
lu eliyle temelleri atılan bu birlik bir 
ya§ma girmiş ve bir iş yılının hesa~ 
larını evvelki gün ortaklarına ver
ıniotir. 

Henüz teessüı ve teıekkül devre· 
sine tesadüf eden birinci yılın netice
leri bile cidden memnuniyete şayan
dır. 

itiraf eylemek lazımdır ki her ye· 
ni işin bir acemilik devresi vardır .• 
Buna rağmen kooperatif ortakları 
mahsullerini kooperatif haricinde 
kalanlardan daha iyi satabilmek bah
tiyarlığını elde etmişlerdir. Çok gay
ri müsait şartlar altında elde edilen 
bu netice kooperatif birliklerinin is
tikbali için çok ümit vericidir. 

Bunun böyle olmasını gayet tabii 
buluruz. Zira birlik en büyük kuv· 
vettir. Birlikler etrafında toplanan 

Buca orta okulu sabık direktörU B. üç sın ıf olacaktır. Mektebin muallim B. Enis Behic Jzmire müstahsillerimiz tekniğe ve bilgiye 
Faile Akçın tarafından Göztepede açıl- kadrosu ikmnl edilmek ilz d' B'l ' dayanan bir çalısmanın .semerelerini 
masına teşebbUs edilen husust orta mek- hassa ıısan· d 

1 
. h ~retır. . 1ı - geliyor Ankara palas önündeki caddede in~aat elde etmektedirl~r. 

ers enne e emmıye ven e- B '}'" k' .. 
tebe ait resmi muamele kültür bakanlı- ği i . uhi . . . tş dairesi reisi B Enis Behi~ Garbi Belediye reisi Dr. Behset Uz, dUn sa- yeye geçm~tlr. Bu hattan alınan husu· una ı aveten te§ ılatlı çalışma 
ğ ikmal -~=l-ı .... :. ce çın, m tin tanınmış muallımlerı · balı fak r d üh disl bul d sayes· d h .. f ti l b' lik ınca ~"'"· cDevriın orta bu vazifelerin başına getirilecektir. Anadoluda bir tetkik seyahatine çıkmış- haldre uk.a mh e m e~ er un. uğu ~ı makinelerden bir kısmı GUzelyalı hat- lınk et'şa sı me~ ~ka erd: ır fte 
okulu> adı venlen bu müessese, Gözt~ . tır. B. Enis Behiç Garbt Anadoludaki . e çoc . astanesl ınşaatını,. yenı ga- tına tahsis edilmiş, kullanılamıyacak va- me~ e e ın ~mumı ı ~sa ı men ~-
pede eski İtalyan mektebi binasında fa- Devnm orta okuluna bu sene kız ta- iş dairelerini teftiş edecek, bu arada tz- raı santral ınşaatını teftiş etmıştir. Ço- zlyette olanlar seferden menedilmiştir. atlenne de hı:met edebılmek §Crefı· 
aliyet gösterecektir. lehe de. ahna~tır. Ancak kız talebeler, mire gelerek lş verenlerle bir hasbihalde cuk hastanesinin 70,000 liralık ikinci in- Tepeciğe kadar devam eden yol Uzerin- ne kavu§uldugu muhakkak bulun· 

Tanın.mı~ bir kUltilrcU ve idareci ola- sınıfın Uçte bırinl doldurması şarttır. bulunacaktır. 1 fa~t kısmı en kısa bir zamanda ikmal den yilk arabalarının geçmeleri menedil- mak~adı~. . . 
rak tanınan B. Falkm kurduğu bu mil- Daha açılmadan lzmirde büyük ala- 1 edılecektir. miştir. Ancak mahslll mevsimi olduğu Nıtekım bırlık raporunda önü· 
essese, muhitin orta okul ihUyacına ce- kayla karşılanan bu müessesenin, şehre Bahkçllar ve sandaletler 1 Reis ~~!ahara :e~ ~apılmakta olan için bu gibi arabalar muvakkaten yalnız müzdeki yılla; için geni~ vaitler var· 
vap vermiye çalışacak ve tam devreli nMi olacağını ümit etmekteyiz. Beledi limanda al dalcılarl yolları gozden geçınnı.şür. Aras bulvarı kemer köprilsU üzerinden geçerek ana dır. Şarapçılıga ehemmıyet vermek, 

b 1 k 1 
ye, t ç ışanltsanl t ka inşaatı ikmal edilmek üzeredir. Refik uoldan ayrılacaklardır üzümlerimizi yas ve teksif edilmis su 

•• 
Uzüm bay amı 

21 Ağustosta Manisada 
büyük şenlik vardır 

a ı çı arı mun azam sure e ça ış ırma . J • h ı· d · ~ · · ·· · · 
U b k 1 lmıe+. tik . la k Saydam bulvarı ı~aatı tamamdır. Ankara palas önünden bMlıyarak cc- a ın e ıhraç eylemek gıbı muhım 
zere azı arar ar a iwr. ış o ra . .. . ~ k l · · · · 

b ıedi d lla l k 1 
Reıs, dun başlıyan Tepecık otoblis za evi önüne kadar devam eden cadde- no ta ara temas edılmıştır. iç pıya· 

e yece san a ra numara ar onu- . l d · 'hl'"k"' • · · lacaktır. seferlerıyle alakadar olarak her beş da- nin parke ile döşenmesi işi ikmal edil- s~ ar a ıstı a atı arttırmak ıçın rniı-
kikada bir makinenin konaktan Tepeci- miştir. Bu cadde çok kullanışlı olmuş- hım merkezlerde yaoılan teşkilattan 
ğe hareket ettirilmesi için emir vermiş- tur. üzerinden araba geçmesi memnu- bahsolunmaktadır. Bunlar ferdi te· 

Agoranın suları tir. Bu suretle Tepecik hattı da beledi- dur. şebbüslerle başarılacak işler değil· 
--o-- dir. Bu vaitlerin yerine getirilmesi 

Fuarda hazırlanan Ege liki müsabakaları :~:y:;.~~~tb~::~:~:i~~:.li için 
sun'i gôfü doldu TUyar Devlet, kooperatif İ§ini bir dava 

P •• • • b ı halinde ele almış bulunduğuna göre 

BAST ARAFI 1 tNCt SAHiFEDE azar gun U a Ş ıyo r vaitlerin tahakkukunun da çok uzak 
Çok mevıuk oluak öğrendiğimize olmadığını muhakkak sayabiliriz. 

21 Aiuatoı pazar eünU Maniunm önü'!e gelecektir. göre başvekil B. Celal Bayar, 19 ağus· Bu münasebetle ehemmiyetli bir 
üzüm bayramıdır. o aün Maniaada bü· c - Buradan uzun çarşıya taparak tos cuma günü, lzmir vapuru ile, refaka· A,dın • Manisa şampiyonları stadyumda noktaya temas etmek isteriz : 
yük ıenlikler yapllacak, üzilm 9er(ıİsİ açı- borıa önüne aideeek, oradan da orta o- tinde diğer vekiller bulunduğu halde karşılaşıyor. Bu müsabakadan evvel Kurulan birliklerden menfaatleri 
lacak, köylUlerin ittiraldyle tezahürat ic- kul ve belediye önünden tekrar Halkevi ıehrimize gelecek ve yakın bir ihtimalle haleldar olanlar vardır. Dağınık ça· 
ra olunacakbr. Bu makaatla bir program çamlığına dönecektir. pazartesi günü Bandırma yoluyle lstan• Slav yaya hazırlık maçı yaP_ılacak Jışmadan büyük menfaatler ele ge-
huırlanmlfttr. Bu programı aynen neo· 5 _ Bu i' bittikten sonra pehlivan bula avdet edecektir. BaıvekiJimizin fu- çirmeğe alı~kın olanlar sahneden he• 
rediyoruz: güre§lerile Voleybol müsabakaları bat- arın açı1ış günü bir nutuk söyliyecekleri Aydın, Manisa, Muğla, Denizli şam- tur. men kolaylıkla kaçacak değillerdir. 

1 _ Oz\lmün ekonomi durumundaki lıyacak ve kazanan pehlivanlarla voley- tahmin edilmektedir. piyonları ile İzmir milU küıne Uçilncüsü LtK MAÇLARI Halel~~r olan. menfaatle~ini ko: 
önemini belirtmek için 21-6-9 38 Pazar bol takımına mükafatlar verilecektir. FUARDA EôLENCELER Doğanspor arasında yapılacak Ege likl 11 Eyl<ılde iki devreli olarak baıltyor rumak ıçın belkı kooperatıf aleyhı· 
gUnU Mania& bölgesinin Uzüm bayramı 6 - Bu müsabakalar saat on yediye F b ~ . müsabakaları bu hafta Alsancak stadın- Futbol federasyonundan Izmir spor ne menfi propagandalar yapacaklar, 
kutlanacakbr. Buoiin bUtün mu"-

1
-...-. ve kadar ıUrdUkten ıonnı. Halkevi önündeki 'f dual~ım~zl u sen.e eglken.celıl ve çokldis- da ba§laınaktadır. bölgesine gelen bir tamimde 938 • 939 belki kundakçılığa kalkacaklardır. 

·-· ... ..... tı a e ı gun er geçırtece tır. stanbu an F 'kis üre .. K t'f ki d" 
tetckküller oilndüz ba.,..aklarla, oece e· üzüm ıergisinin açılma töreni yapılacak· l k h . 1 t gore bu haftaki müsabaka senesi lik milsabakalarmm bUtlln böl- oopera ı orta arına uşen va• .- ,, · .. ge ece operet eyetı fuarda 30 operet A d M . . z'f f'" d 1 k lakl 
lektriklerle aU.lenecektir. tır. ·1 d k . 'kl Y 10 ve anısa şampıyonları arasında gelere 11 Eyl<Ude başlıyacağı bildlril- ı e men 

1 
propagan a ara u Et• 

7 T llb 
temsı e ece ve progra~ında yenılı ~r yapılacaktır. Geçen hafta İzmir muht~ mi.+; .. , n tıkamak, kooperatifçililc inan ve 

2 - Bayram günün eaat on dördünde - öreni ay ve Parti baıkanı yapacaktır. Operet heyetıne Yunanlı uç lltin ka k .. . j'"""' im · l " " k k dd ba•lıyacak, yirmi dördünde bı'teeektı'r, açacak ve üzümle üzümcülüğün önemi f • k. d d h'l b 1 k e rşı ço guzel hır oyun oynıyan Bu yıl lik maçları iki devreli olarak . anıy e yurume • mu a es gaye· 
" maru san at ar a a ı u unaca ur. Aydın muhteliti kadrosundan bir ok a ılacak ve iki d yı her şeyin üstünde tutmaktır. Zira 
3 - Bayrama igtiriık edecek yurtta•- hakkında bir söylev aöyliyecektir. Fuar zamanında Kızılay ve Veremle ç y p evre sonunda alınacak k 'f ' l!L .. ah . . . .. " .. . . . .. . . elemanlar Aydin şampiyon takımı içinde neticeye göre bölge .,arnpiyonu teayyun" ooperatı çı lK must sılın bmcık 

lar 0 giin aaat on Uç buçukta Halkevi 8 - Yine bu konu üzerinde bqka bir mucadele cemıyetlenne bırer gun tahsısı bulunrnaktad Manisa! l li ed . ıı kurtulus yoludur 
çamlığında toplanmalıdırlnr. hatip te hitabede bulunacakbr. kararlaımı~tır. Bu günlerde bu jki ce· t kl ır. ı ara ge nce, so~ ccektir. ~ HAKKI OCAKOôLU 

9 B d ıl k 
. . .

1 
yap ı nrı ınUsabakalnrın hemen hepsim Lik maçlarında Gol avera]' usul tatbik 

- un an sonra sergi aç aca , teı· mdıye~~- fuar~da kendı varlıklarını t~msı kazarunış olan bu takım da kuvvetli bir edilecektir. *·---4 - Törene ıöyle ba§lanacaktır: 

A - Çamlıkta toplanan halk, önde 
şehir bandosu olduğu halde vali konağı 
önündeki caddeye çıkacak ve çocuk bah
çesindeki Ulu önder ATATORK'ün 
büstünü ziyaret edecektir. 

hir edilen üzümler teşekkül edecek bir e ecCJ1. şekıl e hazırlanmakta ve eglen- K • ı • 
jüri heyeti tarafından seçilecek, birinci celer tertip etmektedirler. m~a arz e~ektedir. Bu itibarla iki Mtisabakalann iki devresi arasında ) ) Z m 8 n 
ikinci, üçüncülüğü kazanan üzümlere ll· şampıyonun Izmır stadında yapacakları 6 haftalık boş bir zaman bırakılarak bu A k 1 
bny eliyle mükfıfatlar verilecektir. öDEMIŞ VE BERGAMA CONLERl müsab~ka çok alaka uyandıracaktır. boş zamanda kulüplerin başka bölgeler- ÇI aranda köpek 

Fuarda ödmiı ve Bergama kazaları Marusa - Aydın müsabakasından evvel le ve ecnebi takımlarla teması temin bahk ları çoğaldı 
l O - Sergi görülüp bittikten sonra Sl birer günü Üzerlerine alm~lardır. 3 Ey- avyaya hazırlık müsabakası olarak edilecektir. Evvelki gece Kilizman açıklarında ha· 

Burada önce istiklal mal'fl çalınacak 
sonra üzümden yapılmıı gayet süslü bir 

yaı üzümler, üzüm ıarlusı söylenerek, uh li lul cumartesi günü ödemi§, 4 Eyliil pa· m te ·ı takımımız iki kadro halinde Lik maçları fikistüril 15 Agusy tosta böl- lık avına çıkan balıkçılar, sürü haliıı le 

büket, Manisa bölgesi halkının ATA· 
TORK'e saygı ve tazim ni§anesi olmak 

üzere, tlbay Lütfi Kırdar tarafından büs-
tün huzuruna sunulacaktır. Sonra çocuk 
bahçesi önünde mevki almıı olan Uzüm 
"dolu arabalarla birlikte ve a~ağıdaki ter· 

hep birlikte yenecektir. 

l l - Bayram münasebetiyle köy mÜ· 
measillerine ( 150) kişilik, sair davetli
lere de ( 100) k~ilik bir yemek töleni 
verilecektir. 

tip üzere oehir içinde bir cöateriı geziıi 
) apılacaktır. 

12 - Yemekten sonra ha1kevi öniin· 
de ve bahçesinde köylil ve oehirli için 
gardenparti tertip olunacak, milli ve 
mahalli oyunlar oynanacaktır. Bandolar, 
davullar, zurnalar çalacak, fişenkler ab
lacak, danalar yapılacak bu auretle de· 
vam eden ahenk ve bayram gece yarl81 
yirmi dörtte bitecektir. 

B - Alay buradan Lütfi Kırdar cad
desine çıkacak, hal önünden geçerek ve 
sinema caddesinden dola,arak inhisar 

• 
T S• Telefon ayyare ıneması ... " 

BUGON ( 11 Aiuatoı 938) perıembeden itibaren 
2 BOYOK FlUM T AKDiM EDiYOR 

MAHŞER 
SiNEMA SANA YUNtN 

BOYOK MUCiZESi 
Nevyork tehrinin büyük ze). 
zelesini çok heyecanlı bir aık 
macerasını tasvir eden bu filmi 

görenler beğenecektir 

Patron olsaydım 
FERNAND GRA VEY 

MlREllLE BARtN 
Tarafından son derecede nefis 
bir ıurette tem1il edilmit mu
zikalı tarkıh büyük komedi 

SEANSLAR: PATRON Ol.SAYDIM 3.10, 6.10, 9.10 
MAHŞER : 5, 8 de, Cumartesi pazar (2) de MaJııerle bqlar. 

E!.1••-------•Amı•m•1F.:7Zi21:LZ?"""BlllJll•~..7Z7.AZ222ZZ7.z7.:ZZJ 

zar günü de Bergama günüdür. Bu ka· güzel bir maç yapacaktır. ge merkezinde bütün kulüp murahhas- köpek balıklarına rastlamışlar ve heye-
zalnrdan gelecek halk ve oyuncular fu. Muhtelit takım müsabakası saat 16 da ları huzurile tesbit edilecektir. canlı dakikalar geçirmişle'l'dir. Balıkçı-
arda husuıt eğlenceler tertip edecekler, Manisa - Aydın maçı saat 17,30 da bqlı- Futbol ajanlığı 15 Ağustos pazartesi lardan biri, paragatla 20 kilo sikletinde 
mahalli oyunlar ve spor hareketleri ve yacaktır. günü .saat 15 te kulüp mürahhaslarını bir köpek balığı yakalamıştır. Bir başka 
aösterileri yapacaklardu. Fuar, gece ve Sahaya girme her kes için 25 kuruş- bölge merkezine davet etmektedir. balıkçı da daha küçük bir köpek balığını 
gündüz bir çok eğlencelerle dolu olarak olta ile yakalamış, aralarında uzun sU-
geçecektir. ödemişte bir cinayet ren bir mUcadele geçmiştir. 

RESMi JŞTtRAKLER Balıkçıların anlattıklarına göre, bu 
mevsimde limanın dışında fazlaca köpek 
balığı mevcuttur. Fuarımızın bu sene kazandığı alaka B • d e H e d 

çok geniştir. Yapılan te~ebbüsler netice- ır a am, eşı amı eyi 
sinde dost memleketlerin i~tirakleri art- Kem alpaşada 

~\i:~~::1:·"::::.:·:::. b1'.:,;: bıçakla öldürdü Ke~p.:\=.~·:,:::~d• 
miştir. Bir hafta sonra ikmal edilecektir. evkaf hanı m~temilAbndan bulunan 

Yakın komaumuz İtalyanın güzel pavyo• Musa poliste, Mehmet Devecı·yı· ot ve kömür deposunda yangın çıkroli 
nunda ltalyanın turistik tehirleri hak- ve deponun çatısı kısme'll yandıktan 

kında bol malUınat verilecek ve reklam- bıçakla ag"" Jr tt 1 d sonra söndürülmüştür. Bu depo, Hüse-
lan yapılacaktır. su re e yara a 1 yin Arman isminde birinin tahtı istica-

. Alman pavyonu ikmal edilmek üzere- ödemişte mUessif bir cinayet işlendiği Yaralı kadın derhal ödemiş hastane- rında bulunuyordu. Yangın kaçak kö-
dır. Yugoslavya. pavy~nu da fuar zama- mahallinden şehrimizdeki alfudarlara sine nakledilmiş ise de bir saat sonra mürlerin yanmasından çıkmıştır. Faill 
nına kadar. yetı~ecektır. Yunan pavyo· bildirilmiştir. ödemlşin Zeybekler ma- hayata gözlerini yummuştur.Suçlu aran- adliyeye verilmiştir. 
nunda teşhır edilecek maddeler gelmiş hallesinde oturan Birgili Ismail kızı Bn. maktadır. 
vo yerleştirilmeğe başlanmı~br. Hamide Kırbız, blr milddettenberi kocası !KtNC! HADtSE ~~ZiZZl~ 

Yakın dost ve kardeş Iran hüküme· Mustafa oğlu Mehmetten ayn idi. Ayn O •• 
ti, eon daki.ltada fuanmıza İ§tirake karar olmalarına rağmen görüşmelerinde sık ödemişin Hacı İmam mahallesinde N Z Um S l1 y U 
verdiğini bildirmiı ve derhal bir pavyon sık mUnakqa ve kavga ediyorlardı. oturan Hasan oğlu Mehmet Deveci, ay- Bugünden itibaren Kemeralh 
yeri aynlarak, hazırlanan plana göre in- Mehmet, evvelki gece Hamldenln ya- ni mahallede oturan Musa Polis isminde caddesinde 53 numaralı T AR1Ş 
§asına başlanmışbr. nu pavyon da za. nuıa gitmiş, aralarında çıkan mUnaka- biri tarafından biçakla sağ küreği altın- ıatıı mağazasında bardakla 
manında yetiıecektir. İrnn pa'V)'onunda şa knvgaya müncer olmuş, Mehmet bi- dan yaralanmış ve suçlu yakalanmıştır. üzüm suyu aatııma başlannu!-
kıymettr.r lran halıları ve mensucatı göz· ;rağını çıkararak Hamideyi ağır surette Bu cinayet te basit bir münakaşadan tır. TEL 4195 
lerimM ok,ıyacaktır. varnlamıı; ve kaçmıştır. çıkmıştır. ~,;;ı:y~~ 
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Balık esirde şeker f abrika~ı 
inşaat etüdleri ileriledi. Zonguldak 

tetkikleri neticesinde verilen 
kararların tatbikine girişildi 

letanbu), 1 O {Telefonla) - lkbsat 
vekili bay Şakir Keeebir bugün öğleden 
ıonra Türkofia, ticaret odasını ziyaret et
miı ve tetkikler<le bulunmuıtur. 

Ticaret odasında iç ticaret umum mü
'dürü Osman, Türkofis İstanbul müdürü 
Cemal Ziya, oda umumi katibi Cevdet 
Nizami Düzenlinin iştirakiyle ve iktısat 
•ekili bay Şakir Kesebirin riyasetinde bir 
toplantı yapılmışbr. 

Bu toplantıda piyaaa vaziyeti, ihraca
tın ıtandard i§leri ve diğer hususlar hak
kında aörüımeler yapılmqtır. 

Bu toplantıdan sonra kendisiyle gö
rüıen gazetecilere vekil bay Şakir Kese
bir ıu beyanatta bulunmuştur : 

- Zonguldak kömür havzasında 

yaptığımız tetkikler sonunda verilen ka
rarların tatbikine peyderpey devam edi
liyor. Bu kararların bir kısmı hükümetin 
verdiği yeni direktifler dairesinde tatbik 
mevkiine konacaktır. Balıkesirde kurul
ması düşünülen yeni ve büyük ıeker fab
rilcasının İnşaat etüdleri ilerlemiştir. Bu 
etüdler yakında bitirilerek kat'i kararlar 
verilecektir. 

Japonlara nota 

Hükümetin aldığı tedbirler sayesinde 
çimento buhranının önü alınmııtır. 

Hariçten ithaline müsaade e~ilen çi
mentoların ilk partisi de gelmiştir. 

Buradaki iıleri bitirdikten sonra ya
nn akıam Ankaraya, oradan da bir haf
ta ıonra lzmirde açılacak Enternasyonal 
fuann açılıı töreninde bulunmak üzere 
lzmire gideceğim.> 

Vekil B. Şakir Keaebir, burada lnıası 
kararlaştırılmıı olan yeni sergi binası iti
le de alakadar olmuştur. 

Bu bina 3.5 milyon liraya çıkacaktır. 

verdik 

i''''''''''~~~~~·········· 

heyetimiz 
Dün Londraya 
vasıl olmuf tur 
Londra, 1 O ( ö.R) - tngiltere

de mühim ıiparifler yapacak olan 
Türk bahri heyetinin reisi yilzbqı 
Sait Salhan bu aabab Londraya gel
miftir. Refakatinde Türk heyetinin 
diğer bir azası vardır. Diier arka
daflan da yakında beklenmektedir. 

Türk - lngiliz anlaıması hüküm
lerince Türkiye hıgiltereden bahri 
ve askeri malzeme satm almak için 
altı milyon liralık bir krediyi istimal 
edebilir. Yüzbatı Sait Salba;,m ri
ya.seti altındaki heyet iıte bu kredi
nin istimali ve mubt~lif Iİpariflerin 

: verilmesi için Lonclraya gelmiftir . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frarsız Ha. nazı
rı 20 Evlulde An
karada buluna

caktır 
• 

BASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDl 

Jorj BoDJ!et'nin EylQI içinde memleke-

k • tim.ize vuku bulacak ziyareti etrafında mer ezı ya- hariciye vekili Dr. Tevfik RUştü Aııasla İstanbulun toplantı 
gö~ecektir. • b t • ı • \J • b •ıd • d • k Fransa hariciye nazırı eyl(il ortalarına 

ısa e sız ıgı l ır ı doğru Türkiyeye hareket edecek ve ey-
}Qlfui 20 sinde Ankarada bulunacaktır. 

pılmasındaki 
Ankara, 1 O (A.A) - Anadolu ajan- madığını zira Türkiyenin Sovyetlerle 

81Jlln haber aldıiına göre hariciye veka- olan ııkı dostluk münasebatı malum 

leti Ankaradaki Japonya büyük elçiliği- iken Türkiyenin bu yolda bir slyast top
ne bir nota vererek Japon diplomatik 

Jantı merkezi ittihaz edilmesi isabetli bir 
ricalinin lstanbulda toplanarak müzake-
ratta bulundukları ve bu müzakeratın intihap teşkil etmiyeceğini ve gerek 

Sovyetler aleyhine ıiyast bir maksadı ve
ya baılı bqına İkbıadt bir gayeyi istih
daf ettiii hakkındaki gazete havadisleri
ni mevzuubahı etmiştir. 

Sovyetler gerek her hangi diğer dost bir 

memleket aleyhine Türk topraklarının 
faaliyet merkezi ittihaz edilmesini Cüm-

huriyet hükümetinin ne doğrudan doğru-

iktı.sadi bir konferans için ise Türkiye N em1 k t' . d misaf ti U 
nzırın m e e unız e ere ç 

hükümetinin böyle bir konferans hak- .. d ed ktir B "dd t rfın gun evam ece . u mu e za -
kmda ne düıündüğünün nezaketen so- d 'ki l k t d ti--J lt .. .. . a ı mem e e arasın a cı:trı. ve ma 
nılması tabii bulunduguna gore içtimaın U '-~l . dah . d :-1-:~~ı 
b ''-' . . d 'd .. d "'"· . m naseı=~ erın azıya e u~ı esas-

u J.K.ıncı tefsirıni e varı gorme ıgını 1ar ha l kt 
b k l il.... fı ı zır anaca ır. 

ve ancak Japon üyü e ç ıgı tara n· B .. .. 1 d Tilrk F S d _,_ u goruşme er e - ransız - u-
dan ne resmi bir malumata ne e Ç"'-an . d ti k ahed · k t'i klinl ala .. . . rıye os u mu esı a şe -
şayiaların tashih edildigine daır hır ha-

caktır. 
bere destires olmadığı için düşünceleri-

SUR!YE BAŞVEK1Lt 
ni büyük elçiliğe bildirmek Jüzumunu his 

Bu haberlere doğru nazariyle baka- ya ne de zimnen terviç ederniyeceğini, ettiğini ilave etmiştir. FRANSAYA G1DtYOR 

harp Japon 
A 

şurası 

Hankeu üzerine başlanan büyük 

Şam 10 (ö.R) - Fransaya hareket 
ederken başvekil B. Cemil Mardam Ha
vas ajansı muhabirine şu beyanatta bu
lunmuştur: 

« Takip ettiğim siyaset malô.mdur. 
Her sahada Fransa ve Suriye arasında 
1§ Olrllh'l ı:>J.)'cı.!>C••\..U•• -- };"·•-•r• • • • 

biki hususunda bazı güçlükler çıkmıştır. 

Fakat bunları yenebileceğimizi ümid 

taarruzun devamına k • t • ediyorum. Yarın Fransaya gidiyorum. arar ve rm iŞ l r Orada azami bir hafta kalmak niyetinde-
yim. Bu müddet zarfında Fransa ve Su-

Tokyo 10 (Ö.R) _ öğrenildiğine göre edilmiştir. Manç~o hududunda hadise-\ zın general ltagaki öğleden sonra Tok- riye . aras~~~ muğl~ meseleleri hAl 
bu sabah yüksek harp şurasının fevkal- lerin alacağı şekil ne olursa olsun Han- yodan hareket ederek imparatorun bu- edebılecegımızı çok U.mid ediyorum. ::a
lde fçtimaında ve gece askeri şeflerin keu üzerine hücumun devamına karar lunduğu Hayamabari banyo istasyonu- rlsdeki temaslarımdan Fransız - Suny~ 
konferansında Çankufeng hadiselerlnln verildiği söylenmektedir. na geçmiş ve hükümdarı huduttaki va- dostluğu her zamankinden daha kuvvetlı 
Çin seferi Uzerindeki tesirleri müzakere Yine öğrenildiğine göre harbiye na- ziyetten haberdar etmiştir. olarak çıkacaktır.> 

Alman ordusu lngiliz zabit namzetleri 

Eski harp sahnelerini 
ziyaret ediyorlar 

Paris, 1 O ( ö.R) - Fransayı ziyaret alay halinde harp ölüleri abidesine git
eden ve karargahları Suvason ıehrinde mişlerdir. Burada albaylan tarafından 

Berlin 10 (ö.R) - Son baharda thti- manyada 1 milyon neferin silfih altın- olan lngiliz zabit namzetleri alayı eski bir çelenk konulmuş ve alay halkın coı· 
yat ve mUstahfaz sınıflarının, hatta müs- da olduğu hesap edilirse Ağustosdan son harp sahneler:oi; ziyaretine devam ede- gun tezahürleri arasında sokaklardan 
tahfnz Uıtiyatlarının da ış· tirakile yapı- teşrine kadar bu mikdarın en az1350000 rek Kompieny şehrinde bir gün geçir-, . . J D k h k 1• .. li d 

Sonbaharda büyük ma
nevralara haz1rlaoıyor 

. . . . geçmıştır. an ar ın ey e ı on n en 
la ğı bildiril b" ük Alınan manevra- olacağı tahmin edılebılir. mi:ılerdir. Mütarekenin imza edildiği 

ca en uy B gü Al k ri t · D . . . . geçerken albay alayı durdurmuı ve hey-
ları Alınan ordusunun derhal hazır kuv- u, n man as e gaze esı 0.yçe vagon önünde hır zabıt lngilterenın son . . 

Ve:hr de çı.knn malumata göre ihtiyat d f "l b' k'ld . . k OV• b'' kele bır çelenk koymuştur. 
~ d n te rine erece aa ır şe ı e ıştıra ettıgı u-

vet mevc~~unu ~gustos an so - ş kuvvetlerik? müstakil bir şekilde hareket yük harbin tarihçesini yapmıştır. Suvasona dönen alay. yann bu fehir-
kadar milhım mıkyasta artıracaktır. Bu edecek tUmenler teşkil edilmiştir' Bun- B l d' d A · ıl b" ka den ayrılarak Koleye gıdecek ve bura· · e e ıye e §ere erıne yap an ır -
münasebetle homojen ihtiyat kıtaları ların malzemesinin temini ve iaşesi esas-ı bul resminden sonra zabit namzetleri 1 dan İngiltereye dönecektir. 
~kil edilecektir ki bunların mikdarı he- ları son bir emirname ile hazırlanmış , 

nuz malum değildir. Şimdiki halde Al- olan müsadere yolile temin edilecektir. Macaristanın milli müdataası 
Meksıkodaki is yan hareketi 

Federal kuvetlerle asiler 
arasında çarpışr.na oldu 

Budapeşte, 1 O ( ö.R) - Budapeşte- rarı malumdur. Harbiye nazırı doktor 
de Macarların ilk kraJJarı San Stefanın Rap matbuat mümessillerini davet ede
yıldönümü şerefine yapılacak merasim· rek takip edilen gayenin Macaristanı 
de Almanya ve ltalya birer delegasyon militarist yapmak olmadığını, fakat 
tarafından temsil edilecektir. memlekette her kesin Macar ordusunun 

Budapeşte, 1 O ( ö.R) - Macarista-ı ~~~i:esi i~ine iııt~r~ etmesinin arzu edil
nın milli müdafaasını takviye etmek ka- dıgını tasrıh etmışbr. 

Md~o. IO(dR)-~nlı~ey~hv~tl~~ileri&ğı~~~~~~kt~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jetinde federal kuvvetlerin kumandanı lihntla bu arada bir mitralyözü ele geçir- Filistinde haC:liseler oldu 
federal kuvvetlere mensup bir kolun asi mişlerdir, 

general Sedilloya ait bir çete ile Fubny Sedillonun samimi dostu olup ziraat 
civarında San Luistcn 150 kilometl'e nazırlığı zamanında hususi sekreterliği
mesnfcde karsılaştığını bildirmektedir.. ni yapını§ olan bir şahıs yaralanmış ve 
Şiddetli bir muharebeden sonra federal esir edilmiştir. 

sınıfları Cekoslovakya ıhtiyat 
t 

sılah altına 
., 

çagırmış 

-BAŞT ARAFI 1 tNCI SAHtFEDE- 1 de müzakerelerin devamına hiç te mU
bu reisi B. Kundu bugün kabul etmesi said olmıyan tehlikeli bir atmosfer hllsıl 
çok muhtemeldir. olacağını bildirmişlerdir. 

Henlaynistler bir Südetin ölümü neti- Lor<l Runsimanın başvekille mülaka
cesini veren hadiseyi protesto etmişler tında bu vaziyetin de müzakere mevzuu 
ve bu gibi vakalar tekerrür ettiği takdir- oldui!u sanılmaktadır. 

iki kamyona tecavüz 
e ildi. Yaralı var 

Kudüs, 1 O ( ö.R) - Filistinde hadiseler devam etmektedir. Sabah 
Dera civarında bir yahudi kamyonu geçerken bir mayn patlamış, bir 
amele yaralanmıştır. Ayni mevkide tedhişçiler bir ambalaj atelyesine 

ateş vermişlerdir. 
Diğer bir mevkide bir İngiliz otomobili geçerken bir mayn patlamış 

ve iki asker hafifçe yaralanmıştır. Tedhişçiler İngiliz kuvvetinin ihti
yaçları için kullanılan su kanalizasyonunu kesmişlerdir. Yafada bu 
sabah bir vahudi atılan kur~unlarla yaralanmıştır. 

• sı:sas .. SAYFA: 3 
4 

İngiliz başvekili Londrada 

Paytahta bu acele av
dete nıana verildi 

• 
lngiltere uzak şark hadiselerini 

ehemmiyetle takip ediyor 
Londra, 1 O ( ö.R) - B. Nevil Çemberlayn Londraya gelir gelmez 

doktoru ile kırk beş dakika görüşmüştür. Bununla beraber payitahta 
avdetinin münhasıran sıhhi bir sebeple olmadığı sanılmaktadır. Baş
vekilin Londradan oldukça uzakta tatil devresini geçirmekte iken 
böyle ansızın dönmesi bir çok tahminlere yol açmıştır. Şimdilik şurasi' 
muhakkaktır ki bundan istifade ederek başvekil teknik müşavirleriyle 
temas edecek ve bazı kabine erkanı ile de görüşecektir. 

Y orkşayerde bulunmakta olan Lord Halifaksın da Londraya av~ 
deti beklenmektedir. Hariciye nazırı Sovyetlerin Londra sefiri bay 
Maiski ve Japon maslahatgüzarı ile görüştükten sonra Uzak Şark va
ziyeti hakkında başvekile tafsilatlı bir rapor verecektir. 

ispanya işleri hakkında da nazırlarla görüşmesi muhtemeldir. Çün
kü Burgos hükümeti lspanyt\dan gönüllülerin geri alınması hakkın· 
daki İngiliz projesine haia cevap vermemiştir ve Burgos ajanı air Ro· 
bert Hopson bu cevabın tacili için yeni bir teşebbüste bulunmağa 
mecbur edilmiştir. 

lsvicredeki fırtınalı hadise • 

Maliye ıslah projesi 
müzakere edildi 

Bern, 1 O ( ö.R) - İsviçre maliyesinin ıslahı için verilen projenin 
İsviçre federal konseyi tarafından reddinden ileri gelen vaziyeti tetkik 
etmek üzere parti mümessilleri arasında toplanan konferans bugün 
mesaisine yeniden başlamıştır. 2 Ağustosta yapılan birinci celsede 
yalnı,z parlamentodaki dört büyük grubun, yani sosyalistler, Radikal 
demokratlar, muhafazakar katolikler ve köylülerin delegeleri bulun
duğu halde bugün muhafazakar liberaller, demokratlar ve müstakiller 
de müzakeratta temsil edilmi~lerdir. 

Grupların ekserisi reislerini göndermişlerdi. Federal konsey de İs
viçre konfederasyon reisi B. Bomal ile maliye ve gümrük departrnanı 
reisi bay Meyer tarafından temsil ediliyordu. Jlk içtimada• konferansı 
ıimdiki muvakkat tedbirlerin muvakkat müddetle temdidi lehinde bu· 
lunmuştur. Bu temdit müddetinin iki sene ıni, üç sene mi olacağı vo 
ihtiyarlık sigortası için ayrılacak tahsisatın mikdarı hak.kında bugün 
uzun münakaşalar olmuştur. Sol cenah partileri temdit müddetinin 
iki sene ve tahsisatın 18 milyon İsviçre frangı olmasını, sağ partileri 
ıac 11.lUU.UC.Llll u~ O'-".&•- • - -- -.,, • • ""g - .. ,. --~ ... • 

olmasını istemişlerdir. 

Almanya - Fransa 
Sovyetlerle Japonyanın uzlaş

ması taraftarıdırlar 

Paris, 1 O (A.A) - Dünkü Bonne Velcek görü,mesinden bahseden 
Jurnal gazetesi diyor ki : 

Öğrendiğimize göre bu görüşme çok samimi olmuştur. Bonne koni 
Fon Velceke Moskovadaki Fransız mahafillerinden Tokyo ile yapılan 
müzakereler etrafında aldığı haberleri bildirmiştir. 

Kont Velceke de, Alman hariciye nezaretinin anlalimazlığın geniş
leyip fenalaşmasını kat'iyyen arzu etmediğini vo Tokyodaki Alman 
büyük elçisinin Japon hükümeti nezdinde uzlaşmaya davet tavsiyele
ri yapmak talimatını almış bulunduğunu söylemiştir. 

Cekoslovak meselesinde Lord Runsiman ve bay Hodzanın hafta 
so;undaki faaliyetleri yeni bir unsur meydana çıkarmadığından BB 
Bonne ve Fon Velcek ancak lngiliz devlet adamının vaziyeti aydınlat· 
ması ve milliyetler statüsünün hazırlanmasını kolaylaştırması ümit
lerini yeniden bir kerre izhar eylemi~lerdir. 

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

Yugoslavyanın Vele.s şehri Türkleri HATAYIN istiklaline kavuşması mü· 
nasebetiyle bir şenlik tertip etmişlerdir. Tiirk gençleri kır eğlencelerinde istik· 
ıru. ve climhuriyet marşlarını ~öylemişJu, büyük tezahlirat yapmışlardır. Bu 
münasebetle çekilen bir resim Velesdcn gazetemize gönderilmiştir. 
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Trablus 
Umumi valisi iman ya 

VE KUMP NYASI 
(~Büyük 

ıl'laresal .. Balbo Ber-
/inde hararetle 

karştlandı aşk ve macera 
-28- Berlin, 1 O ( ö.R) - İtalyanın T rablus 

umumi valisi ınare§al ltalu Balbo bugün 

- Nasıl adamlardır bunlar?. On- Lazim gelen malumatı size vereyim. Berline gelmiş ve Pru!'Ya bajv-ekili ve 
lar hakkında bir fikriniz yok mu? - Evvela .. Bana anlattığınız hi- Almanya hava nazırı Mareşal Göring 

- Hayır.. kayenin - evet bu bi:r hikayedir - bir tarafından parlak bit surette karşılan-
- Acaba Janın düşmanlan veya çok karanhk noktaları mevcut. Ben, rruştır. Halk Italyan Mareşa1ını hararetle 

bir takım namus ve şerefsiz insanlar ]anın muvafakati olmadan hiç bir alkışlamıştır. Akşam Aeroklub'da şere-
karşısında değil miyiz dersiniz. karar veremem. Hiç bir harekette fine bir kabul ı·esmi verilmiştir. 

- Böyle bir iddiada bulunmak bulunamam.. Dediğiniz gibi böyle Gazeteler Mareşalı hararetle selamlı-
için ilkönce onların ne gibi bir tek- bir toprağın terki alelade bir imza ile, yorlar. D. A. Zeitung şunları yazıyor: 
lifte bulunacaklannı bilmek lazım. bir senet ile olmaz. Tapuca muame- ~u ziyaret çok ehemmiyetlidir. B. Mus

- Söyleyiniz bakalım teklifleri lesi var. Kimin üzerine çevrileceği- solininin Berline, Führerin Romaya, 
ne imiş?.. nin bilinmesi lazım. Bu ise gölgede, Italyan ordusu genel kurmay başkanı 

- Doğrusunu isterseniz ben ilk karanlıkta kalmak istiyen sızın general Faryaninin, milis kurmay baş-
önce bu tekliflerin çok ağır olacağını adamlarınızın isine gelmez sanırım. kanı general Rusonun Berline yaptıkla
sanmı§b.m. Öyle değil mi?.. Janın - Zarar yok .. Evrakı benim üze- rı ziyaretlerinden sonra bu yeni ziyaret 
muazzam serveti göz önüne getiri- rime tam:.im ettirir, teffiz muamele- de Italyan ve Alınan orduları arasında 
lirse onun işlediği ağll' bir suçun giz- sini benim adıma yapbrırsınız. hüküm süren daimi samimi.yeti göster-
li tutulması mukabili istenecek şey Metr T evenot gülümsedi : mektedir.» 
yapılacak teklif her halde biraz ağır- - Demek şöyle böyle üstün körü Berlin 10 (Ö.R) - Mareşal Baloo bu 
ca olmalı idi. Halbuki istediklerini tanıdığınız adamlar sizi böyle mü- sabah Unterdenlinden caddesinde harp 
t>ğrendiğim zaman doğrusu hayret him bir mesele için murahhas ola- ölüleri abidesine bir çelenk koymU§tur. 
ettim. rak gönd~riyor ve hatta kendi nam- Hava müsteşarı general Milh ve: hava 

- Ne istiyorlar! larına hareket için tam salahiyet bi- nezaretine mensup bir çok generaller 
- Jarun malik olduğu araziden le veriyorlar. Mösyö Farjak .•. Benim kendisin2 refaket etmişlerdir. 

en ehemmiyetsizinin kendilerine ve- fikrimi ister misiniz .. Bu işi ben hiç Italyan Mareş:ılı sonra belediyeye gi-
rilmesini.. te ciddi görmiyorum. Açık konuşa- derek Berlin Burgmestri Dr. Liter h-

- l-langi araziyi.. cağım.. Böyle iki yüzlülüklerden, rafından kabul edilmi~tir. Mare§al ba-

- Le Marş Korestiyeri.. dolambaçlı işlerden nefret ederim... lediyenin altın kitabını imza etmiştir. 
- Le Marş Korestiyeri mi~ Eğer Jan suçlu ise kanun karşısında Öğleden soma general Göringin Berlin 
- Evet.. suçunun cezasını çeksin.. civarındaki Tarnifal şatosuna gitmiştir. 
- Hemen hemen bin hektara ya- F arjak kaşlarım çattı. --=-

kin bir arazi.. - Siz böyle düşünebilirsiniz, de-

...................................................................................... 

Demiri, Petrolu, Pamuğu, Kau
çuğu olmıyan, gıda 
kafi bulunmıyan 

barba hazır 

rrıaddeleri 
Almanya 

değildir • • • • • • 
Bir harp halinde Almanyanın müttefiki i 
kim olabilir? •• ltalya mı?~. Onun da S 

demiri petrolu, kömürü yoktur .. Ve 
asıl bunun içindir ki bir harp olursa 
İtalya Almanyayı takip etmiyecek, onu 

_yalnız bırakacaktır 
...................................................................................... 

ihtiyaç gösterecektir. lngiliz mütahassıs- ardınca tahvif ederek kendi viaayetlert 
}arının yaptıkları hesaba göre bu on bir altına almağa muvaffak olurlarsa Rusya 
milyonu sentetik olarak istihsal için 35 ile bir harba atılmadan önce bu memle .. 
milyon ton maden kömürü sarfına, 400 ketlerde siyaseten ve iktısaden mevkile .. 
bin amele kullanılmasına, 5 O milyar rini tahkim edecek kadar valtıt kazan .. 
frank sufına ve senelerce sürecek bir mak istiyebilirler. Bu takdirde Fransa 
gayrete ihtiyaç vardır. Sun'i petrol, ta~ 150 milyonluk bir Almanyaya kafa tuta• 
bii petrolden dört kat pahalıya mal ola- mıyacak hale düşeceğinden birinci dere
caktır. cede büyük devlet mevkiini kaybedecek· 

Kauçuk ve pamuk için de aynı şey tir. 
söylenebilir. Almanya bunları ancak Hitlerin generalleriyle uyuşamadığı hi
komşu toprakları istila ederek bulabilir. ricik nokta nasıl hareket etmek lazımgel• 
Şimdilik kendi ihtiyacının dörtte birine diğidlı. Generaller Führerin cüretkarape 
yetecek kadar cBuna> adı verilen sente· hamleleri Almanyayı henüz hazır bulun• 

- Doğru .. Epeyce büyük bir yer. di .. Bu kendi fikriniz .• Fakat Jan 
Maamafih şimdi derhal satmak icap rnallannın sahibi ve hakimidir. Ha
etse bugünkü vaziyet içinde çok bir yat ve şerefine ait bu meselede ka-

Pariste 
Paris 10 (ö.R) - Başvekil B. D:ıladi

ye bu sabah hariciye nazırı B. Bonne ile 
görüşmüştür. Diğer taraf dan hari~iye na
Zll'ı da Lehistanın Paris sefirile ve me
busan meclisi hariciye komisyonu reisi 
B. Mistlerle mülakatta bulunmuştur. 

Bay Hitler ve Bay Mıı.ssolini ı 
tik bir kauçuk imal etmektedir. Bu AI- madığı bir harba atmak tehlikesini taşı• 
manyaya dört kat pahalıya mal oluyor. yor. Bunlar Rendeki darbeye, İspanya .. 

Harp yapabilmek için, Zira kauçuğun fiati 16 ile 20 sent arasın- da askeri müdahaleye muhalefet etmi§· 
Modem teknik harbi yapabilmek ve da iken Almanlar Bunayı 65 sente mal lerdi. Avusturya darbesinden sonra mu· şey etmez. rar verecek olan siz değil, odur. 

Metr susuyordu. - Böyle karanlık islere kanşma-
Gözlerini kitabından ayırmamış- masıni Jana tavsiye edeceğim. 

ka7.anabilmek için, ediyorlar. halifler açığa çıkarıldılar. 

tı. Arasıra kitabın kenarına kurşun - Onu çağırın ve yahut yanına 
Demir ve petrol lazımdır. Odun elyafından yaptıldan pamuk, Asıl harp tehlikesi Hitlerin cebrüşid· 

kalemle notlar yapıyordu. gidelim ve hep beraber münakaşa, 
Farjak. sabırsızlıkla : müzakere edelim. 

--=-
Cümhuriyetçilere 

.yardın1 

Realitelerin muhakemesi şunu ispat pamğun kötü bir taklididir. Ve dahili is- det oyunlarında mündemiçtir. Birkaç 
ntmiştir ki, şayet Almanya bugün harp tihlakin beşte birine muadildir. hafta içinde düşmanları ezecek yıldmın 

- lşte bu kadar .. Dedi .. Bu cihet - Biraz evvel size Janın nerede 
"'çacak olursa külli bozguna uğnyacak- Nihayet en mühim olan iaşe meselesi gibi bir harp taraftarı olan Göring ve ar• 
tır. geliyor. Almanya büyük harp içinde çek- kadaşları bile ispanyadaki dahili harpten 

üzerinde müzakere kabil mi} olduğunu bilmediğimi söylemİ§tİm .. 
- Siz işinizi çok çabuk görmek F arjakm sabrı tükendi. 

Alman dirijanlarından bazıları bunu tiği açlık sıkıntılarını hatırlamalıdır.Mü- sonra faraziyelerindeki §Uursuzluğu an~ 
Toronto 10 (ö.R) - Kanada yardım k d b I F fu z J 1 d B ·ı G 'k 

istiyorsunuz. Fakat elimde benim - Halbuki, dedi, ben sizin Janı 
·drak ediyorlar. Bu makaleye mevzu teş· te ai ir genera c ran rter aytung>a amış ar ır. u teon er uemı a ve 

komitesi sekreteri B. Malkolm lspanyol b d ı ı B 1 k d b d 1 
kafi mikdarda malumat yok ki mü- dün de, akşam da ve bugün de gör-

1.iJ eden doneler Alman askeri vesika- eyanatm a şun an söy emiştir: <ı.r5e onaya arşı a tecrü e e i miştir. 
cümhuriye1.çilerine bin ton kadar elbise, , ,,..,rl:ın toplanmıştır. «Bugünkü Alman nesline, Almanya har Şu da var ki İngiltere, Fransa ve Çekos• 

:z:akereye girişebileyim.. düğünüze eminim. 
- Buyurun.. İstediğinizi sorun... - BlTMEDl -

Türlı: Alınan 

anlaşmas a 

erzak ve ilaç göndermek için bir iane 
scfeori açılacağını bildirmiştir. 

o 
ıca 

eşriyat a bu unan Alma gaze ·eler· 
lngiliz kredisine te mi ler ya ıyor 

Berlin 8 (M.H.) - Türk-Alman olan vazifesini ifa etmiş bulunmak- Almanya Türkiyenin sanayil(fşme 
cicaret anlaşmasının bundan kısa bir tadır. Almanya ile müzakereye giri- planında ihtiyaç görülen her türlü te
müddet evvel imzalanması münase- şen devletlerin her :}eyden evvel pra- sisatı kısmen veya tamamen temin 
b~tiyle bir yazı neşreden Dt.dipl.- tik bir zihniyetle çalı"mış olmaları etmek imkanına maliktir. Şu halde, 
politische Korrespondenz, an~lusu da, bunların ticaret politikası saha- her iki taraf ta bu ~on imzalanan an
m üteakip eski Avusturya hükümeti- sında sa~lam ve dü!'üst bir esas dahi- la~mayı müteakip Almanya ile Tür
nin evvelce imzalamış olduğu anlaş- linde çalı~tıklanna delalet eder. kiye arasındaki ticari mübadelenin 
ma hükümlerini Alman ekonomisi- Haftada bir inti~ar eden Neuvelles artmasını beklemekte haklıdır. 
nin koyduğu prensiplerle telif mak- d'Allema2'ne adlı bültend:! de eynı 29 Temmuz tarihli Berliner Ta-
sadiyle muhtelif memleketlerle ya- mevzu hakkında bir yazı vardır. geblatt'da dahi, bu anlaşmanın imza-
pılan müzakerelerin, dört ay sonra, Burada bulas:ıten denilmektedir lanışını büyük bir memnuniyetle 
hemen ekseriyetle müsait neticeler ki: karşılıyan oldukça uzun bir yazı var-
vermesini memnuniyetle karşıla- f 931 den l 934 senesine kadar dır. Yazı, ayrıca tercüme edilip bül- Almanya, Avusturyanın ilhakından 
maktadır. garp devletleri, Tuna havzasındaki tenimizde intişar edeceği için, bura- sonra dahi 1914 senesinde Avusturya-

Bu yazıya göre yeni müzakerele- ve Avrupanın cenubusarkisindeki da yalnız ilk parçasını aynen veriyo- Macar imparatorluğu ile birlikte sahip 
rin neticesi göstermiştir ki, Almanya ticari faaliyetten Almanyayı tecrit ruz. Burada aynen şöyle denilmekte- olduğu demir madeninin ancak ·beşte 
bir ekonomik emperyalizm peşinde etmiye ça1ışmı~lardır. Almanya bu dir: birine maliktir. 
koşmaz ve bilhassa cenubu şarki Av- müzakerelere c T ardieu plam> izleri- «İngiliz kredisinin bütün dünyaya Göring birkaç sene içinde milli maden 
rupasmda imtiyazlı bir mevki ka- ni taşıdığı için iştirak etmemiş, buna büyük bir tantana ve propaganda istihsalatım dört misline çıkaracağını id
zanmak emelinde değildir. Daimi ve mukabil mevzuubahs memleketlerle ile bildirilmesinden ancak birkaç haf- dia etmektedir. 
sabit piyasalarla tesis edilen ticari mal mübadelesini artırmak suretiyle ta sonra, Berlinde, Türk - Alman Herkes bilir ki muvaffak olamıyacak-
münasebabn devamlılığı ve ciddiye- garp devletlerinin fikir ve maksatla- ekonomik anla§ması imzalanmıştır. br. 
ti, mütekabil ihtiyaçlara hürmet edil- rmın yanlışlığını ispat eylemiştir. lngilterenin Avrupa cenubuşarkisi- Alman madeni pek a§Ağı kalitededir. 
eliğini gösterdiği nisbette, alıcı ile sa- Zira Avrupa cenubuşarkisindeki ne yaptığı büyük hamleden sonra, Şimdilik Almanya, harp aanayüni ts-
tıcı aratıındaki bağlılığa da bir nip- devletler pekala bilirler ki, bir tek de- bu müzakereler pek haklı olarak, veçin zengin lapland madenlerinden te-
nedir. fa açılan kredi, mütemadi bir mal Türk-Alınan ekonomik münascbatı- darik ettiği demirle beslemektedir. 

BiR ALMAN iDDiASI mübayaası için kafi gelmez. nın hakiki manasını gösterecek bir Almanyanın petrol istihlaki senede 
Yazının biraz ilerisinde, daimi bir TEDiYE SlSTEMl mihenk taşı telakki edilebilirdi. Ni- 5-6 milyon tonilato arasındadır. Muaz-

alıcı satıcı münasebab bulunmadığı Almanya ile Türkiye arasında bu tekim elde edilen neticeler, her iki zam gayretler pahasına olarak senede 
için bu noksanı siyasi bir çeşni taşı- defa imzalanan anlaşma, aynı za- memleket arasındaki ananevi i~ dost- bir milyon ton sentetik petrol istihsaline 
yan kredilerle kapatmağa çalışan ba- manda, ilk defa olarak bir tediye sis- luğunun deği~mediğini göstermiştir. muvaffak olmuştur. Buna yerli bir mil
zı devletlerden bahsolunmaktadır. temi ihtiva etmektedir. Halbuki şim- lnciliz kredisinin, Türk-Alman yon tondan ibaret olan istihsalab ilave 
Makalenin bu kısmında ileri sU- diye kadar ancak her iki memleketin anlaşmasının hali meriyette buluna- edersek Almanya senelik ihtiyacının an· 
rülen fikirlere göre, Almanya, cenu- merkez Banka]arı arasında teknik cağı bu bir fene zarfında tesirlerini cak üçte birini tedarik edebiliyor demek~ 
buşarkisini kendi malı telakki etme- anlaşmalar imzalandı. Son seneler göstereceğin; ':Jmmuyoruz. Türkiye- tir. Harp halinde bu istihlakin kat kat ar
mekte ve piyasaların serb-...st olduğu- içinde Türkiye ile Almanya arasında de Alman ve İngiliz menfaatlerinin tacağı şüphedzdir. 
nu itiraf eylemektedir. Fakat bilhas- ya~ılan mübadelelerde Almanyanın 1 Jeride ne ı::e1 ·i1de karşıla':;acnkh:ı.rını Modern, motörleşmiş bir ordu cephe
sa bu itibarla, tabii münasebetlerin lehıne olmak üzere bir klering faz!a- simdiden k~ irmek mümkün değil- de ve cephe gerisinde en az senevi on 
sun'i konjonktürler ve siyasi reka- sı birikmiştir. Fakat yine bu arada 

1 
dir. Yalnız f{CrÜnÜşe göre lngiltere bir milyon ton benzin esansa ve petrola 

betlerle bozulması doğru değildir. Türkiyeden tedariki mümkün mcva- daha ziyade madenlerin işletilmesi-
Avrupanın en kalabalık memle- dm adedi ehemmiyetli bir tarzda art- nin kalkınmasında kullanılacak te- senesinde Türkiyeye yaptığı takri

ketlerinden biri olan Almanya, Tu- rnıştır. Mesela bugün meyva, tütün, sisatı temin edecektir. Nitekim yeni ben 48 milyon Türk liralık ihracatta 
na ve Balkan devletleriyle eyi eko- yün, pamuk, bakır ve saire nevinden kurulmakta olan kimya endüstrisine 1 O milyonluk demir, çelikle 8,S mil
nomik münasebat tesis etmek sure- hemen her türlü Türk malı, Alman~ lazımgelen tesisat Almanyadan cel- yonluk makine, en başta gelmekte
tiyle, sadece Alman milletine karsı yada alıcı bulabilir. Di~ er taraftan bolundu~ u ibi Alman anın 1937 dir.> 

Alman lşlerlnde mU· 
tahassıs olarak 

tanınmısbr 

Reade·.:~& ... tiiÜest'te.;: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lovakya İspanyol cümhuriyetile mu• 
kayese edilmiyecek muazzam kuvvetler .. 
dir. 

Fakat Almanya Macarİ.ltanı ve erzak 
anbarlarını eline geçirebilir. Oradan Ro .. 
manyanın petrol kuyularına 400 kilo· 
metre mesafede bulunacaktır . 

bi kaybetmipe bu felaketin milli ruhun lsveçin zengin Lapland madenleri Al· 
kaybedilmiş olmasından ileri geldiğini manyadan 1600 kilometre uzaktadır. 

şimdi milli mefkurenin çok kuvvetli ol- Fakat Alman donanması Baltık denizinin 
rnaaı hasebiyle harbı kazana~k halde o]- kontrolünü Alınanyaya temin edebilir. 
duğunu talim etmek bir deliliktir. Bozgu- Ve o takdirde büyiik bir harp yapabilir. 
nun sebebi gıda noksanıdır.> 

General Almanyanm bugün de büyük 
bir harbı göze alacak kadar gıda kay· 
naklarına malik olmadığı neticesine var
mıştır. 

Almanyada gıda bakımından vaziyet 
büyük h.:ı.ılım ilk senesinden sonraki va
ziyetin aynidir. Yemeklik yağla~la tere
yağı tayine bağlanmıştır. Yarın ekmek 
için de böyle olacaktır. Yumurta ve et 
fiatleri ateş pahasıdır. Herşeyin kalitesi 
dü~müştür. 

Bütün bunlara bakarak §U hükmü ve
rebiliriz: 

Almanya büyiik bir harp yapamaz. 
Fakat naziler bir savaş yapmadan T u

na devletlerinden yollarını açmağa çah
şıyorlar. Avusturyayı yutmak için yapbk
ları gibi ezici kuvvetlerini teşhir etmek 
suretiyle hu neticeye varacaklarını umu~ 
yorlar. Bütün bu kü ük milletleri birbiri 

Bir an için bu ihtimale yer verilirse Al· 
manyanın Baltık denizinden Karadenize 
kadar uzayacak bir münakale hattını mü· 
dafaa etmesi icap edecekti. Fransa. Çe
koslovak ta, Yugoslavya ve ağlebi ihti• 
male göre lngiltere ve İskandinavya dev .. 
letlerine kar§ı koyması zaruri olacaktır. 
Buna Sovyet Rusya ilave edilirse Al· 
manyaya karşı dikilecek kuvvetlerin 
tablosu yapılmış olur. 

Almanyanın müttefiki kim olacaktır ~ 
Demirsiz, petrolsuz, kömürsüz ve Al· 

manyaya verecek kadar fazla hububatl 
clmıyan, büyük harbin acı hatıralarını 
unutmıyan İtalya mı} 

Bundan daha büyük bir blöf olamaz .. 
ltalya bir harp halinde Almanyayı Lı• 

kip etmiyecektir. 
Çekler bütün bunları biliyorlar. 
Bunun içindir ki soğuk kanlılıklarıni 

muhafaza edi or 
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B ZANS SARAYININ /C YVZU 
....•...•••.•....................•....................•......•. : ...........•........ 

Şimdi elimizde bir silah var 
Eğer yerinde ~.~e 

bu silah 
Prenses T ekla şaşırmıı kalmı§h. 
Valide imparatoriçenin arkasına 

takılı kalmış gözleri, Etkarina oda
dan çıkıp gittikten sonra bile dalgın
lığını muhafaza ediyordu. 

Sebastiyanonun karısı onun bu 
hareketsiz l."llinden ürktü. 
Vakıa o da şaşkına dönmüştü. 
Birdenbire karşılarında gördükleri 

Valide imparatoriçe ona korku ver
llıişti. 

Etkarinanın sözleri ise korkusunu 
büsbütün artırmıştı. 

Maamafih ilk önce kendine gelen 
de yine o oldu. Yerinden kalkarak 
Prenses T eklaya yaklaştı. 

Onu dalgınlıktan uyandırdı. 
Omuzuna değen el ile sıçrıyarak 

kendine gelen Teklanın ilk işi ma
sanın üzerine bakmak oldu. 

zamanında kullanmıyacak olursak 
düşmanı değil, bizi vurur 

metrea olarak girdiği zaman ondan 1 mez ve imparatoriçenin işlerini biz
uzakla§mıştı. Fakat Vasil imparator zat kendi görmeğe uğraşırdı. 
kendi de imparatoriçe olduktan son- Yalnız bir kusuru vardır. Sağırdı. 
ra ihtiyar dadısını yanına almıştı. Kulakları hiç duymazdı. 

Kadın bir anne gibi Etkarinanm Gençliğinde geçirdiği bir hastalık 
üzerine titrerdi. onun kulaklarını sağır etmişti. 

Sarayın hizmetçilerine emniyet et- -BITMEDI-

ltalyan ırkçı ığı 
karşısında V ati an 

Venedik sarayının kararları ltalyanın Papa 
ile münasebetlerini karartacak mı? 

, O bütün bu hadiseyi rüya zanne- La Tribün de Wosyonda Edit Brikon Evet, bunu biliyorduk: İtalyanın bü
diyordu. Halbuki rüya olmadığının imzasile aşağıdaki yazı çıkml§tır: tün durumu bir komplekse, bir reaksl
ınaddi delili itte orada. Maaamn üze- Temmuz ortalarına doğru, h1 menşe yona bağlıdır. Zecri tedbirlere gelinceye 
~de duran küçük .. yuvarlak abanoz ve medeniyetli saf bir ttalyan ırkının kadar faşizm bir hUkümet metoduydu. 
atutu idi. mevcut olduğu ve Avrupa akdenlzlerlyle O zamandanberl antidemokratik bir 

. Bu kutu, ve kutunun içindeki ze- şarklılar ve Afrikalılar arasına, ttalyan- doktrin oldu. Şimdi bu sahada Hitleriz-
hır · larm fizik ve fizyolojik karakterini mu- me tesadüf etmemesi milmktin değildi. 

T ekla bir~en ve dimdik doğruld~. haf aza için sarih bir set çekmek icap et- Fakat Berlinle tesanüdü teminden ziya
Kol Etkarınanın .~akk~ var. dedı.. tiğini söyliyen İtalyan profesörlerinin be- de demokrat devletlere karşı cephe al-

ay dururken guçe gıtmek aptal- si inti tt•w• kül il k · · di k' L • R h dil lık O ı· · b"yük' b' 'l~L d. yanname şar e ıgı zaman, t r ma ıçın r 1 .raşıst oma ya u ere 
.. e ımıze u ır sı an ver ı. d'' k nl d kr d 1 tl · 

B ·1~L k hl'k l' b' 'l"h F bakanlığının müzaheretine nail olmasına onere o arı emo at eve erın u sı an ço te ı e ı ır sı a . . a- w • 

1-t k 11 b'l' k t hl'k . ragmen bu beyannamenin ancak alman cgenel kurmaylarını> teşkil etmekle ıt-
q u anmasını ı ırse e ı esı 
bize k d "'l d ·· l k d ırkçılık nazariyecilerinin tesiri altında ham ediyor. 

ar§ı egı , uşman ara arşı ır. . .. , 
Cel yanıma gel k 1 ... ha kalmış mahut hır entelektueller grubu- Ne de olsa bu durum ister istemez .. .. u agını na ver. . . .. w ' 

'Ve dinle.. nun fikrıne- tercuman oldugu sanılmıştı. öteki Romayı, ebedi evrensel Romayı 

Sebastiyanonun karısı Prenses Fakat 1talyada bu beyanname etra- heyecana dii§ürecektl. Papanın evvelsi 
T eklanın yanına yaklaştı. fında resmt organlar tarafından yapılmış gün «propaganda Fide> koleji talebe!~ 

Kulağını onun ağzına verdi. olan tefsirler, meselenin mücerret bir rine hitap eden söı.lerine bakılırsa hatta 
Çok mühim ve gizli birşeyler ko- sahada kalnuya mahkum olmadığını, bu onu kızdırmıştır bile. Gerçi, papa nlman 

nu mağa başladıkları odada yalnız beyannamenin hakikatte yeni bir politi- rasizmini ve onu, üçüncü Rahle akdedil

b~lunduklan halde ancak kendileri- kanın mukaddimesini te,Şkil ettlğinl mey- miş .konkordayı çiğneyerek gençliği hı
nın duyacağı kadar fıııldaFnak ko- dana çıkardı. Bu politika bir yandan, ristiyanlık nüfuzundan kurtarmayı :i.9-

llangi kadm böyle bir 1-.."iirk taşırnağa 
cesaret eder? Bir sirk kızı arslanlanna 
sarılıyor ... 

Me1hur sinema yıldızı Joc.n Kraufard niha11et kocan Fran.şe Tonedcn aunf· 
mağa karar vermi§ ve mahkemeye bil§ vurmU§ttır. Kravford: c Birlikte ya§aya· 
mıyonız. Fakat arkada§ kalacağız.> Diyor. 

lngiLterede en sevimli gözler miisabaka.sında garip bir me
tod tatbik edilmi§tir. Müsabakaya giren genç kızlar şu re
simde gördiiğüniiz gibi yfü:leriııi kapamtşlardıT. 

Amerikada: Garibeler diyannda güzellik müaabakalan
nın çeşitli.ri yapılıyor. Tütün işçileri güzellik 1mıliçeBini ıeç
mek için dokuz ncımıed bövle bir fıçt. içine ginn~f erdh-. 
Bunlardan hangm kazanmt§tıT?.. Bunu gazeteler ycızmı. 
yorlar ... 

nuımalanndan belli idi. şimdiye kadar sistematik hiç bir husu- tihdaf eden totaliter iddialarını bir çok * ınete maruz kalmamış olan yahudilere defalar tenkit etmiştir. Fakat Almanya Me§httr Amerikan 1'essaını Walt Disney Ceyld:n yavrula-ı Yine Amerikada güzellik müsabakalarında bazı komik 

V lid 
, • kar lık k karşıdır. Bir yandan da Afrika yerlile- eskidenberi papalıkla mücadele halinde rını model ittihaz ederek güzel bir tablo haıırlayor. numaralar da gösterilmi§'tir. 

a e ımparatorıçe an o- rin Ut iht' G't 'd daha ·· 'd la d • d d·' - e m evecc ır. ı gı e sur- değil midir? Şüphesiz iki kuvvet ara-
rı or r an geçmıf, o asına onmut· ' tü. atll bir §ekilde devam eden Habeşistan- sında, bütiln ortaçağı dolduran mücadele 

Çok dalgındı. daki 1taly8.ı:ı: kolonhasyonu bu yeni evo- ne de Luterin tefrikası hıristiyanlığm 

Kendini kanepenin üzerine atti. lUsyonda milhlm rol Oynatnl§a benzemek- esaslı prensiplerini kan ve ırk doktrini 
Kırlapıf aaçlan omuzlarını kaplı- tedir. Filhakika ırkların karışması bu- derecesinde tehdit etmemişti. Fakat bu 

Yarak yere doğru ıarkmııtı. rada bUyUk bir genişleme almak tehli- dert kendi içine kıvrılmış nasyonal-sos-
Bu vaziyette kendinden geçer gibi kesini gösteriyordu, buna mani olmak yalizmin bir ihraç metaı olmadığını söy-

oldu. için en şiddetli tedbirler alınmıştır. liyen Almanyaya münhasır görünüyor-
Uyuyor muydu) Yalnız Dilçe, FUhrerin izini takip edi- du. Anşlusla bu cereyan Avrupanın gö-

Düıünüyor muydu? yor görilıunek istemediği için, faşist mat- beğine inmiş oldu. Şimdi de hıristiyanlık 
Dalmı§ mıydı) buat, faşimıin daha başlangıcından beri merkezinin kapılarına yerleşerek Vati-
Bu anda bunlara kimse cevap ve- bir ırkçılık politikası teşkil ettiğini ve kanla Venedik sarayını birbirine düşül'-

remezdi. Sadece hareketsiz olarak şimdi ileri sürülen nazariyelerin tema- müş olan acı kavgayı diriltmek tehlike-

Baldvin ve Çorçil iş· 
sizler listesinde! 

Stanley Baldvin ve Vinston Çorçü 
işsizler listesine yazılmışlar ve işsiz kar

nesi almı~lardır. Fakat tabii hu zatlar es• 
ki lngiliz başvekiliyle eski bahriye nazın 

değil, ada~larıdır. lngilteredeki ipizler 
listesinde 3 7 Baldvin ve 2 Çurçil vardır. 

Bundan başka bu listede 48 Şarla Şap
lin, 153 Con Bu1, 793 Valter Scot, 170 

\lzandığı yerde kaldı. yülleri tarif ve itiyadı tespitten başka bir sini gösteriyordu. bin Vilyams, 305 hin Con, 406.50 Şmit 
Sabah olmuştu. şey olmadığını yazdı. On birinci Pi demiştir ki: dtalyanın, bulunmaktadır. 
Şafak çoktan sökmüş .. Odanin içi- tGiornale d'1talia> bir gün şöyle ya- misalini takip etmek lüzumunu neden 

ne doğan güneşin ziyası dolmuştu. zıyordu: dmparatorluğun fethindenberi, duymuş olduğunu kendi kendimize so- .. .. 
Odanın kapısı hafifçe açıldı. İtalya her iki dilnyadaki büyük banka ruyoruz. Dilnyanın hali vahimdir, çünkü vur~u~ olur, ve papaya vuran olur.> 
içeri ihtiyar bir kadın girdi. ve büyUk gazete yahudiliğile karşılaş- pek çok fertler evranseller hakkında hiç Demıştir. 
Beli bükülecek vaziyete gelmiş mıştır. Şimdi o müdafaa sistemini ta- bir şey bilmemektedir. Beşer nevinin tek Bu söı.ler hıristiyanlık aleminde mu-

olan bu ihtiyar kadın Etkarinanın mnmlamaktadır, çlinkü zecri tedbirler ve büyük bir evrensel ırk olduğu unu- azzanı akisler uyandıracak ve diktatör
dadısı idi. unutulamaz. Bizi cmeşu.m tesirlerden tuluyor.>.... Ve sonunda: cKatolik aksi- lere yola getirilmesi mümkün olmıyan 

Küçük yaştanheri Etkarina ondan Azade> milletlerle tesanUde sevkeden de yonuna dokunmamanızı size tavsiye ede- bir ruhani kuvvet mevcut olduğunu ha-
ayrılmamış, yalnız saraya, Mişele budur.> rim. Katolik aksiyonuna vuran papaya tırlatacaktır. 

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

Söylemez sultan 
-2-

Dünyada en çok kavun 
yenilen memleket 

Bu sene Milanoya her gün vagonlar 
dolusu kavun geliyormuş ve kavunların 
Milano çar§ılannda ıörünmesiyle tüken
mesi bir oluyormuı. Hakikaten yer yü-

Lik 
Müsabakaları 

fikistürü 
B1RtNC1 HAFTA: 

zünde en fazla kavun sarfedilen memle-
ketlerden birisi ve belki birincisi Milano- 14 Ağustos. Denizli - Muğla (Aydın· 

da) Hakem Enver Manisa. 
dur. 936 senesi 15 temmuzundan 25 ey-
1-'_1.. k d b h' d 3 5 .1 kil 14 Ağustos. Manisa - Aydın (lzmirde) 
wune a ar u şe ır e . mı yon o Hak Esa M l · 

k . . 93 7 d 'd k em t erter ı.mır. avun yenmıftir. e yem en avun 
mikdan beı milyon kiloyu geçmişti. Bu 1KlNCt HAFrA: 
sene i e bu mikdann çok daha yükseğe 
çıkacağı sanılıyor. 

Kavunlar Milanoda hemen her köşe 
başında kurulan sergilerde aahlır. Yal
nız halkın ıııhhatiyle çok fazla alakadar 
olan ltalyan belediyesi her sergi ba§ına 
bir memur tahsis etmiBtir. Bu memurlar 

21 Ağustos. Denizli - lı.ınir (Denizli· 
de) Hakem Enver Manisa. 

21 Ağustos. Muğla - Aydın (Aydında) 
Hakem Mustafa Şenkal İzmir. 

OÇONCU HAFTA: 

hem kavunların çürük ve bozuk olma· 28 Ağustos. Denizli - Manisa (lzmiı-
masına, hem de fiatlerde ihtikar yapıl- de) Hakem Mustafa Balöz İzmir. 
masına dilr,f.at ederler. 28 Ağustos. :Muğla - lz.mir (Muğlada) 

---- Hakem Mustafa Şenkal İzmir. 

Tuhaf bir bahis .. DöRDONCU HAETA: 

Yunan başvekili 
Atina. 1 O (A.A) - Başvekil M, tak-

saa dün yirmi gün tedavi için Kam11cna 
Vurla sularına gitmiştir. Başvekil devlet 
işlerini oradan idare eyliyecektir. 
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Bir busenin devamı .. 
Eski bir avukat olan M. BREEN 

PORTEKiZ Diktatörü .. Amerika sinemacılığının biricik 
diktatörüdür .. 

Oliveria Salazar'ın Hitlerle Mussoli
nive benziyen ve benzemiyen tarafları 

Ahlak hakimi, 
::-····································· .. 
E Yıldızların fistan-. 
larını keyfine gö-
re uzaltan, şehvet 
ifade eden sahne
leri meneden, girls 
lere siyah çorap 
geymeyi yasak 
eden odur. 

••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
Onun adı Mr. Breen'dir. Her yerde 

<haziı ve nazır olduğu> halde asla gö
rürun<>z. N c gençtir .. Ne de güzel... Sa
dece Holivudun hakimidir. Kırmızı su
ratlı, 50 yaşında bir hakim ... 

Nereden çıkmıştır? 
Sinemanın bütün büyük simaları 

!(ihi onun da mazisi karanlıktır. Gençli
ği zaruret içinde geçmiştir. Hayata ga
zeteci, sonra Avukat olarak girmiş, ob
jektif zekası ve soğuk kanlılığı sayesinde 
sinema payitahtının hükümran sezarı 
Will Hays'ın nazarı dikkatini celbetmiş
tir. 

Portekiz başvekili memleketin imarı ın-oielerini tetkik ederken Breen'in mesai bürosu Building Hays-
Portekiz Ciimhurreisi de>ktor Oliveria evine çekilerek bir kaç gün dinlenir. tadır. 

Salazar 49 yaşındadır. Uzun boylu, kibar Hiiler ve Mussolininin hilafına olarak Bffi Rtl'YALAR FABRlKASINJN 
tavırlıdır. Rengi zeytin rengine kaçar. ? fakir bir ailenin çocuğu değildir. Tab- SANSÖRÜ 
Karekterinin hakim vasfı sükOnetidir. O 'an militarist olmadığı hakkındaki ser- Sinema payıtahtının ahl8k diktatörü 
kendinden bahsederken şunu söyler: zenişlere şu cevabı vermektedir: cBana Birgür. Amerikada yerleşmiş bulunan Mr. Breen 
cHiç bir şey beni tekzip edemez. Bir sa- bazı meziyetler izafe ederler. Bunlara bütün filim kumpanyaları namına ha- lı, duymalıyım.> 
rayın muhteşem salonunda ne kadar sa· sahip miyim bilmiyorum. Fakat bu kabil reket eden bir murahhas kendini ziya- AMEIUKADA lFFET!N GlZLt 
kin ve rahatsam bir mahpesin karanlı· kusurlardan mahrum olduğuma kani· rete 1-'iderek şunları söylemişti: KANUNU 

ıbur k~, Karol Lombard çıplaklı~· 
dan daha ilhaınkAr olan roplarını terket· 

ınlftir . 
1 Nihayet Mr, Breen'in .ın.lü filiınlet 

1 
için bir kod hazırladığından bahsedll
meğe ~lanmıştır. Bu gizil lfiet kanuııU 

\ söylenmesi ve yapılması caiz olan şeyler
le caiz o!mıyanları ihtiva ediyordu. 

cBreen kanunu> halkın zevkine uyu· 
yor mu? Bunu bilmiyoruz. Bilinen bit 
şey var ki Hollivud bu kanuna sıkı 11· 

kıya merbuttur. 

NAMUS VE tFFET MEFHUMU· 
NUN ANA PRENS!PLERl 

1 - Aşkın ahlakı kanunlarına riayet 
etmiyen hiç bir film gösterilemez. Bln4' 
enaleyh seyircilerin sempatlsl hiç bit 
zaman cinayet ve kötillük tarafına u>'" 
cih edilmemektedir. 

2 - Cinayet cezasını bulmak prtıl• 
filimde yer alabilir. 

A - Cinayet tekniği taklide sebep ola· 
cak şekilde gösterilmemelidir. 

B - Vahşiyane cinayetler tafsUAtll• 
gösterilmemelidir. 

C - İntikam, haksızlığı isbet edildiği 
takdirde tecviz edilebilir 

öLDtlRME TARZLARI 

1 - Cinayet metodları asla açık va:r.ib 
bir surette gösterilmemelidir. Sırkat. 
haydutluk, trenlerin, madenlerin, evle
rin dinamitlenmesi yapılış tarzlarını tsf· 
sil eden bir şekilde gösterilmemelidir. 

3 - Uyuşturucu maddeler tlcaretlıı• 
ait filimler gösterilmemelidir. 

ğında da ayni rahatlığı hissederim.> im.> c - Filimlerimize lüzumundan fazla şeh-
Tanınınış diğer diktatörlerle müşterek Oliveria Salazar enerjiktir. Fakat ha- vet sahneleri koyduk. Hasılat düşüyor. 

3 - Amerika hayatında mtiskürat isti' 
M. Breen daha ilk kontrolunda Ame- milline ait filimler gösterilmemelidir. 

noktaları pek azdır. Yalnız o da Hitler <in değildir. Cebrüşiddet metodlarından Bu gidişe fren koymak zamanıdır. Ame-
gı.bl mistiktir. Hitler gibi memleketini ' ,_ tm ktedir y . d 1 t kl" rika umumi efkarını rencide edecek hiç 

neı.ret e e . « enı ev e > şe ın- . . . 
kurtarmag·a Allah tarafından memur d if d u-· "b .. illi ahd t hır filim yapmama~a karar vermiş bulu-e a e et gı prensı e gore m v e 
edildiğine kanidir. Hitler gibi bekardır nuyoruz. Sözünüzü tutmağa hazırız. Bu 

mefhumu Portekizde yaşıyabileeek olan işlerden anlıyan nu··fuzu nazar sahı"b"ı bı"r ve hiç bir kadınla rabıtası duyulmamış-
biricik siyasi kombinezondur. c:Dhsın film istihsal.atını kontroldan ge-

tır. Çocukları sever. Bazı akşamlar işini ~ 
bitirince evlatlık olarak himaye ettiği Ve bu kombinezon onun nazarında bir çirmesi lazımdır. Bu adamın çok ciddi 
fakir bir Ailenin kızına matematik ders- parti olmayıp Portekiz milletinin yaşa- olmasını ve icabı halinde bizi nizama da-
l eri verdiği vakidir. Spora meraklı de· mak azmmm ve dinamizminin ifadesidir. vet edebilecek otoriteyi nefsinde cem-
ğildir. Bi.rlcik eğlencesi zaman zaman Onun siyaset formillü cşüpheleri dağı- etmesini isl<!riz. Hizmetinin mukabilini 
otomobille Lizbondan uzaklaşarak kır- tıncaya kadar tetkik ve her teşebbüsü ağırlığınca altın olarak ödemeğe amade-
larda gezinmektir. Ne tiyatroya ne de iymanla hakikate iysalden ibarettir.> yiz. Film kumpanyalarından biri şayet 
sinemaya gitmekten hoşlanmaz. Monden Portekiz cümhur reisi evllidlığıııa İtalyan faşizmi ve Alman Naziliğile hu paktı bozacak olursa i.flasına muadil 
hayata iştirak etmez. Geceli gündüzlü ders verirken Portekiz rejimi arasında esaslı farklar sayılacak bir tazminat itasına mecbur 
çalı§ır. Bazen Potro yakinindeki küçük olduğıınu dalına söylemektedir. tutulmalıdır. 

Holivudun hususi sansörü olmak ister 
misiniz?> 

M. Breen küçiik, parlak gözlerile mu
hatabına dikkatle bakmış: 

- Bu beklenen bir şeydi, demiştir. 
Sonra bu sözden ne kasd ettiğini izaha 

lüzum görmeden yapılan teklifi kabul 
ederek işe başlamıştır. 

Cinin uyanışı 
Şansi şehrinde Çini kurta

racak bir teşkilit .. 
Bütün Amerikada sansasyonel bir rikanın nabzını tutmuştur. Deruhte etti-

50000 Çin kadın, erkek bir kurtuluş hare
ketinin çekirdeği o]mak için lıazırlanıyor 

mevki sahibi olacak olan adam bir beyaz ği vazüeııin seyirciler nazarında kendl
kağat parçası üzerine ilk dilşüncelerini ne talunil ettiği mesuliyetleri düşünerek 
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·· ı k d her filmin milletin hayatı üzerinde bii-
şoy ece ay etmişti: .. . . • . .. 

Zahi b . yük hır tesır yaptıgı kanaatile gozden 
c ren u ış günden güne daha aşı· g · · tir Mil nl · · t · k .. . . .. .. eçırmış . yo arca ınsan sıneas -

n gıbne teıruıyulunu gosteren film lar kler. · h 1 teh ·· 
ı ..:.. , üstahs"ll .. k a zev ını eyecan arını assus-

buse yasak 

HlSSt FlLlMLERE AlD 
NlZAMNAME 

İlk madde çok ehemmiyetlidir. 
1 - Her filmde izdivaç müessesesinin 

ve yuvanın kudsiyeti yüksek tutulma· 
lıdır. 

2 - Filimler cebir ve şiddet sahnele
rini ihtiva etmemelidir. 

3 - Filmin canlılığı için bazen zaruri 
olan sadakatsizlik sahneleri tafsil!tile 
gösterilmemelidir. 

4 - Filmin mevzuu itibarile elzem ol
ıruyan aşk sahneleri kabul edilemd. 

5 - Aşın puseler, şehvetli kucakJat
malar, tahrik edici vaziyetler gö.!terile
mez. 

6 - Kirletme ve ırza tasallut fülleri 
asla bir komedinin mevzuu olamaz. 

7 - Beyaz kadm ticareti sahneye k<>
namaz. Hatta bundan bahıı te edilemez. 

8 - Zencilerle beyaz kadınlar arasın
da bir aşk sahnesi yaşa.tan filimlerde 
Amerika umwni eikArını rencide ettiği 

için gösterilemez. 
9 - Hastalıklar, doğwn ve ameliyat

lar bir filme mevzu olamazlar. 
10 - Sözlü filimlerde Allah ve lsaye 

küfreden sözler sarfedilemez. 
ÇIPLAKLIK 

•. "'. '. erını ontroldan ibarettir. Ha- !erini idaresini emniyet etmişlerdir. 
kikatte ıse ortada bir suiistimfil vardır. B nl halk fikr ruh ük Mr. Breen elbise bahsında da hassas-

Çinin Şansi şehrine bağlı Yenanda, !istikbalde Çinin mukadderatı üzerine kabul edilen bu teşkil8k yeni gençliği Ben bu hayaller, rüyalar fabrikasında u .ar ın . e~ ~e en Y • tır. 
Çin ülkesini kurtaracak büyük bir teş- rol oynamıya namzet olacaktır. Burada gayet iyi hazırlamıya başlamıştır. lçle- Amerika ve cihan umum! efkArının kal- 5'.'lmesıne, daha iyı düşünmesine, daha 1 - Tam çıplaklık sinemada yer ala
kilat meydana getirilmiştir. Yenanda ku- tedris edilen dersler arasında milliyet· rinde hiç birinin hayata karşı bağlılığı bini, ruhunu ve hıwasiyetini temsil et- ~d~ yaşamasına yardım etmek mecbu- maz. Siluhet halindeki çıplaklıklar da 
rulan müdafaa mektebi, Çin erkek ve çilik, iyi vatandaşlık gibi mevzular en yoktur ve gözlerinde sadece Çinin Is- meğe meeburum. Onun inceliklerine nyetindedirler. bu kayda dahildir. 
kadın gençliğini Çini müdafaaya manen başta geliyor. tik hali okunmaktadır. Buradan mezun niifiıs etmeliyim. İhtiyaçlarını anlama- B1R KERE lŞE BAŞLAYINCA 2 - Çıplaklık sahnelerinden içtinap 
ve maddeten hazırlıyacak bir üstünlük Şimdilik 50,000 genç hı. teşki!Ata gir- olanlar Şansi akademisine devam ederek lıyım. Nohanları tayin edebilecek va- etmek !Azım.dır. 
taşımaktadır. miş ve mektepte kurs usulüyle askerlik, yüksek (Vatan) diploması alacaklardır. zlyette bulunmalıyım. Ben kendi zekAm M. Breen bir kere i§<' başlayınca bir 3 - Ahl!ksızlık ifade eden hareketler 

Münevver Çin liderleri, Çinin Japon siyasi terbiye almıya başlamıştır. Malaya, Burası yalnız bir askerl mektep değil w fikrimle 120 milyon ph.t için Y8§11ma- .sene gözden kaybolmuştur. Building yasaktır. 
istiylAsından kurtarılması için bütün Filipin ve Javadaki münevver fen genç- ayni zamanda siyasi kı.mıına da büyük Haystaltl dairesinde lşe ne vakit başla- 4 - Dans esnasında tahmin edilmiyen 
varlıklarını Çin Ulkesinin kurtarılması· !eri de yurdlarma dönerek bu müessese- ehemmiyet verilen bir Unlversitedlr. Bu- siyasi memurlar, casuslar yetl§eeektir. dığını dosdoğru bilen yoktur. Fakat bir çıplaklık arzetmek üzere tanzim edi· 
na veren münevver, askerlik terbiyesi de kendilerine verilen dersleri takip edi- gUn Çin diplomat fıkdanı mevcut oldu- Müessesede mevcut elenıanlarııı altıda cAmerika üzerinde dolaşan lfiet dalga- len sahneler dahi gösterilemez. 
almış bir müessesenin çalışmasında bul- yorlar. ğundan, yetişecek gençler harici hizmet- biri kızdır. Ve kızlar daha çok muvaffak ıındaıu bahsedilen devreler olmuştur. Mr. Breenin dine, tedhiş edici sahnele-
m111lardır. Burada yetiştirilen her genç, Gene Çinin uyanısmm ifadesi olarak !erde de çall§tırılacaktır. Bu müessesed• olmaktadır. :U.e Weot kendi jannnı biraz tadile mec- re ait bir çok hiikümleri daha vardır. 
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Nostradamiis karısile birleşti 
Bir çok ziyaretçiler ihtiyarlaınış olan Rozamontla 
Nostradamüsü ziyaret ediyor, çiçekler getiriyorlardı 

ettim, tahmin edebilir misin? diye 1 rünün son senelerini geçirdi. Ö~~~- - Ben Ömrü~~n son ~ünler~ni 
rd nün son senelerinde ruhu en buyük ancak bu huzur ıçınde geçınnek ıs-eo u. 
_ Hayır! Meçhul birşeyi nasıl bit sükuna ve istirahate kavuşmuş tiyorum! dedi. 

bilebilirim} idi. Rozamond, bir bekar kıZ kadar Fakat ... Evinin kapısı açıldı, V«f 
_ Güzel Rozamondu buldum. saf idi. Obini de, arz üzerinde mev- kralın maiyeti içeriye girdi. Bunların 

Vakıa yüzü buruşmuş, ihtiyarlamış cut dostların en sadık ve samimisi arasında kraliçe de vardı. 
fakat kalbi albn kadar saflaşmıştır. idi. Nostradamüs, gençliğinde bir kra
Şeytan ve habis ruhlar onun kal- İşte, Nostradamüs bu hayat içinde liçenin şerrine gözlerini ve ~ay~tı~ı 
binden artık çıkmışlardır. Benim Veöayı ve diğer hararetli hastalı klan kaybetmek tehlikesini geçırmıştı; 
içid'bugünkü Rozamond, dünkü Ro- nasıl tedavi edebiliriz? adlı bir de hb- bunu unutmak, ihtiyar sihirbaz için 
mmonddan çok daha güzeldir, genç- bi kitap yazdı. Bu kitap Pariste 1561 imkansızdı! ,. 
tir ve tazedir!. de neşredildi. Ve .•. Bugün bu saray erkan! ara-

- 66 - imparator Maksimliyen kendisini sında gelen de doğrud~ dogruya 
Obini, ihtiyar dostu Nostradamü- bu kitapla eyi ettiği için Nostrada- K.aterin dö Midiçi, kendis~e e.';elce 

sün verdiği bu haberlerden son de- müse bir çok hediyeler verdi. kastetmiş olan zalim kralıçe .ıdı. 
recede memnun kaldı. Çünkü o, ih- Nostradamüs ise bütün muvaffa- Nostradamüa, hislerini bellı etme-
tiyar sihirbazın karısını şeytana sat- luyetlerini hiç sayarak: meğe calı§8rak kraliçeye: 
Dllf olmaktan doğan vicdan azapları- cBiz, ancak bir merdivenin basa- -. Bu~urunuz. ve oturu.?uz h.aş-
nı çok eyi biliyordu 1 Bunun için: mağıyız. Bizim üzerimizden geçe- metlı kr~lıçe ·'· d~ı -:-~ yer gosterdı. 

- Hiç durmıyalım, Rozamondu cekler asıl büyük kesifleri elde ede- Katerın do Mıcliçı: l 
b tire}. d d. . . • · - Aradan bu kadar çok sene er uraya ge ım e ı. ceklerdır. Bızden sonra gelecekler l bild" 

Merak etme Rozamond bir k k k ··k l ki d" geçtiği halde beni nası tanıya ın, - ·• . . ço , pe ço yu se ece er ır. .. ded. 
kaç güne kadar buraya kendısı gele- F k k d .. k l ki Nostradamus~ ı . . 
cektirl d" aNat nledreyede a kalr yd~ se ece er- - Haşmetli kraliçeyi unutmak 

ad ı~-L ld k ır?. e e e ece er ır) be • · · 1 ·· kün olur! Nostr amüa, yorgun wt a ı tan . . . mm ıçın nası mum . 
P . • d" cBana kalırsa, daıma eyıye, eyı- Nostradamüs Bunları belkı 

aonra, ar191 gez ı: d · ki d ç-ı_ d - ·· ·· 
HÜ . t k da . '- t· en en eyıye varaca ar ır. oa. e- de alay yerinde söyliyorsunl Böyle 

- nye a r ınsana ..ıyme f J • 1 h ·· · ·d " b" 
li birşey yoktur. Scnjermen sarayın- ha ladr, ınldaankların ~~uledz . ıptıB~ı ır de yapsan hakkındırl . 
·.ı •.ı bu b d ı decl. a c 0 u arını soy ım. ız, ta· «Nostradamüs haberin olsun kı, 
aa aoeta na yor um ı. b. . 1. l h 'k 1 h ·· ' * ıatte gız ı . ~ an a.rı a arın enuz bana haber verdiklerin hep ve aynen 

Hakikat. birkaç gün sonra, N0&- pek azını bılıyoruz, ınsanlar, kann- çıkmıştır. Üç oğlum da tahta çıktı
tradamüaün kann Rozamond da d~n karma bunları bulacaklardır I» lar. en ziyade sevdiğimi de öldürdü-
geldi: kocasının evine indi. dıyordu. ler. Evet, Nostradamüa, sen yaman 

ihtiyar kadının, bu iki ihtiyar er- * bir adamsın! w 

keğin evine inmesi, harika"'r yarat- «Şimdi, tıbbi kitaplar yazdıgını 
tı, hayatlanmn aonlarına gelmiş olan Nostradamüs, Rozamond ve dost- haber aldım. Bunun için ta uzaklar-
ihtiyarlardan hayat zevk ve nqeleri lan Obininin hayatı böyle, düz bir dan sana geldim! 
doğurdu! ~vada sakin, sakin akan parlak sulu - Bana büyük lütufta bulu.~u-

Rozaıpondun Nostradamüsün ya- bir nehir gibi geçiyordu. ~orsunuz. Ben ?u kad.~r .. t~;eccuhe 
nına döndüğü haberi Pariate çok ça- Günlerden bir gün 1 layık mıyım~ dıye dusunuyorum. 
buk yayıldı. Bir çok ziyaretçiler gel- ihtiyar Nostradamüsün evine doğ- Benim yazdıijım kitap, bütün dert-
diler ve bunlardan bir kısmı da -uzun ru altın işlemeli bir arabanın geldiği leri de~il. sadece bir derdi tarif eder 1 
bir aynbktan sonra tekrar birleten görüldü. - Bana kitap şimdi lazım değil
bu bn .._ kocaya hediyeler de ge- Nostradamüa, bu arabayı gorur dir ! Sen buradasın ya •. Beni muaye
tlıdilerf ICom§u kızlar da yeni gelin görmez, yüzünü buruşturdu. O, sü- ne e t, ihtivar t abip 1 
ve güveği imişler g ibi onlara çiçek- kun ve huzuru herşeyden fazla sevi- Nostradamüs. kraliçe Katerini 
.let ~e ettiler! yordul Hele uilzade dıri' n mufın muaveneye ba,ladı. Kraliçenin el1cri * pia itlerine bnpnak hiç iatıemiyor- şi§ idi. 
~üı bu halde Pariate öm- dul -BiTMEDi-

tZMtR BELEDtYF..StNDEN: 

Arjantinde gördüklerim 
Vahşi hayvanları kementle yakaJı

yan avcıların meraklı sahneleri 
Vahşi atlar nasıl 
alemleri • Uçsuz 

' 
terbiye edilir? Köylülerin kebap 

ovalarda avcılık çok heyecanlıdır 
YAZAN: ANITA NôTlNGER dunuz mu} Arjantin çiftçileri buna pelt iNSANIN TUHAFINA CIDEN ŞEYLER 

bayılırlar. Bakınız inek nasd kebap yapı• Arjantinde insanın bir,ey ~afına gi
Arjantin<le en meraklı ,ve inaaru en lar: Jçi temizlenir. Ciğer, böbrek. dalak diyor. O da El almazen dedikleri büyük 

heyecanlandıran ıey vahtı hayvanlann cibi yenebilec~ lusımlan içinde bırakı- fakat İptidai maiazalardır. Her köyde 
kementle yakalanmasıdır. Bu 0 kdar hoı lır. O vaziyette korların üzerine 'it.onun· bulunur. Bu mağazalann içinde tarla aür
bir manzaradır ki tarif edilemez. 'BU k'.e- d · k nJ 1_ 'b. · · d ·nı dükleri .. pandan tutunuz da Par"ıa eaana-k ka ca en ıv ar ve ~azan iP ı ıCfı en e• 
ment atan adamlar .. bahtan a f8IDA • tir. Etler fıkırdamağa baılar. Fakat bü- larına vanncaya kadar herşey vardır. 
dar hiç attan inmezler. Atların eğerleri 

yük et yığınına piıirmek için bütün sece Her yerden bu mağazalara iki metre 
koyun derisinden yapılmış dört köte şek- beklemek lwmdır. Uyku gelmeain diye aeııiıliğinde büyiik tekerleldi arabalarla 
!indedir. lnaan üzerinde biç rahatsız ol- gitara çalarlar, prkı aöylerler, oyun oy· aileler gelir. Bu yüks~ arabalar, cça
maz. Bu adamlar büyük bir ıürüyü inanıl narlar ve hep mate içerler. mur çukuru> denen hend~lerden, yol-
mıyacak kadar az bir zamanda Önlerine B"" ı b• L b ~1 • J lard-'-' r•ylard•n tozlu Ve v-u'-aek 0t1U oy e ır ııı.e ap aıerru yap an yere ~ ..- -.. , .ııı. 
toplarlar. Hepsini bir yere biriktirerek ben de gittim, fakat altpı:ndan değil, ovalardan l.olayldda geçer, ve yol ara-
zaten hatlarını yukan kaldınp birbirleri· af- '-1 b b O d w _ ,_ ,_ -az . ., _ten yollar pe,_ n- _ıı·r bulunur. 

ı ıuı. a era er. raya ogru yıuuaıır· ... LA .ııı. ilKl 
ne yaslanan hayvanlann Üzerlerine ke-

ken gece bekçisi at kafasından yapılmıt TAHSiL MECBURiYETi 
ment atarlar ve içlerinden iKedilderini A _ d 

koltuğundan kalktı, ve bize o lezzetli .t-Ujantin e talı.il mecburi olduiundan 
yakalarlar. Bazan da hangi hayvanı eh- , _ __ t1 

kebaptan ikram etti. Elimizdeki belki bi- ovaUU"da a ann üzerine ikisi üçü hirden 
lil-tireceklene yalnız o hayvanı diğerle- 1 b 'J 

~- rer kiloluk etleri nasıl yeyelim diye dü- tünemiş meııı.te e giaen çocuklara rastlar 
rinden ayınrlar, alabildiğine kaçan o B 5 

şünürken, çok bulurken, daha ben gÖ• sanız. unlar 1 -20 kilometrelik yoldan 
Vahıi gürbüz mahlUka altındaki atla yıl- b zümü açıp kapamadan önümüzdeki mu· geliyorlardı. Mekte in, kilisenin garın ve 
dınm gibi yan&fll', her ikisi adeta yaJ1f e- d b )t 

derlerken adam elindeki kemendi hayva
nan önüne doğru havalandınr, halat bü
yük bir daire ıeklinde ~ılır ve hayvanın 
boynundan geçer. Bu aeEer kendi süra
tini azaltarak halatı çekince h&lat vah~ 
atm boynuunu sıkar ve at yere yuvarla-

azzam kebap yıiını tükenivermİfti. Ar· mağazanın etrafın a at ar;lamak için 
jantin çiftçileri çok et yerlermiı meier .• çakılm11 bir sürü kazıklar bulunur. 

KEBAP ALEMLERJ Arjantin ovalarındaki yerlilerin gitara 
Size onların güzel gecelerinden baıka ile söylediltleri prkılarda tesirli sıla hat· 

bir sahne daha anlatacağım: Bir gece reti hissedilir. Zaten Amerikaya göç et· 
eski bir F orda binerek, bütün lambalar miı olanlann şarkıları birbirlerini andım. · 
yanmıJ olduiu halde ava çıktık, fakat Ve kanııktır. Yerliler neşeli, gaı1cab 

nar. SA YlSIZ SOROLE.R öyle bizim bildiğimiz kuı. tavpn avına yarını düşünmeden yaşarlar. Bununla 
. .. .. değil, Köpek avına. Bu geniş ovalarda beraber misafir sever ve cömert kimse· 

Cenış ovalarda uyısız auruler bulun· bir nevi mer"a .köpeii vardır. Hoı bütün ferdir. Fakat pek kumarbaz adamlardır. 
duğundan bir çok hayvanlar kaybolur. müstemlekelerde de bunlara raatlanır YL ,Bütün servetlerini, altın ve gümüş parala. 
Bunun önüne geçebilm~ için kızgın de- ltte biz bu mera köpeği avına çıktık. Bu nnı kuşaklarında taşırlar, fakat paralanro 
mirle h~r .ııürü~ ~amgalarlar. Fakat bu köpekler buralarda sürü halinde dolBJI• müdafaa etmesini pek eyi bilirler. 
kolay bır il degıldır. D~~galamalt veya- yorlarmıı. Bundan batka bilhuaa gecele- Yalnız şunu ilave edeyim ki, Arjan· 
hut ha~a~lan kesmek JÇ•n. etr~ tahtalar ri imanlar boynuzlu vahıi hayvanların tindeki muhtelif Avrupa ırkı temsil cdil-
IA çevrılml§ uzun ve dar hır kondor var- h"' l k '- L-L. l memi•tir·, yani kayn•cmamı• ve oraya 
d B- .. .. .. . ... 1.. K ıld ucum anna 11 sı-. maruz .-.... ,.or armlf. ,, •-y "' 

ır. utun suru oraya suru ur. ım. ıya- Biz de nerede ise aynı akıbete uirıyacak- alıştırılmamıştır. insan onları haricen ol· 
mıyacak derece darlapn bu kondorun tık. Fakat çiftçilerden 'ıi~i bir küme pal- duğu gibi meziyet ve kusurlariyle de ayı· 
içinde istenen hayvan kızgın demirlerle . w rd b tl l rab·ıtı'r. 

mıye agacına ateş ve i. u aure e on a-
damgalanır 'Veya müteharrik lr.iyotinlerle nn tcrrinden de kurtulmuı olduk. Fakat Benim bu yaptığım tarif belki noksan· 
kesilir. Damgalanan hayvanlar acıdan 

gene rahat edemedik. Zira buralarda dır, fakat bu zengin ve istikbali parlak 
müthit tekilde böğürür ve ileri doğru . . . . • • 
k it . Ö .. d ki akk k k Yampır cıruıınden bır nevı yarua. var kı olan memleketin geniı ova hayatı hak-

opna ıster. nun e . muv at apa fosam ısırıyor. Hele garip tarafı bu .so- kında zayif bir flkir verebilir. Arjantin 
alınır, hayvan can acısı ile koşar ve atlar: 1 ild.,·t 1" tta zengin bir memlekettir. Bilhassa bu ka-Faka v •• •• d_x.:ı dOlu biı an yer .em uro en 'Veya ame ıya n 

t to~~IJID usH tüne .,.b .. .u L ••• ıu...diliyor. Bunlar pcC)eri lflia rı,dc ırlciyle. Çünkü bu lcantık ırlc: uyma. 
haTUZUD ıçıne. ayvan anyo yapanıa pek eı· B d b k · -'- d · · · b"l ·· l b " ili 1 g -or un an ,... a suı~ten e ıını ve cnmeaını ı en guze ır mı et o -
karşı tarafa geçer. Danaları alıştırmak b "Jk l.d -:_. 

· b d b . l E lA l aşımızı ::ı. ıramıyoruz 1':t... muştur. 
içın ura a ır usu var. vve a ana a- -x===-~=""""=-.._......,.==--=s=====-====-~----
rından bir türlü aynlmıyan, büyüdüğü #19İllim•llllli!lil••İlll•••••••••• .. •l••••m!• 

Sıtmanın halde hala anasın1 emerek inciten ve za- ~ol uca n 2500 lira bede!i kesifli, Cümhuri- ~ 
vet cadde.~inin konaktan favzinasa yıflatan danalan kemend aJaralı: yere yı- dediğimiz. ha~ırsak kurdları 

Yer yüzündeki 
tahribatı 

ti muu karlar. Sonra burun deliklerine demir 
bulvanna kadar olan ktsmınm bele-

telle saçtan bir plaka geçirirler. Bu su-
retle dana artık ememez olur. Bu pla-işleri sabit ve hare- diyece verilecek paket ve yoldan çı-

ketsiz olanlar daima karılacak kesme t••larla esaslı suret-r.. •IJ'll• ..... -= kaya büyüyünceye kadar dananın bur· 
11:11 ..,... Qllllf te tamiri i~i bat katiplikten tedarik nundan çıkarmazlar. 

F;vlerinde veya işle- edilecek k~if ve prtnamesi veçhile 
-o-- r inde oturanların uz açık eksiltmeye konuhnu~tur. 

Amsterdamda c:Malarya> adlı bir pro- viyette toplanan ze- Arjantinde vahşt ntlan alıştırmak ve 

V AHŞI A 11.ARIN TERBiYESi 

paganda mecmuası çıkar. Bu mecmua, hir ve toksinle-ri ko- ihalesi 26-8-938 Cuma günü saat terbiye etmek te pek enteresandır. Bu 
c Beynelmilel Malarya ile mücadele > laylıkla dcfedemezler. 13 tedir. lştirik etmek istiyenlerin geni~ ovalarda atlar umumiyetle onlu 

V b.. Eğer alınması latif, 187 lira 50 kuna.luk muvakkat temi- k 

Elıaeriyetle çocuklann bafıraaklarma yapııarak kanlannr emmek suretiyle 
büyÜyen ve üreyen l1IU%U' hayvanlardır. Bunlar 

Hazımsızlığa, kansızlığa ve bir çok hastalıklara 
aebep olarlar~ kann §İşmeleri, burun ve makad kaşınmaları, ishal, 
oburluk, salya akması, bat dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller 

görünür. Bunun ilacı çocuklara v erilmesi pek kolay olan 

ismet santonin bisküiti 
müessesesinin organıdır. e utün in- tesiri tabii ve kolay , -:r veya on i ·ili gruplar hnlinde dola~ırlar. 
anları malarya ile mücadeleye, bol ki- olan MAZON'dan her nal makbuzu veya banka teminat Bunlann arl\sında bir de mandarina de· dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczan 
nin kullanmaya sevk eder. gün bir kahve kaşığı mektubu ile söylenen gün ve saatte nen ve at grubunu istediği yere scvkeden de fiati 20 kuruştur. Yalnız (iSMET) ismine DiKKAT 

Malarya mecmuasının Ağustos ayı aldıkları takdirde vü- encümene gelirler. kısrak vardır. Vah~i atları yakalamak ' m+ 1 
aayısında şöyle haber vardır: cuda rahatlık, ferah- 11-16-19-23 2945 (2624) istiyen adam hazan da yalnıı; bu kısrağı ~ '\:1\>;:ıi 7sp h)••v· .. ~~ .......... - a A!'~ 

c Siz de bilirsiniz ki, dünyada yırtıcı ~~~:rn~\a~~ _ Al.sancakta Havagazı fabrika- yakalamakla iktifa eder. Yakalad ıktan SEFERIHtSAR iCRA MEMUR- Do•· rt satlCI kız 
hayvanlar arasında en korkuncu kap- kendilerini tammüs _ 11 binası dahilinde yaphnlacak hava- tonra kısrağı koral denen !!ık s"' çakıl· LUôUNDAN: 
landır. Kaplan, saldırdığı avını yok et- sıhha hissodcrler ... ih l .. • l L!_ mı~ direklerin arasına dikenli teller ge- Sefen1ıisann hıdırbk mahaDesin-

gazı istı sa ocagına aıt teme wna, d At· f c··ı ·· --~ ·· mcden bırakmaz ve susadığı kana ka- rili çitin içine göliirür. Bu kısrak arka- en ı nzı u sume mpnullZ yuz 
,.Atı \"e baca ill§aab i§i 11-8-938 ta- ı· b l _L. Deden -ı ·· k 

vuşmayınca mücadelesinden vaz geç- iİund • "b lS .. .. d ti sından bütün atlan Koral"ın içine sürük- ıra orç U aynı m;uıa. O U e-
mez. Fakat, fenni araştırmalar, dünyada r en ıti arel) gunkrnu lme e ler ve orada bu atları yere yıkarak ya- resteci büseyinin konak arası mev-

ba kapalı zarflı eksiltmeye onu U"-- ,__, ak ki" deki b v (170) c_.... bedel mu kaplandan daha yırtıcı bir yvanın ~ JWJtım mümkün olur. Fakat bunlar çok m agı ura • 

mevcudiyetini bize göstermiştir. Bu hay- tur. zeki hayvanlardır. Müthiı kin güder ve kabilinde satıbnl! İse de vezneye gi- , 
vanın sivrisinek olduğuna belki de inan- lfin heyeti umumiyesinin keıif intikam almağa çalı§ırlar. Ben burada rinceye kadar diğer alacakhlannm 
mazsınız. Bunu bir misalle anlatalım. bedeli 30860 lira 20 kurut olup mu- birisini gözümle gördüm: Yakalanan hacze İ§tirakile icra ve iflU kanunu-

Siyam, kaplanı en bol memleketler vakkat teminat miktan 2314 lira 75 vahşi hayvan hiç ses çıkarmadı. Hep de- nun 100 cü maddesine tevfikan ııra 
arasındadır. Ve her sene en az elli Sl- lruru§tur. Vahit fiat cetvelleri, P,oje. rin derin !ol udu. Adam sırtına eğer vu- cetveli ve paylqtırma yapılarak mez• 

aranıyor 
Fuarda peyYonumuzun üzüm 

suyu uh§ bmmda çahfmak 
üzere dört genç Türk lmma ih
tiyaç nnhr. latiyenlerin her 
gün lzmir incir ve Ozüm Tana 
ahf kooperatifleri Birliği Net
riyat müdürlüğüne bizzat müra-
caatleri. 1-3 ( 2621) 

yamlı kaplanların ağzında yem olmaktan kt!!if, ve tarlnameaİ 154 lnmq bedel rup üzerine biner binmez birdenbire i- ktir satq bedeli olan 170 lira borçla-
.kurtulamaz. Fakat bu ufacılt yeldlııu mubbilinde HavaRazı müdürlüiii& }erledi. Hem eğer hem üzerindeki binici nnm kaprumıasma kili gelmemesin- _SS_O_l_ira_kı_ym_e_t_i_m_uhamm _ __ en_ e_l_i _ev_T_e 

soluk kanlılıkla muhakeme ettikten MAZO N den tedarik edilir. T8fl"adan iatiyen- hayvanın kaıımın altına kaydılar ve otla- den talepüzerine mütemmim haciz b"t" ik L-::. 12 A.::.. •• t 938 mônÜft. 
le __.., ::~• •• . ..1-meli -"--··-- L--- ........!1-L ••l.ll h"" 1 lf ~ ~.,_. 0S ....... sonra size ikinci bir rakam vereceğiz. r .,-. .... ~mı aynca gonaea • rın arasında aürüldendiler. yapau~- ......-Y~ oıu U· den itı1>aren bir ay müddetle açık 

Siyamda Malarya çok ilerlemiştir. He- M zy dirler. Kapalı Arflı ibabi 26-8-938 Yine bir bqka hadileye §&hit oldum: seyİnİn yine konak aran mevkiinde arbrmaya çıkanlımfbr. Sabf 12 Ey-
men her evde bir kaç sıtmalı yatar. Si- VA TUZU : uma günü saat 13 te belediye en- Binici üzerine biner binmez at kendisini tapuca iki cfönfim üç evlekten ibaret lül· 938 Pazartesi günü saat 13 te 
yamda her sene 50,000 den fazla insan cümenincle yapdacakbr. lttirak ec:l.e- arka üstü yere attı. Bereket venin üzerin.. ve her ne kadar kayıtta doğusu Meh-f yapılacak ve sürülen muhammen 
sıtmadan söner. ce~er. 2490 1ayıh kan~ tarifi deki adam çok çevik ve tecrübeli olduğa met görülüyorsa da evvelce Mehmet 1 kıymetin yüzde yehnİf befi buldu-

lııgiltere hUkUmeti Hindistanda bU- IZMIR OÇONCO MINT AlCA. daıresinde ~ teklif mek- için ayaklarını kurtarır kurtarmaz yana timdi Mastafa kansı flldiye Te ba- ju takdirde en çok pey sürenin üze.. 
yilk bir sıtma savaşındadır. İngiliz Hin- TAPU SiCiL MUHAFIZLkllN- tuplann~. ~.ale ~m olan 26-8-~ fırladı. At bir tarafa düıtü, kendisi bir bil yol kuzeyi enelce Ahmet timci rinde kat'i olarak bırakılacaktır. Sü
distanında her sene 100,000,000 insanı DAN: .. C~ gunu .~1 aut 12 .Y~ tarafa ..• Yoksa adamcağız atın altında limail oğlu Riiftii bağı güneyi evvel- r6len pey muhammen kıymetin yüz
malaryadan kurtarmak için, birleşik kra- 1 - Bu~~~ uç kuyularda f8l'kan encumen reısliğine vermelidırler.) mutlaka ezilecekti. itaate alıştırmak için ce hacı Salih veresesi timdi ölü h6- de yetmif ·befini bulmadığı takdirde 
liyeiln sarfetUği para 18 milyon sterlin- yol, &arben olu Ömer kızı fatma ar- ll-l6-19-23 2948 (2623 en çok b., vurduklan usul bu acemi seyin kardqi Hasan budutlariyle ikinci artırma on bet gün sonraya 
dir. Hindistanda her malaryalıya günde suı, timalen yol, cenuben o~man hayvanı alışık hayvanların arasında ol- çevrik ve tapuca tarla iken tarihten bırakılarak 27-9-938 salı günü saat 
altı kinin verilmektedir. evi ile çevrili, 11-1 numaralı bır ev. ya intikal eden yukarıda mahal ve mak üzere hepsine binerek hepsini bir- 30-35 sene önce ev ve ittisalinde de on üçte yapılacaktv. Mezat kaimesi 

2 - Şarkan lbrahim bağı, garben evsaflan yazıb üç parça gayri men- den tırısa kaldırmaktır. Yeni hayvan öte- 20-25 sene önce bağ haline ifrağ ile 12 Ağustos 938 gününden ib'baren ·z a y j Ali tarluı, ıimalen ibrahim bağı, kul badelintikal yeniden tescili isten- kilerin arasında hiddetinden ıoluk soluğa ve bilmeaaha 340 metre yerine fev- Seferihisar icra dairesinde açıktır. 
cenuben muatafa oğlu mehmet bağı mektedir. Tapu kuyudatmda bu kalır fakat itaat albna alınmış olur. kani bir oda ve bir sofa ve tahtani Talipler yüzde yedi buçuk teminat 

ödemifte 3-8.ı938 günlemecinde ile çevrili. gayri menkullerin kayıtları bulun- Arjantin ovalarında gurup pek güzel bir oda ve oda ıeklinde kullanılan akçesi veya milli bir banka mektu-
lzmir yolunda gelİ!'ken İzmir beledi- 3 y· kid k "b- man11~ clmakla sureti tasarruflannın olur. Güneş büyük bir kızıl balon gibi sofa altı ile ittisalinde bir mutbak ve bunu seferihisar icrasına vermeleri 
yesinclen almıt olduğum 1425 mü- rahim ~e h=~~n ;,rce:~n t esbiti ve tahkiki için 19-S.938 ta- ovanın nihayetinde batar. Alaca karan- cephe kwmnda bir dam ve bir hali lizımdır. Her iki arttırma kurtuluı 
1aadename toför ehliyetimi zayi et- hali l L-~ il "li 

1028 
rihinde mahalline gidilece~en bu lıklannda her şey az farkedilir, gece bir- bir su kuyusu ve bir ev furunu ve meydanında yapılacaktır. Bu men-

• tara ve UGK e ,.evn m et- • -~'--U . .. . de .ı~ı-! d b. ..k B ala . ld zl du .. il do" kıs do" L- kul .. . d b" h~'-'- b lun 1ar tun. bb da . ~ gayrı meımu erm uzenn uaau en ıre ço er. ur nn mavı ve yı ı ı t agacı ı e gu mına gru oa- uzenn e ır l1KKl u an 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin re mura aı~ bır ta_rla. . tuarrufiyesi o1anlar varsa o gün ma- geceleri pek berralr.br. Güney Haç"ı de- kiye iki bin seksen metre murabbaı varsa yirmi gün içinde icra dairesine 

hükmü olmadığı ilin olunur. Ahmet oılu. ömen_n bila senet hallinde bulunacak memurumuza ve nen yıldız kümeıi ayın ta yanında parlar mahallinde mevcut ve yedi yüz ah:- vesaik ile birlikte müracaatları abi 
Kahramanlar mahallesi 4 ncü sokak 50 aenedenberi uhdeı tasarrufunda yahut tahkikat gününe kadar lmıir durur. Mlf çekirdeksiz üzüm asması ve için- takdirde tapuca kayıtlı olan hakla-

25 No.lu evde toför Zuhrap iken mumaileybin 933 lelle&İnde vu- üçüncü mıntaka tapu ıicil muhafız- Bu güzel gecelerin en tatlı eohbetini de on zeytin yedi nar ve bir ,eftal nndan maada hiç bir hususun naza-
oğlu Mehmet Zuhal ku yefab ile veraseti brm mnlıar.. lıima müracaat etmelmi lüwiö•N i- çift.çiler yapar. Bil.., bildin bir ineğin ve bir ayva ajacı ile 700 metre mu- n ahnınıyacaiı ilin olunur. 

2913 (2G8) rem ve oilu abclullah ve km &dm.- lap •-· 2940 (2822) derili ile )ib'U le bbep 1111ıl.._ du;rı- ...... ..p mahallinden ilmet ve 2947 (2625) 
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ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Yolunu Şaşırmış Aşk 
Saat 14.30 da karışık plak neşriyatı, 

14.50 de Plakla türk musikisi ve halk 
şarkıları, 15. 15 te ajans haberleri, 
Akıam neşriyab: 

Hayatımızda hazan öyle meselelerle 
karıılaşırız ki, halledecek bir yolunu hu· 
lamayız, vakalar, kendiliğinden faciaya 
doğru yürür ve faciay]a biter. 

Anlatacağım hikaye, yakından tanıdı
ğım iki ki§iye aittir. Bunlardan biri Gü], 

öteki Murattır. 
Muart, Gül'ü ilk gördüğü zaman, ne 

yalan söyliyeyim. bir hoş oldu. Zira, Gül 
isminin tam tersine olarak, taravetten, 
gÜzellikten mahrum bir şeydi. Yahut ta 
ilk gençlik anlarında bize o derece kaba 

görünmüıtü. 

Biz, çok çetin delikanlılardık. Çıkar· 
madığımız hadise bırakmıyorduk. Mu
zipJiklerin envaını yapmıştık.. Muradın 

ailesi, hali vakti yerinde bir aileydi. Mu
radın istikbali hakkında mühim şeyler 
de düşünüyorlardı. 

Fakat, dediğim gibi, hazan hadiselerin 
önüne geçemiyoruz. Ve onlar, kopmuı 
bir tekerlek gibi gittikçe artan bir hızla 
faciaya doğru gidiyor ve faciayla bitiyor· 
lar. Muradın istikbali hakkında düşünü
len planlar da, talihin işte böyle bir cil

vesine uğradı. 

* Sözü uzatmıyalun. Günün birinde 
Gül, bir delikanlı ile flört yapmağa baş
ladı. Tabii bu havadis, herkesin kulağına 
gitti. Çok geçmeden Gül, herkesin malı 
oldu. Ben o zamanlar, henüz pek genç 
denebilecek yaştaydım ama, yaşımın mü
saadesinden daha çok biliyordum. Genç
lik hevesiyle, daima en eyiyi elde etmek 
istiyorduk. Olur olmaz yüzlere bakmak, 
işimize gelmediği gibi, bu yüzden yaptı
ğımız kabalıklar da bizi hiç üzmiyordu. 
Öyle ferah ve mesu1iyetlerden uzak bir 

hayat yaşıyorduk. 
Gül bunu biliyordu. Bizim (eyi) ye, 

(&'iizel) e karşı merakımızı sezmişti. Bu
na rağmen, gerek Murada, gerek bana 
sokulmaktan geri kalmıyor, ikimizden bi
rini elde etmek için elinden geleni ardı
na koymıyordu. Fakat biz, ona kulak 

umıyorduk. 
Bir müddet, hayatımız, hiç arızasız 

aeçti. Ancak bir ak,am, bir şenlik akşa
mı, yeni bir takım hadiseler geçmesi 
mukaddermiş .. Gelecek şeyleri insan göı
miyor... Biz de, başımıza ne geleceğini 
görememiştik. 

Şenlik gecesi diye birçok içkiler içildi. 
Bağırıp çağrışmalar oldu. Gül, bittabi 
her zamanki gibi, herkesin gözlerinin ta

şaşkın bakmağa başlamışlardı. Saat 18.30 da karışık plak neşriyab, 
Kara Zeki sözlerini bitirmemiş gibi 19.15 te türk musikisi ve halk şarkılan 

idi; gözlerini Murattan ayırmıyarak: (Handan), 20.00 de saat ayarı ve arap-
- Haydi ~rine dön, dedi. Kafanı ça neşriyat, 20. 15 te radyofonik temsil 

patlatmıyayım. (gençler grubu tarafından), 2 1. 00 de 
Bu tehdit Murat için de, benim için kemen konseri: (Necip Yak.up Aşkın), 

de, biraz fazla gelmişti. Fakat Murat da- 21. 15 te stüdyo salon orkatrası, 22.00 
ha çok alınmış olacak ki. benim müda~ de ajanı haberleri ve hava raporu, 22. 
haleme meydan bırakmaksızın, ekimin 1 5 te yarınki program ve son. 
kafasını patlatıyorsun"> demesiyle Kara IST ANBUL RADYOSU ı 
Zekinin üzerine atılması bir oldu. Fakat öğle neşriyatı: 

heyhat. Kendi kuvvetinin derecesini bil- Saat 14. 30 da plakla türk musikisi, 
mekle beraber, Kara Zekiye nisbetle ne 14.50 de havadis. 15.05 te plakla türk 
kadar mecalsiz oldu~unu asla tahmin et- musikisi, 15.30 da muhte1if plak net
memiş olan zavallı Murat, o siyah hey- riyatı. 

kelden birbiri ardınca kafasına yediği üç Akşam neşriyatı: 

yumrukla yuvarlanınca, elime geçen bir Saat 18.30 da muhtelif parçalar: 
odun parçasını Kara Zekinin ense kö- Plak, 19. 15 te ıpor musahabeleri: Eşref 
küne indirerek onu da boylu boyunca Şefik tarafından, 19. 5 5 te bonıa haher
ben yere serdim. leri, 20.00 de saat ayarı: Grenviç rasat-

Muradı alıp eve götürdüm. Kara Ze· hanesinden naklen, Muzaffer tıkar ve 
ki hala yüz üstü yabyordu. Gül, bir kaç arkadatları tarafından türk musikisi ve 
dakika iinde olduğu yerde cereyan eden halk şarkıları, 20.40 ta hava raporu, 
bu küçük vak.anın heyecaniyle coşan a· 20.43 de Ömer Riza Doğrul tarafından 
hali ile birlikte ortadan kayboluvermişti. arapça söylev, 21.00 de saat ayarı: or
Fakat ben onu, ıonradan görmeğe azm- kestra, 21.30 da Safiye ve arkadaşları 
etmiştim. tarafından türk musikisi ve halk şarkıları, 

Günler, geçmiş günler ... Yakanın bü- 22.1 O da orkestra konseri: Novotniden 
tün teferrüatı hatırımda kalmamış. Zan· naklen: Kemal Akel idaresi günün prog
nederim ki tam on iki saat, Murat ken· ramı, 23.00 te saat ayarı. 
dine gelmemişti. Ailesi benden sorup AVRUPA iSTASYONLARI: 
sual ediyor, hadisenin sebeplerini araştı· SENFONiLER: 
rıyor, fakat benim ağzımı bıçak açını· 13.15 Roma kısa dalgası: Senfonik 

yor. konser. 2 1. 1 5 senfonik konser ( Beetho-
Bir aralık meseleyi kendileri tahkLt ven), plakla 22 Foma, Bari: Senfonik 

ettirip beni mesuJ göstereceklerini söy]j. 
yerek tehdit yoliyle ağzımdan laf almak 
istedilerse de, ortada, vakayı gördüğünü 
itiraf edecek bir §ahit bulamadıkları, -her 
kes kaçtığı için- bundan vazgeçildi. Bir 
kaza deyip geçtik... Lakin, hayatımıza 
düşkün bir Gülün açtığı bu maceralı yol 
henÜ7. bitmemişti. Şer kokulan hala ge
]iyordu. Yahut, bize, o Gülün kokusu 
öyle geliyordu. 

* Hususi bir menhadan öğrendiğime gö-
re Gül beni arıyormuı,ı. Kara Zekinin de 
boynu sakatlanmış olduğu halde has
tanede yattığı, fakat çıktığl zaman bana 
cgöstereceği> haberi, ağızdan ağıza bir 
fısıltı halinde yayılıyordu. Bu tabii bir 

histi; kendine nasıl mukabele etmek la-
zımgeldiğini az çok kestirebiliyordum. 
Fakat beni şaşırtan Gül' dü. 

Gül acaba neden beni anyordu} Bu-

program. 
HAFtF KONSERLER: 
7.1 O Berlin kısa dalgası: Hafif musiki 

( 8. 15 devamı). 8. 30 Paris mondiyal. 
plak 9.15 plak, 9.45 plak. 1o.35 plak, 
12 plak. 12 Berlin kısa dalgası: Yeni 
tayyareci musikisi l 3 Berlin kısa dalgası 
Hafif musiki ( 14.15 devamı) 13.20 Pa
ris mondiyal. Konser nakli ( 14 devamı) 
13.25 Bükreş: Plak konseri ( 14.30 de
vamı) .. . 1 5 .4 5 Berlin kısa dalgası ı 

İtalyan eserlerinden bando). 18.30 Peş
te: Çigan orkestrası. 19. 1 O Roma kısa 
dalgası: Arapça musikili program. 20.25 
Varşova: Karıtık konser. 20.30 Roma, 
Bari: Karı~ık musiki 20.37 Roma1 kısa 

dalgası: Hafif musiki 2 l. 15 Bari: kbniış
malar, Elen musikisi. 21.55 Ostrava: 
Halk konseri. 22.30 Bükreş: lokantadan 
konser nakli. 

OPERALAR.OPERETLER: 
kıldığı inıandı. Çünkü, bize lüzumu ka- nu anlıyamıyordum. 15.30 Roma kısa dalgası: Lirik opera 
dar şirin görünmiyorsa da, birçok kimse· Hadiseden Üç hafta kadar sonra Gü- musikisi, 1 7 Berlin kısa dalgası: Karışık 
leri kendine bağlamışb. O münasebetle lün bulunduğu yere uğradım. Yalnızdı. opera musikisi. 21 Belgrad: Opera mu
herkesin gözleri ona takılıyor, kalıyordu. Kendisine karşı avutucu, yatıştırıcı bir sikisi. 
Fakat bizimki, asla.. lisan kullandım. Savurduğum bazı teh- ODA MUSIK1S1: 

Bizim gözlerimiz, dolup boşalan bar· ditlerin ciddi olmadığını, kendisine kar- 15. 30 Paris mondiyal: Oda musikisi 
daldarımızın gömüldüğü renk renk ye· §1 hiç bir kin beslemediğimi söyledim. kuarteti. 19.20 Prag: Salon kenteti. 23. 
yecek sergisi içinde dolaşıyordu. Fakat Muradın vaziyetini könuştuk. Hatta o 30 Prag: Yaylı kuartet konseri. 
ıunu da bilmeli ki, Gül bir şey almağa gece onu sinemaya götürdüm, getirdim. RESIT ALLER: 
azmetti mi, muhakkak alır; derler. Ama Gül güzelleşmişti. 9.30 Berlin kısa dalgası: Piyano kon-
nasıl alır. Orası ehemmiyetli değil. Sa- * seri (Schubert, Li•tz) ( 1O.30 prkılar) 
dece alır. Bizim hakkımızda buna benzer Aradan altı ay geçti. Gül, bana karşı 

bir karan ne zaman vermişti bilmiyoruz. 
Fakat, o yılbaşı gecesi onun küçük bir 
işaretini görmeğe başlamıştık. 

* Gül ~on zamanlarda, bizim cKara 
Zeki~ diye çağırdığımız yarı zenci bir 
ndamla münasebet peyda etmişti. Eh .. 
Kara Zeki de, müsaadenizle, oldukça 
eli ayağı tutar takımındandır. Eline geçe
ni, öyle pek kolay kolay bırakmazdı. 

Geniş bir çayıra çıkmış, ay ışığının al-
tında ağaç diplerine kurduğumuz mec
lislerde eğleniyorduk. Gül, nasıl yapmı~ı. 
yapmış. Kara Zekiyi de bizim tarafımıza 
getirmişti. 

tamamen emniyet getirmişti. Bir gece, 

onu evime çağırdım. Geldiği zaman Mu
radı da bizim eve getirmiş bulunuyor-
dum. Murat, tam manasiyle kendinde 
değildi. Doğrusunu isterseniz, Murat, o 
hadisenin vukua geldiği gecedenberi as-
la adamakıllı kendine gelmemişti. Dok
torlar, ancak birkaç sene sonra tabii ha
yata avdet edebileceğini umuyorlardı. 

Fakat §imdiki halde onu bu vaziyetten 
kurtarmak İçin yapılacak bir ıey yoktur. 

Sadece itidal ve sessizlik lazımdı. 
Gül odaya girip te, Muradın öyle boş 

gözlerle bir heykel gibi sessiz ve hare
keuiz baktığını görünce, bana döndü. 
Ve: 

12.15 Roma kısa dalgası: Orkestra ve 
Piyano konseri, 18.40 Prag: Şarkılar, 

19.50 Varşova: Macar şarkıları 20 Flo
rans. Bari, şarkılı konser. 22 Belgrad 
halk havaları. 

19. Bükreş 2 3. 30 Florans, Napoli. 

mağa başladım: 

- Senden özür dileyemiyecek -kadar 
hüsran içindeyim Gül. dedim. Gerçi, iş
lediğin günahın acısını sana tattırmak is
tedim. Fakat duyduğun ısbrabın Üstü~e 
bu korkunç i kence de binince kim bilir 
ne cehennemi bir azapla yandın ve yan· 
maktasın... Gül 1 Sana garip gelecektir. 
Fakat inanır mısın, ben seni seviyorum.! 
Bunu henüz biraz evvel anlamış bulunu-Murat tuhaf bir çocuktur. Ayıkken ku

zu gibidir de, biraz kafayı çekti mi, kü - Niçin bunu buraya getirdin~ De- yorum ... İnan Gül.. 

çük sebepler, onu harekete getirmeğe di. Benim çektiğim ıstırap bana yetmi 
yor mu~ 

kiıfi gelir. • 
Gül, Kara Zeki ile birlikte karşımıza Gül bundan sonra oturup hıçkıra hıç-

geçmiş Kara Zekiyi, yumuşak dizleri Ü· kıra ğlamağa haşladı. Kendisini elimden 
zerine yatırmış ve gözleriyle baygın .bay- geldiği kadar teselli ettim. Yaptığım iş
pın Murada b:ıkarak ve ağzının bir kö- ten cidden pişman olmuştum. Fakat ne 
şesiyle gülümsiycrek onu tahrik etmeğe yaparsınız, bir kerre olan olmuştu. 

Bu itirafıma inanmanı isterim. 
Gül, gölgelerin ışıl ışıl oynadığı yÜ· 

zünü kaldırıp yıldızlı gözleriyle bana 
baktı: 

- Maalesef Osman, dedi. Fakat bil
mem anlıyabiliyor musun) ... Benim sev
diğim Murattır! 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esaı No. Yeri 

C. 220 Oçüncü Etrefpqa M. Efrefpqa S. 
C. 16 Mahmudiye Mah. Kireçli kaya sokak 
C. 209 Karııyaka Alaybey Hayal sokak 
C. 77 Karııyaka ReıacJiye 

No.su 

24/1 
16 
12 
21 
50 

Nevi Kirası 

Ev 63.-

DepoEitosu 
T. L. 

9.45 
9.45 

14.40 
29.70 

Ev 63.-
EY 96.-
Ev 198.-

C. 251 Salahettin oğlu Mah. Müezzin zade sokak 
C. 55/S tkinci Kordon 
C. 56/7 Birinci Kordon 
C.56/1 O İkinci Kordon 
C. 5& '/ 6 Birinci Kordon 
C. 73/1 Karııyaka Alaybey Gündüz ıokak 
C. 273 Ka1Jıyaka Alaybey Yıldız sokak 
C.258/9 Karatq Tramvay cad. 176 N. aile evinde 
C. 73/2 Karııyaka Alaybey Gündüz sokak 
C. 25/1 ikinci Süleymaniye üçüncü Nezaket S. 
C. 88/1 Gazi Bulvarı 
C.56/ 12 Saman iskelesi Mimar Kemalettin C. 
C. 225 Tepecik Sürmeli sokak 
C. 244 Göztepe Şakirbey ıokak 
C. 310 Ahmet ağa mahalleainde 
C. 254 Manisa Saray Mah. Ozüm pazarı 
C. 46 Manisa Yar Hasanlar mah. Yeni Cami S. 
C. 144 Manisa Cümhuriyet meydanında 
C. 263 Manisa Sultan mahallesi İbrahim Çelebi S. 
C. 264 Manisa Karayunus mah. Veliağa sokak 
C. 37 Aydın Huan ef. Mah. Sarayiçi sokak 
A. 583 Karatq Dokuz Eylul sokak 
A. 1137 Günq mahalleai Gelincik sokak 
A. 1123 Oçüncü Sultaniye M. Haci Ali sokak 
A. 306 Servili han 
A. 313 Yol bedesteni Bidayet han 
A. 1127 Bahribaba parla karıısında 
A. 709 Kasap bızır mahallesi 
A. 706 Mesudiye mah. Zanbak sokak 
A. 311 Bayındırlı caddeai 
A. 923 Karatq Şetaret ıokak 
A. 701/1 B. Karataş Dokuz eylul sokak 
A. 1131 ikinci Süleymaniye Mah. Oıman zade S. 
D. 3-4 Urla - Kızılbahçe çukurunda 
A. 1156 Hatuniye mah. Dikilitq ıokak 
A. 1157 Hurıidiye mah. Şükran sokak 

11, 

55/3 
9/1 

53 
9 

23 
19 
9 

23/1 
2 

20 
1-S 
10 

ı t3, ıs 
taj 52 

23 

7 
45 

111 
3/1 
531 

55/10 
83/11 

84 - 86 
5/3 

18 
4 

taj 11 
120 
17 

taj 13 
10, 10-1 

Ev 30.-
Mağaza 206.-
Dükkin 138.-
Dükkin 309.-
Dükkan 332.-
Ev 93.50 
Ev 150.-
0da 66.-
Ev 72.-
Ev 52.-
Mağaza 130.-
0dalar 252.-
Ev 300.-
Ev 500.-
Depo 600.-
Dükkin 100.-
Ev 72.-
Mağaza 160.-
Ev 120.-
Ev 90.-
Ev 198.-
Ev 45.-
Ev 63.-
Ev 51.-
Mağaza 72.-
Mağaza 130.-
Dükkin 108.-
Dükkin 27.-
Ev 120.-
Dükkin 57.-
Evin alt katı 126.-
Ev 40.-
Dükkin 39.-
T arla, bai 100.-
Ev 180.-
y ahudihanenin 100.-

3024 ıehimde 1356 ıehimi 

4.50 
30.90 
20.70 
46.35 
49.80 
14.03 
22.50 

9.90 
10.80 
7.80 

19.50 
37.80 
45.-
75.-
90.-
15.-
10.80 
24.-
18.-
13.50 
29.70 
6.75 
9.45 
7.65 

10.80 
19.50 
16.20 
4.05 

18.-
8.55 
18.~ 
6.-
s.~ 

15.-
21.
ıs.-

izahatı yukanda yazılı gayri menkullerin kiraları 15/8/938 pazartesi günü saat On birde ihaleleri yapıl .. 
mak üzere arthrmava konulmU§tur. 

lıtekli olanların hizalarında yazılı 

Satılık ev 
Bayındırda hükümet civannda ilk 

okul kar111mda 13 numaralı bir ev j 
sablıktır. Ost kat iki oda bir koridor, 
alt kat mutbak, taılık ve iki kapıyı 
havidir. 

İzmirde müracaat yeri : 
Keçecilerde No. 59 müzik evinde 

B. ADIL ... 
Bayındırda : Bando tefi B. Cemal 

1 -6 (2619) 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BtÇAK, KAŞIK 

Büyük fedakarlıklarla vücuda ge
tirilen fabrikamızda yerli malı ola
rak her model çatal, bıçak, kasık 
imal olunmaktadır. Avrupa m~mula
b ayanna faik olan bu emsalsiz yerli 
malı fabrikasının mamulabnı her 
verdP. "ravın1z. 

LOKANTA ve Gazinocuların 
na7arı dikkatine : 

fabrikamız BASKURT marka· 
h YERLi mamulatımızı görme
den, ÇATAL, KAŞIK ve BICAK 
takımlarınızı almayınız. Bütün 
mallarımız hem kalite itibariyle 
A vrupamnkinden daha yüksek ve 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ucuzdur. 

Umumi Sa hı Yeri: latanbul T ah
takale caddesi No. 51 

Depozito akçelerini Veznemize yatırarak arthrmaya girmeleri .. 
7 -11 2818 (2605) 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu• 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

iz mir Defterdarlığından: 
Satıf No. 
1403 Bostanlı Taksim So. 31 Taj numaralı ev 
1404 Şehitler ikinci Altın so. 6 taj numaralı ev ~ 
1405 Turan Cafer Tayyar ıokak 7 eski 48 ve timdi 49 

taj numaralı ev 

2067 

1406 Kahramanlar 1553 numaralı ıokak 1/1 taj numarah 
Ev 

1407 Karııyaka Dedeba§ı Ma. Menemen Cd. 41 taj numaralı 
fınn 

Lira 
201 
305 

800 

150 

150 

eava'iıyordu. Güle biraz hava aldırmak maksadile 
Murnt, sarhoş haliyle Gül'ün bakışla- balkona çıkmağı teklif ettim. İkimiz de 

'nna clayannm:.1dı. Hele o baygın gözler birşey söylemiyorduk. Fakat Gülün yü

ve gülümsiyen ağız, gittikçe daha garip zü, çektiği acının bütün izlerini gösteri
bir davet ifodesi nlınca, Muradı yanıba- yordu .. 

Nakleden : HtKMET MONlR ( Jak Dekalo ve Şsı.) 
Dllı:lllm:.tıi!::!!~---.-,-.~<!Zl~!'E:'::92~r;11!?1!!1!111!1l';n~-~~""V'l--...ııdz:S::ll ..... 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 1/8/938 tarihinden itibaren 
itibaren on bet gün müddetle açık arttırma suretiyle müzayedeye ko
nulmuftur. ihalesi 15-8-938 tarihinde pazartesi günü saat 13 tedir. 

şımdnn fı it,; arak Gülün yanına kadar Bir asmnnın yapraklarından düşen 
gitmiş ve Kara Zeki ile bir şeyler konu- gölge onun yüzüyle oynadığı sıralarda, 
şurken gördüm. içimde bir duygunun kımıldadığını sez-

Kulnk vermlyc lüzum yoktu. Zira, bir dim. 1nanılınıy~cak bir duygu .. O :tama
an içinde neler olduğu görülüyor, neler na kadar bilmediğim, sezmediğim ve an· 
söyl .. ndiği açıkça işitiliyordu. Kara Zeki. lamadığım birşey r Durup ona baktığım 
ayaKı:ı kalkmış: müddetçe, bu muhteşem duygunun dal-

BRISTOL 
Beyoğlunda 

• YE 1 OSMAN 
Sirkecide 

Taliplerin Milli Eınlik müdürlüğüne müracaatleri. 
3-11 2811 (2583) 

Bornova Bağcılık 
dürlüğünden: 

• •• 
ıstasyonu mu-

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli Teminatı 
Beton kuyu 1 adet 1162, 75 K. 87.20 K. 

- Burası Amerika değil.. Sen kime galan, beni nrasına almıştı. Kendi ken
Arnp diye haykırıyorsun. Kimi, zenci di- dime, cHayır, diyordum. Hayır, buna 
ye a ağı görmek i tiyorsun. Bu kadın bir imkiın mı var. Böyle şey olmaz .. > Fa
kerrc benimle beraber gelmiş. Senin, de- kat baskınına uğradığım bu manevi selin 
ğil buraya kadar yaklaşıp beni atlatma· mevcudiyetini ne kadar inkar etmeğe 

ğa, uzaktan bakmağa bile hakkın yok. çnlrncam, kabil olamıyordu, inkar edemi-

rT./ZT/277..7.:7ln 

1 - Cins, mikdar muhammen bedeli ve teminatı yukarıda yazılı 
beton kuyunun 22/8/938 pazartesi günü ıaat 15.30 da Bumava 
bağcılık istasyonu müdüriyetinde eksiltmesi yapılmak üzere münaka
saya konulmu,tur. 

Ortalığı birdenbire acı bir sessizlik sar- yordum. 
mı~tı. içki içenler kadehleri bırakmışlar, Gül'e aşıktım. 
riftler birbirlerinden uznklaşarak şaşkın Sesimde hafif bir titreyişle ona anlat-

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini aevdirmi11tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
1-tanbulda bütün.EA:e ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

2 - isteklilerin muvakkat banka mektubu veya mal sandığı mak· 
buzu ile birlikte ihale günü mezkUr müessesede hazır bulunınalan. 

3 - Fenni §aftnameler için her gün Burnava Bağcılık iataıyonu 
müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

6-11 -16-20 2872 (2598) 



Fikir Biraz Cüretkarane Görülebilir-
Fakat, Neticeleri Şayanı Hayrettir. 

FEMIL, 
FEMJL, . 
FEMIL, 

. 
FEM/l, 
FEMİL, 

. 
FEMIL, 

. 
FEMIL, 

Kadın olmanın yegAne 

mahzurunu unutturur. 
lcad edilince, kadın inanılmı:yacak derecede bQyuJc 

bir serbestiye ve ems&lsiz bir rahata kavuştu. 
Her ay tekerrür eden müşkiil ve üzücü günlerde 
kadını bütila. düşUnce ve eziyetlerden kurtardı ... 
Hayatını ve aile :saadetini •rta etti. 
ıEn ince elbiseler ve ~ dar banyo mayolan altm 
tıedlmeoz, kullanan kadın bile mevcudiyetiııl kati 
yen farketmez. 
Mikropl u betlerin ve pamuk tamponlarm kadın 
larm bütün hayatlarına mal olan rahim ve teııasf111 
Wuaplarmı ortaclan kaldırır. 
Kanı emici ve muhafaza edici beyu ve lonn.ızı h 
susi iki cins pamuktan kimya harikalarile mikrop
.suz bir şekilde yapılmıştır. 
Baymlarm (aylık temizHklerinde) en birinci yar

dımcısıdır. Sihhatini seven her kadın, 

~ VE BAG 1 

kullanmalıdır. FEMIL küçük ve ywnuşak olduğundan el çantanızda 

bile taşınabilir. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur ... 
... 

' • ~ i ~ . - - , •• "· 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesjrini öğrenenler baş, 

diş adele ağrllarını unuturlar 

NEZI .E, KIRIKLIK, ROMATiZMA. GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESStRDIR 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibariyle emsalsiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambali.jlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kaqı ihtiyatlı bulunmut olurıuna. 
lca6ındo pntle (3) hfe alına&ilir 

T alılitlerinden -'mrnu: ve ha yerde urtll'la Gripin iıteyinU 

Fenni ~özlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çetitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

DlŞLERtN ÇOROMEStNDEN BtR ÇOK HASTALIKLARIN 
D()(iDUöUNU HER KES BtLtR 

BRONZ 
DIŞ FlRÇALARI DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KtRLENMEDEN 
KURTARIR ... Her eczane ve tuhafiy~den aray .nız. 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Batturak diğer adı Hüseyin ağa camiinin muhteli tamirab 28/7 / 

938 tarihinden itibaren 18/8/938 gününe kadar 20 gün müddetle 
açık arttırmaya çıkanlmı§hr. Keıif bedeli 4190 liradır. 

Muvakkat teminatı 314 lira 25 kuruıtur. 
lhale 18/8/938 perıembe günü saat onda vakıflar dairesinde ya

pılacaktır. ,,,,.., 
Fenni §artname ile münakasa kaimesi her gün dairede görülel>ilir. 
Ehliyeti fenniyeyi hiiz isteklilerin müracaatleri ilin ohmur. 

31 -s -11 - ıs 2181 (2557) 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETt 

• BANKASI 

DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
Vapur acentası TE-LlNIE 

G. m. b. H. 
H. SCHUET ROY AL NEERLANDES 

ACHA1A vapuru 18/7/938 de bek- OBEROKNUMPANYASI 
c > vapuru 5-6- de beklen· 

leniyor. Mal çdtan.cakbr. mekte olup yültünü tahliyeden sonra 
iLSE L • M RUSS vapuru 20/7/938 BURGAS VARNA VE lCöSTENCE U. 

de beld.U,Or. Mal çakaraeakbr. manian için yük alacaktır. 

YALOVA vapu~ 22/7/938 de bek- cVESTA> 'Vapuru 5-8 de beklenmek· 
leoiyor. Rotterdam. Hurıburı. Bremen te olup AMSTERDAM ROITERDAM 
'cin J(ik alacaltbr. VE HAMBURG limanlan için yük ala-

AMER1CAN EXPORT UNES eakhr. 

SERVlCE RAPlDE SVENSKA ORJENT LINIEN 

EXETER 15 t d P. cBORLEAND> motörü 22-8 de bek· Yapuru emmuı: a ıre-

a N 
_ı_ h _,_ d- __ ,_. lenınekte olup ROTIERDAM HAM. 

en evyo~a arel'et e ~tir. 
SERViCE MARJTtME ROUMAJN BURC DANMARK ve BAL TIK liman· 

lan için yük alacaktır • 
BUCAREST SERViCE MARTIME ROUMAIN 

DUROSTOR vapuru 24 temmuzda cARDEAL> vapuru 28-8 de beklen· 

beleniyor. Köetence, Galata ve Danup mekte olup MAL TA MARSIL y A VE 
limanlan için yillc a1aeakbr. 

STE. ROYALE HONGROISE 
CENOV A limanları için yük ve yoJcu 
alır. 

DANUBE MARmME tlindaki hareket tarihlerile navlunlar· 
TlSZA vapuru 16 temmuzda beldt'· daki değişikliklerden acente mesuliyet 

niyor. Beyrut, Port • Sait ve tskenderi- kabul etmez. 

ye Jimanlan için yük alacaktır. Daha fazla tafsilat için ikinci kordon· 
TISZA vapunı 3 ağustosta hcJı.lenİ· da FRA TELLi SPERCO acentasma mü· 

yor. Danup limanları için yük alacaktır. racant edilmesi rica olunur. 
Ili\ndakl hareket tarihleriyle nav· Telefon : 4111 I 4142 / 2663/4221 

lunlardaki değlşlkliklerden acenta me· 

suliyet kabul etmez. 

Daha fula tafsilAt almak için Birin· 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma mnra· 

Olivi Ve Şiire • 
LıMİTET ._ ____________________ ..,...,._ .. caat ed!lmesl rica olunur. 

Vapur acentası 
B(RJNCİ KORDON REES 

BINASI TEL. 2(43 
Ellerman Lines Ltd. 

... ·~ .. -.. . . . . Tel. No. 2007 ve 2008 . 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: "Umdal,, umumi 

deniz acenteliği 
LONDRA HA'ITI 

OPORTO vapuru Llverpooldan 1 O 
ağuıto' 9 38 tarihinde gelip yük çıkara· 

caktır. 

Bakımıızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz. 
ma ya;~~ığı fennen anlatılmıfbr •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut ıağlıiının en birinci tar
tı olmuttur. Binaenaleyh dişleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
sarantl edebllininls ... etmellei
niz. Bu auretle mikroplan imha 
ederek dit lerinizi konımut olur
ıunuz. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi aabah ve aktam her yemekten ıonra f ırcalayuuz. ... 

,,,. 
Juvantin saç boyaları 

INGlLIZ KANZUK eczaneıi laboratuarlannda hazırlanan Ja
vantin ıaç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahfeder. 

Juvantin ıaç boyalan kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip eclilmittir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatti denize ıirmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtnyat majazalaımda ara7ınız. 

En ciddin emniyetli marlraclar. 

Ltd. 
HELLENlC UNES L TD CA V ALLO vapuru 1 5 ağustosta 

cBELGtON:. vapuru 20 Ağustos- Londra, Hull ve Anversten gelip yük 

ta beklenilmekte olup ROTTER- çıkaracak ve ayni zamanda Londra vo 

DAM HAMBURG ve ANVERS li- Hul! içln yük alacaktır. 
man1arına yük alacakhr. LESBIAN vapuru 25 ağustosta U. 

«GERMAN1A> vapuru 28-29 verpooldan gelip y{ik çıkaracak. 

A., t d bckl kt l MAL VERNIAN vapuru eylul iptida· gus os arasın a enme e o up 
ROTIERDAM HAMBURG ve ııında Liv~rpooldan gelip yük çıkaracak. 

ANVERS limımlanna yük alacalthr. THURSO Yapuru hamulesini ı.. 
cHOLLA.ND1A> vapuru 1 O Ey- tanbulda aktarma ederek limanımıza 8 

lülde beklenilmekte olup ROTIER- 'l.ğustost~ gelecek olan lzmir vapuru u, 
DAM HAMBURG ve ANVERS li- gelecektır. 

.. Tarih ve navlunlardakl deliştklikler. 
manlanna yuk alacaktır. den acenta mesuliyet kabul etmu. 

cTURKlA» vapuru 20 Evlülde 
beklenilmekte olup R01TERDAM 

HAMBURC ve ANVERS limanla- NEVYORK için yük alacakbr. 
nna yük alacakbr. 
UNITED STA TES AND LEY ANT Gerek vapurlann muvasali.t tarihleri. 

gerek vapur l.slmlert ve navlunları hak· 
LINE L TD kında ac:enta bir taahhüt altına girmez. 

cHEL VIG:. vapuru 18 Ağustos Daha fazla tafsillt almak için Birinci 
beklenilmekte olup NEVYORK için Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

yük alacaktır. umum! deniz acentalıtı Ltd. müracaat 
cBAALBEK» vapuru 1 S-17 A- edilmesi rica olunur. 

ğuıtoe aruında beklenilmekte olup TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESl 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

DAIMON CEP VANTILATiJRLE.RI 
En aon icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir aa• 

,atte bir kurutluk sarfiyat yapar. Aiırlıjı ıekıen gram olup zarif 
bir kap ~indedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tafır .. 

Herkeain yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
l>epoau : lzmirde Suluban civarında No. 28/9 öDEMIŞLl 

HOSEYlN HOSNO ticarethanesi •• 
.. . . ..... - . . . ..- .. 



SAYFA: 10 YENi ASl.R 11 A<lUSTOS PERŞEMBE 1938 

Vaziyet saatten saate vahimleşiyor 
Sovyetler birliği yüksek konseyi f evkalide olarak 
toplanmağa çağırıldı Mühim kararlar bekleniyor 

Japonların 
BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
tebliğ bütün temsil salonlarında halkın 
delice alk:ışlariyle karıılanm~ ve yer yer 
nümayişler tertip edilerek Stalin ve Uzak 
Şark ordu.u baıkumandanı mareşal Blu· 
her alkışlanmııtır. 

Çinden Moskovaya gelen haberler 
vaziyetin saatten saate daha ziyade ve
hamet kesbettiğini kaydetmektedir. Ev
velce çarpl§&n Ru. ve Japon kuvvetleri 
arasındaki cephe iki kilometre iken şim· 
di yirmi kilometre bir geni§lik ltesbet
miştir. Bu şartlar içinde ihtilafın mevzii 
mahiyetinin ne dereceye kadar muhafa· 
u edilebiJeceii ıorulmağa pyan görül

mektedir. 

kalade olarak içtimaa davet edilmesin· 
den bahsediyor. Bu gazete fevkalade cel• 
seye gelecek mebuslara hatırlatıyor ki 
Sovye t arazisinin bütünlüğüne . kartı J a
ponların yeni hücumları çok yakındır .. 
Yarı resmi bu gazete Sovyetlerin harp 
İstemediklerini, fakat harp etmekten de 
asla korkmadıklarını tekrar etmektedir. 

Sovyetler birliği yüksek konseyinin bu 
akşam kabul edeceği kararların son d~
rece büyük bir ehemmiyeti ·olacakbr. Bu 
kararlar bütün dünyanın siyasi mahafil· 
leri tarafından büyük bir endite ile bek
lenmektedir. 

Moskova radyo istasyonu dün Çan· 
kufeng tepesi üzerinden verilen bir rad· 
yo röportajını bütün birlik istasyonları 
vasıtasile yaymıştır. Radyo röportaj zap
tedilen tepedeki bir Sovyet teğmeni ta
rafından yapılmış ve her tarafta mü· 
kemmelen işitilmiştir. Teğmen röportajı
nı ıöyle bitirmiştir : cKızılordu Çan
kufengtedir ve artık hiç bir fCY onu ora· 

hücumları çok yakın ediliyor 
Tokyo, 1 O ( ö.R) - Kore hududu· 

nu tecavüz eden bir Ru. hava filotillası 
defi tayyare ateşi karşısında çekilmeğe 
mecbur kalmııtır. 

JAPON TEBLtôl... 

ki : Hükümet Sovyetler birliği hüküme
tiyle diplomatik müzakerelerin hiç bir 
suretle talikini düıünmemektedir. Şimdi 
her şey Sovyetlerin alacağı yaziyete bağ. 
lıdır. 

Tokyo, 10 (ö.R) - Domey ajansın· ÇANKUFENG YANIYOR 
dan : Harbiye nazırı saat 1 1. 30 da şu 

tebliği neşretmiştir : Londra 10 (A.A) - Korede Yuki ka-
Ceçen geceden beri Çankufeng tepe· sahasından Roytexe bildirildiğine göre 

si cephesinde el humbaralariyle şiddetli muhasematın başladığından beri şimdi· 
bir muharebe cereyan etmektedir.. lki ye kndnr görülmelX14 bir şiddette yapı.
Sovyet taburu bir çok defalar Japon lan Sovyet bombardımanlan neticesinde 
mevzilerine kar§ı hücuma atılmışlar, fa· Çankufeng köyü dün akşam yanmağa 
kat her defasında püskürtülmüşlerdir... başlam~tır. 
Bu sabah saat 6 da Sovyet topları ateşe JAPONLAR MEVK1LER1N1 
başlamışlardır. Bunu şiddetli bir top MUHAFAZA EDİYORLAR 
düellosu takip etmi~tir. Satsaoping mın· 
takasında Japon mevzilerini Sovyet mev
kilerinden ayıran mesafe ancak 5 00 met· 

Tokyo 10 (A.A) - Harbiye nezareti· 
nin bir tebliğinde deniyor ki: 

redir. Gece Sovyet kıtalarmm el bombala-

Moskovada neşredilen haberlere gö
re Japonların zayiab aon derece büyük· 
tür. Sovyet mevzileri önünde Japon ölü
lerinin ceaetleri dai gibi yükeelmekte 
idi. HareUtı bizzat idare etmek üzere 
Moskovadan Çankufenge gitmiş olan 
aenel kurmay hatkanı vaziyet hakkında 
mufaual raporlar göndermiştir. dan çıkaramaz.> Rua tayyaresi 

T ebliğde her iki tarafın ne kadar za· riyle yaptıkları şiddetli hücumlardan 
yiata uğradığının mal6m olmadı~ı. fakat sonra bu sabah saat 7 de Çanlrufengdeld 

Rusların çok zayiata uğradıklarının tah- Japon ve Sovyet hatları birbirlerine çok 
min edildifi ilave edilmektedir. yakm bir mesafede bulunmaktadır. Ja-YOKSEK KONSEY 

cPravdu pzetesi bqmakalesinde 
Sovyetler birliii yüksek kon.eyinin fev• 

1 rının mümeuilleri arasında yapılan bir f ve hariciye nazırları toplanmışlar ve Çan• 
Tokyo, 1 O ( ö.R) - Harbiye nazın 1 toplantıdan ıonra başvekil prens Ko- kufenıı etrafında vaziyetin nasıl inkişaf 

ile muavini ve ordunun muhtelif ailahla- noyun riyaseti altında harbiye, maliye ı ettiiini tetkik etmişlerdir. 
Tokyo, 1 O ( ö.R) - Hariciye neza- pon kıtalan mevzilerini muhafaza et.. 

retinin salahiyettar mümessili demiftir mektedir. 

Çinliler zafer peşinde! Protesto, protesto üstüne! 
Çin kuvvetleri dün Y angney şehrinin lngiltere, _ lngiJiz ticaret gemisine 
cenup kapısından şehre hücum ettiler taarruzun · kasdi olduğuna kanidir 
Çin kaynaklaı ına göre .laponların zayiatı 20000 kişi, 
bir alay komutanı ve muhtelif bölük komutanlarıdır 
Hankeu, 1 O ( ö.R) - Yangçe cep• 

hcsinde Japonların cenup istikametinde 
Kiokiang - Nantang demiryolu boyunca 
tehdidi artık bertaraf olmuş zannedil· 
ınektedir. Yedi ağustostan beri bu cep· 
hede Anzt top ateıi teatisinden baı,ıka 
hiç bir muharebe olmamıştır. Yangçe 

nehrinin ıimal cephesinde ise Japonlann 
ileri hareketi Hopey hududunda Uang • 
Mey önünde durdurulmuştur. Çin kuv
vetleri şimdi Huang • Mey istikametinde 
mukabil taarruzda bulunuyorlar ve ileri 
müfrezeleri ıchrin kapılarına gelmişler• 

dir. Şehir etrafındaki Susong ve Yunon 
aevkülceyı noktalan zaptedilmiştir. Çin· 
lilerin Tay hun ve Suiçang üzerine mu· 
kabil taarruzları da devam ediyor. Ti· 
yenşang echrinin zaptı için yapılan son 
bir muharebede bir Japon alay kuman
danı ve •muhtelif bölük .kumandanları 

hareket esnasında telef olmuşlardır. 

Tokyo, 10 (ö.R) - Fransa ıefiri 
Kantonda bir Franaız mebmunun Japon 
tayyareleri tarafından bombardıman 
edilmesini protesto etmek için talimat 
almıştır. 

Tokyo, 1 O ( ö.R) - Japon ltuvvet· 
leri hudut hattını enerji ile müdafaa et• 
mekle beraber vaziyeti daha vahim tek· 
le aokmaia ıayret ediyorlar. Japon 
mevzileri önündeki ceaet1erin çokluğu 
yapılan hücumların ıiddetini göstermek· 
tedir. 

Paris, 10 (ö.R) -Çin aefaretinin bir 
tebliğine göre Çinliler Y angçenin ıimal 
sahilinde Hankeudan 15 O mil mesafede 
olan Yangmcy ıehrinin önündedirler ... 
Çin kuvvetleri cenup kapıamdan ıehre 

hücum etmi~erdir. Japonlar nevmidane 
bir mukavemet gösteriyorlar. Hopeyden 
takviye kuvvetleri almışlardır. 

Şehrin cenubundaki Japon kuvvetle
rinin bütün hücumları püaltürtülmüş ve 
Japonlar yirmi bin kişi kaybetmişlerdir. 

Paris, l O (A.A) - Havas ajansı bil

diriyor : 
Dünkü Bonne • Velcek görüşmesi, 

Sovyet - Japonya anlaşmazJığı ile ala· 
kadar olarak Almanyanın ve hatta belki 
de Fransanın vaz.iyeti hakkında muhtelif 
pyialann çıkmasına sebep olmuştur. 

Salahiyettar mahafillerden alınan ha
berlere göre bu ıöriifme eanasıoda hiç 
bir dakika ne Çankuf ena hadisesi ne de 
umumiyet itibariyle Uzak Şark vaziyeti 

Çinli gençler harp beyar.yıamelerini heyecanla takip ediyorlar 
mevzuubahis edilmiş değildir. 

Toltyo, 1 O (A.A) - Domei ajansının 
bildirdiğine göre bu sabah 14 Sovyet 

tayyaresi Çankufeng ve Satsaopingdeki 
Japon mevzilerine üç kerre hücumda bu

lunmuş ve Sovyet topçusu da bu mevzi· 
leri durmadan dövmüştür: Diğer taraf-

tan Kore dahilinde bir yolcu treni bom
bardımana tabi tutulmuş ve bu bom· 
bardıman mühim zayiata sebebiyet ver· 

lngiltere 
Tayyare sipariş 

ediyor 
--0-

Montreal 10 (ö.R) - İngiliz hava he
yeti reisi tngilterenin Kanada fabrikala
rına esaslı tayyare siparişleri vereceğini, 

Harbiye nezaretinin bir tebliğinde fa.kat Dominyon hükUmetinin de bu hu
bildirildiğine göre bir çok gayri muha- susta mutabakatının elzem bulunduğu
rip yolcu yaralanmıştır. Korenin timal nu söylemiftir. Komite Azası bu akşam 
kıamında yangın bombaları ormanlarda Kanada fabrikalarının milmessillerile 
tidcletli yangınlar doiurmuttur. bir konferans yapauflardır. 

--·· l•i'rnna• -

Ciimhuriyeti müdafaa için aildha sarılan hakiki ispanyalılar 
Roma, 1 O ( ö.R) - Salamankanın lere nazaran, vak' anın tüccar gemileri- si hakkında nasyonalist otoriteleriyle te• 

tebliğine ıöre Ebre cephesinde büyük nin bombardımanı halinde teşkili karar- mastadır. 
bir tebeddül kaydedilmemektedir. Est- laıbnlmış olan muhtelit komisyonun sa

ramadore cephesinde de kayde değer bir lahiyeti dahiline girdiğini bildirmekte ve 
ıey yoktur. ıuou da kaydetmektedir ki yapılan hü-

Londra, 10 (ö.R) - lngiliz hükü- cuınlar anzt değil, tamamiyle kaadidir. 
meti Burgoa ajanı Sir Robert Hopıon Bu aebeple lngiliz hükümeti tazminat 
vuıtuiyle geçen hafta ve dün aabah Pa- iatemek hakkını muhafaza etmektedir. 
lamu• limanında Maid of Lugano> İn· Elupertiz komiıyonu bir lngiliz aja
ailiz vapuruna karıı yapılan hava hücum- niyle bir nuyonaliıt zabitinden teıekkül 
lan dolayıaiyle naayonalist hu.kümetine edecektir, fakat henüz tctkil edilmemiı
bir protesto göndermiıtir. İngiliz hükü- tir. Sir Rohert Hopson ıimdi bu komia
meti bu hadise hakkında alınan haber· yonun proanmı ve müzakCTat ruzname· 

Tokyoda generaller toplandı 

General lta~aki 24 ge
n er ala izahat verdi 

Tokyo, 10 (A.A) - Domei ajansı bildiriyor : 
Harbiye nazırı general ftagaki, müstacel bir toplantıya çağmlan 

harp konseyi önünde bu sabah saat onda Çin hadiseleri ile Çankufeng 
hadiselerinin son inkişafları hakkında izahat vermiştir. 

Bu toplantıya prens Asaka ve Prens Kanin ile general Sugiyama, 
general Niaio ve harbiye nazır muavini de iştirak eylemiştir. 

General ltagaki bunu müteakip askeri harekat hakkında 24 gene
ralin iştirak ettiği başka bir toplantıda da izahat vermiştir. 

Bu ikinci toplantıda halen Tokyoda bulunmakta olan K vantung 
ordusu baıkumandanı general Hisikari ve hususi konsey azasından 
ıeneral Kauai de bulunmuetur. 

Valansiya, 10 (ö.R) - Bu gece sa• 

at 2 3 te bir deniz tayyare.i Candiya li• 
manını ve limanla ıehir arasındaki yol'( 
bombardıman etmiıtir. Kurban yoktur. 

Mayorkadan gelen alb tayyare Alikante 
üzerine gelerek saat 11.40 da burayı 
bombardıman etmiı, ukert hastahane 
yakınlanna teksen bomba atmııtır. Ha
ıar azdır. Fakat bir ki§i ö]müı, 7 kiıi de 
yaralanmıştır. 

Bir hatırayı teyit 
Prag 10 (ö.R) - Başvekil B. Hodza 

Fransız generalı Mitelhovzere gönderdi
ği bir telgrafda dostluğu hatırlattıkdan 
sonra ve saadet temennilerinde bulun
duktan sonra şunları ilave etmektedir: 
«Çekoslovak cümhuriyeti sizin şahsınız· 
da 1919 da Slovakyayı kurtaran zatı se
lamiamaktadır. Bunun için Slovakya ve 
Slovak milleti size ebcdiyyen minnettar 
kalacaktır. > 

Madlen Karol Ame
rikaya gitti 

Havr 10 (Ö.R) - 13,30 da Nevyorkı 
hareket eden Nonnandi vapurlle me§" 
hur sinema yıldızı Madlen Karol hare
ket etmiştir. Fransada Şevroz düşesinin 
şatosunu satın almış olan sevimli artist 
Noelde tekrar Fransaya gelecektir. 


