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F1A Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

• Romanyada zabitlere tek 
gözlük yasak 

Bükreş - Kralın bir emirnamesile Romanya 
zabitlerinin tek gözlük istimali menedilmiştir. 

·-------' YENi ASIR Matbaaıında buılım,br 

--
Hatay intihabatı 

Antakya alevilerinden 
alevilerden müntehibi 

13 namzet istila ettiğinden 
yapılmı yacak 

Alman manevraları büyü 
endiseler uyandırdı 

sanı secımı • lngiltere, manevraların zaman ve mekanlarının 
teşebbüste bulundul M b • • 30 A "" f tehdidi ıcın Berlinde e us seçımı gus os ·

1 

__.A 

zafer bayramında olacak ı Askerı 
. ve Rum Ortodoks cemaatlerinden baş- ŞuA ra 

ka diğer cemaatlerin namzet adedi bu 
·cemaatlere isabet eden rnikdarı tecavüz 
etmediğinden bunları usulü veçhile ikin
ci müntehip olarak seçilmiş addedilmiş-
lerdir. ' 

Antakya Alevilerinden fazla olan 13 
namzet bugün istifa etmiş olduklarından 
Antakyada Aleviler içinde de müntehibi 

---·--
Milli müdafaayı 

alakadar eden isleri 
~ 

tetkik ediyor 
~ 

sani intihabatı yapılmasına lüzum kal- İstanbul 13 (Hususi muhabirimizden) 
mamıştır. Ankaradan bildiriliyor : Bir kaç günden 
. Iskenderun Alevilerinden iki namze-t beri toplantılarına devam eden Askeri 

fazla vardır. Bunlann da yarın istifa Şura milli müdafaayı alakadar eden 
edecekleri öğrenilmiştir. Bu suretle yal- muhtelif i~leri tetkik etmektedir. 
ruz Rum Ortodoks cemaati jçin 19 A~ İstanbul, 13 (Hususi) - Milli Mü-

AntakJ.ıadan bir manzara tosda ikinci müntehip intihabı yapıla- dafaa vekili General Kazım öza)p bu 

lcak 20 Ağustosa kadar da rnebus nam- sabah Ankaradan geldi. 
Antakya 13 (A.A) - Anadolu Ajan-1 Milntehip namzetlerinin milracaatleri zetlerinin mtiracaatleri kabul edilecektir. İstanbul 13 (Hususi muhabirimizden) 

AD.J.n husust muhabiri bildiriyor: için tayin edilen müddet zarfında Alevt Mebuslar 30 Ağustosda seçileceklerdir. Ziraat vekili bay Faik Kurdoğlu bugün 

Son Framız manevralarında general Game1in Galibila tepesinden harekatı 
-takip ediyor 

Berlin, 13 ( ö.R) - Marep) Görinı hukuki bir mahiyeti olan bu tedbirlerin 
tarafından nqredilen yeni bir emirname hedefi A1manyarun aullı aıltına raim• 
mahsul hakkında yeni hükümler vazet- çıkabilecek her hangi bir vaziyeti önce• 

mektedir. Bazı gazetelere göre aiyaai ve - SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

Çok garip 
Bir tefsir .• 

Ankaradan geldi. Pazartesi aünü An- ----------------------,...------

M a dri t kahramanı Gene- h>.,. ··d·• edecekli;·-r. 

ner31 Miaja diyorki Japonya 
Bulgar~tanla Balkan Aantantı 

--dcvletler~aaında:"Selanilcte'-imz'ala~ 
nan iş birJiği anla}lllası münasebe-ı 
tiyle bir Alman gazetesinde garip bir 
tefsire rastladık. 

Cuya yeni anlaşma Balkan paktı 
fikrinin hem zaferini, hem de ölümü
n ii ifade ediyormuş .. 

Zaferini ifade ediyor .. Bu muhak
kak ... 

Ölümüne gelince, bunu bekliyen
ler varsa intizarlarının hüsrandan 
başka bir netice vermiyeceğine emin 
olsunlar .. 

Alman gazetesini bu derece fahiş 
hatalı bir hükme sevkeden şey, mu
hakkak ki Balkan paktının mana ve 
gayesini anlamamış olmasıdır. 

Paktı Bulgaristana karşı kurulmuş 
bir cephe telekki etmekten ileri ge
len bu hataya Alman gazetelerinin 
sık sık düştükleri görülmüştür. Hal-

Madrit için söylediklerimi Valensiya 
için de tekrar ediyorum 

DD,man ancak esir kollart halinde Valenslya 
9'ok.-klarından pecr. bllece~tlr 

lstanhulda topla
nan Japon diplo-
matları hakkında 
\ ' ekalete izahat 

verdi 
-YAZIBIOÇONCOSAHlFEDE 
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Türk 

Vzüm kurumu başkanı B. Hakkı Veral 

Yaş üzümlerimiz 
Yunan 
işbirliği Yunan üzümleri ile bir· 

likte Londra piyasasına arzedilecek 
buki, Balkan antantı sadece Bulga- ; · .. .· . • . . ·v· . .. . . . .. .. . . . . 
ristanm Revizyonist eme1lerine bir ., ~ . Tu:k-Yu_nan ıktısadi ış hırlıgırun gu- nıstanda yetişen ilk mahsul yaş uzüm-!oe kalacaktır. üzumlenmızın anbalaJla-

d t k "l t · d · k lmuş dev ·ı · •' · ·•- ' · zel hır neticesi olarak, ayni hafta icinde lcri yükleyecek ve İngiliz sularına ha- n gayet iyidir. Bu itibarla bozulmıyaca-~~ lş tı ~ sı~Ife l ur~ lkanl ı gı - Valaıısiyada Belediye dairesi memleketimizden ve Yunanistanda~ yaş rcket edecektir. Girit adasında 22 Ağus- ğı ümit edilir. Vapurun frigorofik teş-
dır. n afkn .. c . dan adr 0v a t 

1 

arlıJnk Valnnsiya 13 (ö.R) - Akdeniz cephe- ki bu müdafaa teşkilatı için sarfedilen üzüm ihracntı başlamaktadır. Limanımı- tosta bulunacak olan bu vapur oradan 85 kilatı mükemmeldir. ır> me uresın en 00muş ur. • d · ti h··ı· ··sı t · d"d ··k 
h d f B ık ·11 l • d sın e vn:z.ıye n u U_!:asını go eren ge- gayre şım 1 en mu emme! bir netice za gelen Norveç bandıralı Grete vapuru ton yaş üzüm yükleyecek 2 Eylülde * e e a an mı et erı arasın a asır- 1 M" . , il b · lmakl b b ' 
ı .. . . d l w k'"k"' d nera ıa1a gaze.e<: ere şu eyanatta vermış o a era er Valansiya aha- dün akşama kadar Üzüm kurumunun Londrnya varacaktır. . . . tl 
arca suren ıtıma sız ıgı o un en bulu t . !is" • kendi . . . . 

1 
d v ' Norveç bandıralı fngorilik tertıôa ı 

kazımak asırlarca bir arada yasıyan nrnuş ur. ı~ • ~yetim takvıye etmek hazır a ıgı on ton yaş üzümü yüklemiş Türk-Yunan yaş üzümleri bu suretle K t Izmirden aldığı yaş Uzilın 
· l 'l d l'k d ~zev c Bu cephenin mildafaa vaziyetine ko- ve nihaı zafere hızmet etmek için gay- ve dün akşam Knraburuna hareket et- 2 Eylül gilnü Londra piyasasına arzedile- h re 1va~1urud" """'""" K b h ınsan ara mr eş ı uygusunun - 1 • • . 1 . d tm . . . ı amu esı c un ~m ara uruna are-k .. t k B ] . b h nu maı;ı ıçın yapılması icap eden iş bıt- ret erme evam e esı icap eder.> m.ıştir. Kurumca Karabunında hazırlatı- cektir.Yaş üzümlerimiz için bir imtihan . . V b d kuru mı attırma tı. u garıstan u e- . . Val . 13 (ö R) Ma .. .. ket etmiştır. apor Knra urun a -
defin dışında bırakılmamıştı. Pakt ml§tir. Valansiyanın müdafaa tertibatı ansıya .. . · - yorkadan lan yaş ~ıumlcr 40 tondur. Vapur bunla-jteşkil eden bu svekiyat, itiraf ederiz ki mun ayni şekilde hazırladığı kırk ton 
· l k B l l b' l"k için 60 bin adam geceli gun·· düzlü r~lış- gelen üç motorlü 5 tayyare saat 10,45 de n da yükleyerek Girit adasına hareket bizim aleyhimizdedir. Çünkü bizim k aldıkta G" "d 'd k ımza anır en u gar arın ır ı cep- r- liman tak . 1 raza ıyı n sonra ın e gı e<:e 
hesindeki yerleri açık olduğu ilan mışlardır. Vaktile Madrid hakkında söy- mm asma ve Graho mahallesi- edecektir. . . Uzümlerimi.zl on iki gün daha f~a ~ol ve Kandiyeden iki yüz, ton da Yunan 
edilmişti. Bu da ispat ediyor ki Bal- lediğiınl şimdi Valansiya hakkında da ne 50 kadar bomba atmışlardır. . Grete vapuru Gınt adasından, Yuna- katetmek ve beklemek mecbunyetin- UzümU aldıktan sonra doğruca Londra-
kan Antantı daha geniş maksadlarla tekrar ederim: cValansiya sokaklarında ya gidecektir. 

vücud bulmu::ıtur. dil§manın ancak mağlftp olmuş esir kol- Fı·ıı·stı·n davası ve Kahı.re Arap Haber aldığımıza göre motörlerle Se-
larına tesadilf edilecektir.> !An.iğe bu gUnlerde gönderilecek bir p~ 

Dünya için bir mucize olan netice c Bununla beraber her kes bilmelidir ti yaş üzüm, Enter Kontinantal şirketine 
husul bulduktan sonra Balkanların k • t f d k • 1 ait frigorifik vagonlarla Londraya sev-

geniş nefes aldıkları görülmüştür. T -- k ongr_esı e r a ın a ten ıt er ~-e-~l~ceKrktire·t.vBapuunıparı~l·eningo'"Londenril~eanppar-iya-Balkanlarda sulhun istikrarına biri- ' opr a ~ 

cik engel yabancı nüfuzların baş Bı·r Arap gazetesı· tiden daha evvel vasıl olacağı umuluyor. kaldırması ihtimali idi. Balkan paktı, 
dünya muvazenesinde sözü geçer, l / • J y Z 
hatırı sayılır bir kuvvet haline gelin- şçi erınuen A IY OR 
ce artık bu kabil nüfuzlara Bal
kanların kapıları kapandığını efali . Vergi muafiyeti 
ile ispat etmiştir. Balkan devletleri lstanbuJ, 13 (Husuıi mubabari
mazideki ıstıraplara, terakki ve me- mizden) _ Maliye veki.leti bağcı
deniyet yolunda garp millet1erinin Jar, bahçivanlar ve ziraat itleriyle 
gerisinde kalmalarına hep yabancı- bahçelerde çallf81l)ar hakkındaki 
ların sebebiyet verdiklerini çok iyi vergi muafiyetinin tatbik suretini 
anlamışlardır. Mazi ile hesap tas- gösteren bir tamim bazll'lamıtb.r. Vi
fiyesi yapılırken elele vermek- layetlere gönderilen bu tamime gö
ten, kalp bağlarını sıklaştırmaktan re bu gibilerden serbest tekilde ça
daha isabetli bir yol olamıyacağına lıtanlar Kazanç vergisinden muaf 
kanaat getirmişlerdir. Böyle canlı bir tutulacaklardır. Kazanç vergi.inden 
tesanüd mefkuresinden kuvvet alan ' muafiyet bunlardan hizmet erbabı 
Balkan Antantının kendi sahasında bulurumlara pmil o)mıyacaktır. 
- SONU 2 tNCt SAYFADA - • SONU 3 ONCO SAHiFEDE
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lngilterenin kuvveti 
ile oynamak çocuk

luktur 
--0--

Her Arap memleketi 
ilk önce kendi dahili 
vaziyetinin tahkimi

ni düşünmeğe 
mecburdur 

Kudüsten iki manzara 
Paris, 13 ( ö.R) - Beyruttaiı bildi- )an yazıyor : 

riliyor t Lisanülhal gazetesi Kahirede Lübnan parlamentosu mebuslarının 
toplanacak olan Arap kongresine Lüb- karannı alkıolamak lazımdır. Her Arap 

Hicazda 
Yenilik ve imar 

hareketleri 
Kahire, 13 (ö.R) - Riyoıtan 

bildiriliyor ı 

Hicaz kralı tbni Suud Suudi Ara-
bistanda büyük yenilikler yapmağa 
genİf imar projeleri tatbikine karar 
ve~tir. Bu cümleden olarak ilk 
d;fa Hicazda bir dahiliye, harbiye 
ve nafıa nezaretleri ihdas olunacak-
br. Ayni zamanda İst.İ§arİ bir meclis 
teıkil edilecektir. 

ııan mebuslarının ittiraki hakkJııc:la ıun· -SONU 4 VNCV SAHiFEDE - a.:.-===------.-.....-=====:ıı 



Bugün Al.:ancak 

• 
l Ege 

YEN! ASIR 

Stadında 

• er ne 
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Çok garip 
Bir tefsir. 

r 1 k B •• •• k ş f ·s 1 kt BASTARAFJ 1 iNCI SAHJF: 

A d M . amp· azar ı sız uyu e e az ı a elde ettiği muvaffakıyetler ya 

Y anısa Ş iyon beynelmilel sulh davasına y 
1 n - büyük hizmetler de inkar edil 

ı d b 1 S t 9 l "'/J Çekı.Jen tazı·m Bulunan ceset Bn. Buhakikaterağmenantantmhil 
arı araSIO a aş anıyor a ış ey u ae t l f f. Nazike olduğu !~ı:~~t:n~e!:1;:rı:~ıilia!~ 

başlıyor e gr a l Ve Şe ID / ld mek, Bulgarlarla yapılan ani 

Tekaütler maçına ~azırlık başladı. lstanbul 
muhteliti Fuar kupasına en kuvvetli 

şekliyle hazırlanıyor 

1zmir Muhteliti 
Garbi Anadolunun aporcu gençliği ara- - Şüphe edilemez ki evet.. 

sında ilk tanl§manın temini zımnında ih· Şunu haber verelim ki İstanbul bölgesi 
das «!dilen cEge Lib leri, bugün Alsan• lzmirde feci mağlUbiyetten kaçınmak için 
cank stadyumunda Aydın ve Mamia altılar muhtelitini lzmire göndermekten 
çoculdarmın kar..:C..malariyle bqlıyor. vazgeçmif ve Bqiktq. Fener, Galatasa
Dün akpmdanberi lzmirin misafiri bu- ray ve Günq muytelitini lzmir maçlan 
lunan Aydınlı ve Manisalı gençleri 1zmir İçin hazırlamıya bqlam1:1tır. 
sahasında ve kendi aramızda selamla- Kuvvetli Jstanbul kadrosu karşısına lz-
mak isteriz. mir 9öyle bir takım çıkarabilir~ 

Bu ~el başlangıç gününde, Ege lik- Hilmi, Ali, Rasim. Hikmet. Enver, 
lerinin ehemmiyeti üzerinde kısaca du- Adil, Hakkı, Sait, Vahap, Fuat, ve Na

raklamaktan fayda sezeriz. Ege Hkleri, mık. 
ıüphe edilemez ki. basit bir karşılaşma Şüphe edilemez ki bu ideal bir takım 
ve golleşme değildir. Bu lik, futbolun değildir. Mesela Üç.oktan Adil antren
İstanbulun merkeziyetçi havasından kur- mansız, Fuat durgundur. En tanınmıı,ı e
tanhşı, Garbi Anadoluda sporun yayılışı- lemanlann bile çok çalışmaları lazımdır. 
nın ba§langıç gÜnÜ anlamına gelir. Bu- Bugünkü karşılaşmadan sonra edinece
gün, ve müteakip kaqılaşmalarda karşı ğimiz fikri, daha genif olarak bildirece
karlJlya gelecek beı bölgenin seçkin ço- ğiz. 
cukları, Anadoluda sporun yayılışını her TEKAOTLER MAÇI 
yere ilan etmek için müsabaka yapacak- Fuar kupaaı maçlannın yapılacağı 27, 
lar, daima eyi oynamaya, kulüpçülük. 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde İstanbul 
Eihn_.iyetinden uzaldaşmıya, eyi neticeler gazetecilerinin arzusu yerine getirilerek 
elde etm.İye çal1§8.caklar ve futbolun Is- tekaütler maçı da yapılacaktır. İstanbul 
tanbulun dar çerçevesinden kurtulu~un gazetecilerinin kal'§1Sl.Dda kuvvetli bir te
bayramını kutlulıyacaklardır. kaüt talam.ı çıkanlması mevzuubahistir. 

Bugün Türkiyenin milli formuını in- Acaba 1zmir tekaütlerini hangi oyuncu
hisarlarmda bulunduran İstanbul kuliip- lar temsil ebnelidir ~ 
leri, yakın senelerde, Ege liklerinin vere
ceği müsbet neticelerle milli formaları
mızdan bir kaçını Aydınlı, Manisalı, U
ıaklı, Denizlili gençlere uzatmak mecbu
riyetinde kalacaklardır. Anadolunun te
miz havasını içerek genifleyen sağlam ci
ğerli çocuklar, doksan dakikalık futbol 
devresini ıişmeden ba.prmak imkinmı 
bulacaklardır. Milli takıma Anadolu ço
cukları katıldıktan sonradır ki milli takı
mımız zafer kazanmıya başlıyacaktır. 

Bugün Aydın ve Manisa şampiyonlan
om güzel maçlarım ııeyredeceğiz. Bu 
güzel kaqılqmanın iki komşu vilayet 
çocuklan araııında zevkli bir rekabet do
ğurması şüphesizdir. Ancak, öyle tah
min edilir ki bu rekabet, hiç bir zaman 

Bu bir meseledir. Futbol ajanlığında 
teşkil edilen bir komite bu takımı hazır
lamakla meşguldür. lstanbul gazetecileri
nin 1'arşısına çıkanlııcak takımı ayınnak 
üzere 1zmirin bütün mütekaitleri gözden 
geçirilecek ve karşılıklı bir maç yapacak
lardır. 

llk olarak Yamanlar ve Alsancak mü
tekaitleri bir takım teşkil edeceklerdir. 
Bu takımın karşısına Üçok, Doğanspor 
ve Atet mütekaitleri geçerek yarışacak
lar ve eski kabiliyetlerinden bugün ne
lere malik olduklarını göstereceklerdir. 

VAHAP .GELiYOR MU? 
lzmir mıntakasma iltihakı clüşünen 

meşhur Vahaptan lzmire geleceğine dair 
kat'i bir mektup beklenmektedir. Bu 

sporun manasını ve ideal çerçevesini aş- cevabın iki üç gÜn içinde gelmesi ümit 
mıyacak ve bir kucaklaşma şeklinde te- ediliyor. Eğer Vahap lzmire gelirse hem 
zahür edecektir. İki takıma da şimdiden tzmir muhteliti kuvvetlenir, hem de onun 
muvaffakıyet dileklerimizi bildirmekle iltihak edeceği takım, taze bir kuvvet ha-
haz duyarız. linde muhiti faydalandırmıya çalışır. Biz 

KARIŞIK TAKIM EKZERSJZl kendisinin Jzmire gelmesinde fayda gö-
izmir ka~ık takımı, ( A ) 'Ve ( B ) renlerdeniz. 

muhtelitleri §eklinde bugün saat 16 ela SEMiH NAZlM 
atadyumda ciddi bir karşılaşma yapacak-
tır. lzmirin futbol gücünü temsil mevkiin
de olan gençlerin, bugünkü ek.zersize bü

---==:::ı-

Sofra tuzu 
yük bir alaka gösterecekleri kuvvetle u- ince sofra tuzu perakende satı§ fiat
mulur. Fuar komitesinin lstanbul, lzrnir, leri on iki kuruştan on bir ktıru§a inmiş 
Ankara ve Trakya muhtelitleri ara.sına ve piyasada yeni fiat hakim olrnUJtur. 
koyduğu kupa, elbette ki lzmirde kalını- Diğer tuz fiatlerinde de tenzilat yapılıp 
ya müsteittir. Bu kupayı diger mıntaka· yapılmıyacağı tetkik .. Ailmektedir. 
)ara kaptırmamak için her halde çokça- Çamaltı tuzlasında büyük bir santral 
lışmak icap ediyor. binasının inşasına karar verilmiştir. Bu 

lııtanbula kar§ı kuvvetli bir muhtelit bina Mayıs ayına kadar ikmal edilecek-
kadrosu çıkarabilir miyiz} tir. 
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Tayyare Sineması T:::!~" 
BUGON (11 Ağustos 938) perıemheden itibaren 

2 BOYOK FtUM T AKDtM EDtYOR 

MAHSER 
' SiNEMA SANA YtıNtN 

BOYOK MUCtZESI 
Nevyork ıehrinin büyük zel
zelesini çok heyecanlı bir aşk 
macerasını tasvir eden bu filmi 

görenler beğenecektir 

Patron olsaydım 
FERNAND GRAVEY 

MtREtllE BARtN 
T arafmdan aon derecede nefis 
bir surette temsil edilmit mu

zikah prkılı büyük komedi 

SEANSLAR : PATRON OLSAYDIM 3.10, 6.10, 9.10 
MAHŞER : 5, 8 de, Cumartesi pu:ar (2) de Mahşerle başlar. 

Pazarlıksız aahf mecburiyetini koyan 1 an Qfl l dan sonda Balkan Antantının 
kanun, Eylülün ilk gününden itibaren C e V 8 P a rl Şehitlerde SuLk anwnda bulunan ~ ıolü nihayet bulduğunu zanne 
Ankara, lzmir ve lstanbulda tatbik edi- izmir incir ve üzüm tarını satış koo- set tahkikabna adliyece devam edilmek· suiiniyetten başka hirşeye hami 
lecektir. Bu hususta şehrimizdeki alaka- peratifleri Birliğinin yıllık ge~I kurulu· tedir. Cesedin üçııü.cii Kahramanlarda mez. Balkan Antantının vüc 
darlara gden malUınata göre bu hususta münasebetiyle Büyük Şefimiz Atatürke Sepetçi sokağında oturan bayan Nazike dan hoşund olmıyanlar, Balkan 
bir kararname hazırlanmıştır. Bugünlerde tazim telgrafı çekilmiıti. imıinde bir kadına ait olduğu anlatıhmt- siyasi nüfuzlara kapıların kapa 
vekiller heyetinden geçecektir. Büyük Başbuğ bu telgrafa cevap ver- tar. olmasından rahatsızlık duyanlar 

Kararnamede, belediyelere teveccüh mek lütfunda bulunmuşlardı.r. Çekilen Bn. Nazikenin çoculdan, validelerinin dır elbette •.. 
edcek vazifelerle pazarlıksız satış, etiket telgrafla gelen cevabın suretleri aşağıda~ evvelki sabah erkenden evden çıktığmı Şunu kat'iyetle kaydedebili 
ve işaret koyma işi hakkında kayıtlar dır. beyan etm.İflerae de komtulan bu ifadeyi Balkan Antantmı teşkil eden d 
bulunacaktır. Belediyeler, bu husustaki ATA TORK t:?yid etmemişlerdir. ler, nereden gelirse gelsin, ya 
hazırlıklarını en kısa bir zamanda ikmal Cümhurreisi Hadisede bir cinayet kokusu vardır. nüfuzların Balkanlara sokulm 
edeceklerdir, Ankara Kadının boğazında ip izleri ve yaralan mani olacaklardır. Dünyanın g 

Hurda madenlerin 
Bugün lzmir Halkevinde birinci iş yı· mevcuttur. Kendisinin mevcut 105 lira- mekte olduğu fırtınalar içinde 

lı nomal kurulunu yapan İzmir incir ve sına tamaan öldürüldüğü zannedilmekte- kanların kalplere en çok emniy 
Üzüm Tanın Satış kooperatifleri Birliği dir. Hadi!e henüz esrarenıiz bir renk ta- ren bir bölge manzarasını arze 

ihracı en büyük Türke ve Türk yurdunun dahi şımaktadır. sebepsiz değildir. Yarın Avru 

3284 saydı kanunun birinci maddesine yaratıcısına karşı beslediği sönmez ve başında bir harp kasırgası ko 

göre kalınlığı bir buçuk milimetreden in- tükenmez saygı ve sevgisini bir daha Tütün rekoltesi Balkanlar mümkün olduğu kad 
ce olan çelik ve demir saç kınntıh.rile izhara vesile bulduğu için müftehirdir... kasırganın. dışında kalacaklar, 
teneke kırıntısı ve döküntüleri müstesna Genel kurulun alkışlar içinde müttefikan 30 Milyon tahmin emniyetleri mevzuubahs olma 
olmak üzere memleket dahilindeki bilu- verdiği karara imtisalen ortak koopera- bitaraflıktan ayrılmıyacaklardır. 
mum demir, bakır, korşun, tutya, alo- tiflerimizin ve kooperatiflerimizi kuran eJ İ / i yor Balkanlarda artık yabancı n · 
minyown, aotimvan ve nikel hurdalariyle toprak çocuklarının ebedi bağlılığı ile yapılan tetkiklere göre bu sene tü- dan bahsedilemiyeceği anlaşıl 
bunların hurda halindeki halitalarının ve hudutsuz minnet ve şükran hislerini bir tün ekimi müsait, fakat mahsul geçen dır. Balkan milletlerile müsavi 
kullanılmıyacak hale gelmiş bilumunı Claha arza müsaadelerini İstirham eyliyo- seneden daha azdır. Rekolte, geçen ae- lar dahilinde dostluklar yapı 
muharrik veya müteharrik vasıtaların ili- rum. Büyük Başbuğumuz. nenin l 4 milyon nokaaniyle otuz mil- Fakat Balkanlar map olarak 
racının yasak edihnesi evvelce muvak- Genel kurul b&§kanı yon kilo olarak tahmin edilmiotir. Mah- nılamaz. İğfal devri çoktan k 
kat bir tedbir olarak kabul edilmifti. Bu Manisa saylavı aul, geçen seneden daha nefistir. mı§tır. Biz Türkler Balkan Ant 
husustaki memnuiyet kaldırılmqtır. Ve- YAŞAR öZEY Amerikan kumpanyaları tarafından böyle telakki etmekteyiz. Onun 
killer heyetinin karan vilayete tebl.ii e- Bay Yaşar Özey geçen •ene sabo alınan tütünlerin iılen- dir ki Bulgarların da ittirakile İ 
dilmiftir. Manisa Saylavı meıine devam edilmektedir. Glen Top liğimizin zaafa uğramak §Öyle 

---:=-_ incir ve Ozüm Tarım Satıo kooperatiE- bacco firmasında iı,ıleme bu ay sonunda, sun bir kat daha kuvvet hu 

Muamele vergisi üze- leri genel kurul başkanı The American da bir ay sonra nihayet ğına inanıyoruz. Balkanların 
İzmir bulacaktır. Herman Spirer firmasında iş- tında aşılacak. daha büyük m 

rinde şikayetlerin Dolmaba.hçe leme faaliyeti neticelenmiştir. leler vardır. Her sahada iş hirliğ 
C. Kooperatiflerin toplantısı dolayısi- genişleterek dünyaya ideal bir 

tetkiki le bana karşı gösterilen temiz duygulara • luk ve ahenk örneği vermekte 
Maliye vekaJeti varidat umum müdii- teşekkür ederim. Jngi/iz ihracat vam edeceğiz. Seneler Balkan 

rü yakında ,ehrimize gelecek ve mua
mele vergisi şikayetleri üzerinde tekkik
lerde bulunacaktır. 

K. ATATORK primleri tantının hayahnı ebedlleştirece 
ŞEVKET BiLG 

Limanda faaliyet 
Son hafta içinde tzmir limanından 

muhtelif ecnebi memleketlere l O ton 

üzüm, 769 kilo pamuk, 430 ton palamut, 
44 ton zeytinyağı, 210 ton valeks, 148 
ton arpa, 532 ton bakla, l 75 ton kepek, 
3 ton deri, 200 ton meyan kökü, 8 l ton 
tütün, 15 ton ipek, 24 kilo balı, 570 kilo 
çöven, 102 kilo bakır humuzu, ihraÇ e
diJmiıtir. 

·········~·~·~~~·;i~~········: 

haftası 
Uçan bir millet 

istiyor 
- 30 Ağustos, Türk hava kurumunun 

bayram günüdür. Kuvvetli ve sarsılmaz 
Türkiye, kanatlı Ttirkiye'den doğacağı 
için bu bayram çok isabetli ve manalı 
bir tarihe rastlamaktadır. 

- Uçan bir millet haline gelebilmek 
için giriştiğimiz çalışmalarda bütün gü

Y atak/ı vagon bürosu cümuzıe iltihak etmekle, 30 ağustos ta-
Yataklı vagonlar tirketi dünden itiba· rihi kıymetine uygun bir harekette bu

ren fuarın ranseyman bürosunda bir §U• !unmuş olduğumuzu bilmeliyiz. 
be aÇtıll§br. Şirket, fuar ayında lzmire - Zafer, tayyareden ayrılamaz arlık. 
yataklı vagonlar tahsis edecek, eğer eyi Ve tayyare zaferinin hA.liki Türkün elin
netice elde edilirse tirket lmıirde daimi de zaferin en kuvvetli amil olmak vas
bir şube açacaktır. Şube, turistler için ter- fını bir kat daha kazanacaktır. 
cümanlar celbelmi§tir. 

Ziraat Enistitüsü 
proğramı 

Yüksek ziraat enstitüsü müfredat pro
gramında bazı değişiklikler yapılacaktır. 

Zira.at vekaleti bu programın değişme
sinde mütalea beyan etmek istiyen İzmir 
ziraat lisesi muallimlerinin adlarını sor
muştur. Bunlar yakında Ankaraya gide
ceklerdir. 

---·----
Bir kamyon 
Alaçatı yolunda 

devrildi 
Yusuf oğlu Nazımın idaresindeki (A· 

laçatı 9) ııaydı kamyon Alaçahdan yük· 
lediği anasonlarla Çeşmeye giderken Bo
yalık mevkünde devrilmit, kamyonda 
bulunanlar büyük bir tehlike atlatını§bl'. 

Şoför Kazım verdij; ifadede bir kaç 
gecedenberi uykusuz bulunduğunu, ana• 
sonların kokusundan rehavet gelerek 
baygınlık geçirdiğini, kamyonun da bu 
yüzden devrildiğini söylem.İ§tir. 

--=--
Bir eve taarruz 

Evvelki gece saat üç aularmda Tıkveı
Ii Şaban oğlu Hasan isminde bir adam, 
Bostanlıda Bn. Naciye ve Bn. Nahidenin 
oturdukları eve duvardan atlıyarak gir
mİf ve taarruzda bulunrmqtar. Suçlu ya
kal~br. 

Orta oyunu 
oynanacak 

Halkevi, karagÖ7 1-n sonra orta oyun
lan yapılması için geniş hazırlıklar yap
mıştır. Orta oyunlarının büyük bir ala
lcayla kareılaşaca2ı ümit edilivor. 

Zafer /;;ıyramı 
30 Ağustos zafer bayramı hazırlıkla

rına başlanmıştır. 30 Ağustos Salı günü 
şebrimizde, kahraman ordumuzun bir za
fer geçidi yapılacak ve Cümburiyet mey
danında gençlik tezahüratta bulunacak
tır. Zafer bayramı münasebetiyle fuarda 
da tezahürat ve gece eğlenceleri yapıla
caktır. 

-*--~ 
Maliye dairesinde 
Tarla başı maliye tahakkuk şubesi şefi 

B. Nuri Arıkan yeni teşkil edilen Basma
ne tahakkuk şube şefliğine, Basmane şu
besini vekaleten idare eden B.Ahmet 
Dural Karşıyaka şubesi ıefliğine tayin 
edilmişlerdir. 

* Defterdar B.Nafi Demirkaya bir buçuk 
ay mezuniyet almıştır. Mezuniyetini F o
çada geçirecek, kendisine muhasebe mü
dürü B.lbrahim Hekimoğlu vekalet ede
cektir. 

* Def ter darlık muhakemat müdüri.i B. 
Nihat Akpınar Nafıa vekaleti hukuk mü
şaviri muavinliğine atandığı için defterp 
darlıktaki vazifesinden istifa etmiştir. 
Muhakemat müdürlüğü kadrosundaki 
muhakemat memurluğuna B.Raaim Ata
lay tayin edilmiştir. 

#81il!~' MiiWP' 

, 1-~azin bir ölüm ı 
İzmirlilerin çok ıevdiği Tokatlı 

oğlu bay Faile tutulduğu hastalıktıtn 
L"m'tulamıyarak dünyaya gözlerini~ 

kapnmı§tır. 

1 
B~gün öğleyin Karantina cami

sinde cenaze namazı kılındıktan son
ra defnedilecektir. Sevenlerin gel
mesi temenni olunur. 

İhracat mevsiminin henüz başlamamış 
bulunmasından ötürü lngil~ ihracat 
primlerinde büyük bir artma müşahede 
edilmektedir. İngiltere için ihracat prim

leri yüı:de kırk ikiye kadar yükaelmiıttiT. 
ihracat mevsimi başlayınca prim fiat
leri pek tabii olarak tenezzül edecek ve 
normal ııeklini bulacaktır. 

---,----

ln~ilterede 
Kış ve fırtına 

Londra, 13 ( ö.R) - cDıüly Maib 
gazetesi lngilterede yaz ortasında hava 
vaziyetinin fena halde bozulduğunu kay
detmektedir. Bir çok tuğyanlar olmuş, 
mahsulat harap olmuı, münakal&t inkı
taa uğramıştır. Yorkıarde çocuklar kışın 
olduğu gibi kar toplariyle oynıyabilmiş
lerdir ki ağustos ayında şimdiye kadar 
böyle ıey görülmemişti. 

----------
Gandi 

Gençleşmek iç 
ilaç kullaniyorm 

Gandinin sekreteri Mabatmanın 
leşme kürleri yaptırmakta olduğun 
iyyetle tekzip ediyor. 

Yalnız şunu ilave etmiotir : 
- Mahatrna Gandi gençleşmek 

değil, daima genç kalmak için çok 
vasıtalara maliktir. Muntazamen 
yapar. Bazan sebze, bazan meyva 
iktifa eder. Bazı günlerini kat'i bir 
içinde geçirir. Bu da kanını tazele 
yardım eder. 

Mahatrnanın vücuduna her gün 
tazamen masaj yapbrdığı doğrudur. 
lann haricinde sun'i gençleşme va 
kullanmış değildir. 

/ngiliz kralının 

Jngiltere kralı majeste altıncı Coroun, Hindistan imparatorluk tacını geyı 
üzere Hindistana seyahat tarihi henüz tesbit edilmiş değildir. Seyahatin bu ı 
içinde vukubulrnası ihtimali pek azdır. Seyahat, Hindistanda muazzam tezah 
ta vesile olacaktır. Kral ve kraliçeyi, Paris dönüşünde Veliahd prenses Eliz< 
ve k"' ·· 
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Macar silaha ması 
Küç ··k antant a yapılan görüşmeler 

et b·r 
Budapeşte, 13 (ö.R) - Macarista· 

nm silahlanmak hakkını tanımak ve kü
çük antant devletlerinde Macar ekalli
yetlerinin vaziyetini halletmek için Ma
caristanla küçük antant hükümetleri ara
sında müzakereler foal bir oel;.ilde de
vam etmektedir. Bununla beraber bu 
görüşmeler yakın bir anlaşma ümidi ve
recek derecede ilerlemiş bulunmamakta
dır. 

Budapeşte, 13 (A.A) - İyi haber 
alan mahfellerden öğrenildiğine göre 
Macaristanın silahlanma hakkının ta
nınması ve küçük antant memleketlerin
deki Macar ekalliyetlerinin vaziyetinin 
bir hal suretine raptedilmesi hususların
da Macaristan ile küçük antant arasın
da müzakerelere faaliyetle devam olun
maktadır. 

Maamafih salahiyettar mahafilde tah
min edildiğine göre bu müzakereler ami
ral Hortinin Almanya seyahatinden dön
mesinden ve küçük antantın konferan
sından evvel bir anlaşmanın vukua gel
mesini oimdiden ümit edecek derecede 
Uerlemiı değildir. 

Çekoslovakya 

e ice verebilecek mi? 

Amiral Hortiııin muhtelif üç pozu 

subaylar cemi yetinin beyannamesi 

Vatan için ölmeğe hazırız 

• • • 
sesımızı 

~ ~ ' 

1 ;ckoslovakyada Siidet Almanları niimayiş esnasında 
Parağ 13 (Ö.R) - Çekoslovak subay- leşik Macar partisinin delegelerini kabul rür görmez yere inmcğe karar verdik

ları cemiyeti aşağıdaki beyannameyi etmiş ve evvelce vl!Tmiş oldukları muh- lerini bildirmişlerdir. 
neşretmiştir: tıra muhteviyatını onlarla münakaşa et- Prag 13 {Ö.R) - Bazı haberlere göre 

< Mesuliyetimiz.i tamamile müdrik ola- miştir. Öğleden sonra Südet mebusların- Lord Runsiman Henlayn partisi mümes
rak biz Çekoslovak subayları Mazarikin dan Karl Herman Ingiliz devlet adamına silleri tarafından verilen muhtıraları tct
vasiyetnamesini harfi harfine müdafaa bir newket ziyareti yapmıştir. Bir Sos- kik ettikten sonra yakında Siidet mınta
ebnek azmindeyiz. Devlet otoritesinin yal - Demokrat Alman delegasyonu da kasına gidecektir. 
asla azalmaması için sesimizi yükselti- Südet meselesi hakkında Lord Runsi- Başvekille münasebeti malum olan 
yoruz. Ne fazla bir söz, ne de fazla bir I manın iş arkadaşlarına bir muhtıra tev- «Sloveni Dinas> gazetesi yazıyor: 
jestle bu otorite azaltılmamalıdır. Şim- di etmiştir. Gerek hükümetle hUkümet partileri 
diki vaı.iyetten daha geriye asla ricat Hariciye nazırı . B. Krofta dün ak§am koallisyonu, gerekse Südet delegelerini 
edilemez. Yaşamağa, çalışmağa, harbe Lord Runsiman şerefine bir ziyafet ver- tatmin eden bir müzakere tarzı bulunmuş 
ve vatan için ölmeğe muktediriz. Fakat imiştir. olması çok ehemmiyetlidir. Karşılıklı 
ne bir adım geriler, ne de milli araziden Prag 13 (Ö.R} - Dün saat 19,30 da tarafların aynı masa etrafında toplanma
bir karış toprak terkedcbiliriz.> !havacılık antrenman mektebine ait iki ları sayesinde şahsi temasların ve karşı-

Çekoslovak subaylar cemiyetinin bu Alman tayyaresi Noravyada Trezi mev- lıklı hüsnü niyetin devamı anlaşmaya 
beyannamesi Alman gazetelerine Çek kiine inmişlerdir. Tayyarelerden birisi varmak ümidi vardır. Fazla nikbinliğe 
militarizmi ve şövinizml (milli taassubu) 

1 
bir Alman tebeası tarafından idare edi- veya bedbinliğe sebep yoktur. Muhak

alcyhinde neşriyatta bulunmak için bir liyordu. Tayyareciler 14 ve 15 Ağustos kaktır ki Ingiliz mütavassıt çok zıtlılarla 
vesile olmu~t~.r. D~kkate şaya~dır ki Çe-: ta yapıla~ak hav~. ~üsabakalarında bu- karşılaşacaktır. Bizim demokratik parla
kos1?vak h~~metı yu~arıdaki beyanna-,lurunak ~ere .M~nıhtcn Viyan~ya gi- ment_ar~ ?ok seyal. olduğunu gös
mcnın neşrını menetmıştir. .derken şıddetli hır fırtına sebebile yol- tenruştır. Şimdi bu mezıyetten istifade 

Prag 13 (Ö.R) - Lord Runsiman bir- larını şaşırdıklarını ve Tuna nehrini gö-1 etmek lazımdır. 

Faşist ırk enstitüsü 
aşist partisi ile birlikte Italyada ırk 

s · y asetinin ana hatlarını çizdi 
Roma 13 (Ö.R) - Italyada ırk siya- ekonomik yeterlik siyasetine bağlı ola- son sözlerine şiddetle hücum ediyor ve 

ıetinin ana hatları Faşist partisi genel rak idaresi, 5 - Irk meselesinin Italyada ı' c Büti.in dünyada bir tek katolik ırkı > 
sekreterliğile Faşist ırk enstitüsü tarafın- ve bütün dünyadaki safhalarının tetki- olduğu nazariyesile alay ediyorlar. Ga
dan tesbit edilmiştir. Bu enstitünün faa- ki... zeteler ve dergiler her gün papanın mil
liyeti şu meselelere şamil olacaktır. Gazeteler Italyadaki ırk siyase1i le- talliasını reddeden yazılar neşrediyorlar. 

1 - Italyan ırkının ezeli ve daimi ma- hinde Alman gazetelerinin makalelerini Hitlerci Milislerin resmi organı bütün 
hiyetinin tesbiti, 2 - Irkın müdafaası naklediyorlar. Diğer taraldan da Kato- gazeteler birinci sahifesini bu mevzua 

Toprak 
işçilerinden 

Vergi muafiyeti 
- BAŞT ARAFJ 11NC1 SAHtFEDE 

Buhran, m üvazene, hava kuvvet· 
lerine yardım verigileri yalnız biz. 
met erbabının istihkakları üzerine 
mevzu olduğundan bu vergilerdeki 
muafiyetlerden de yalnız hizmet er
babı zümresinden olan rençberlerle 
ziraat işlerinde çalıpn işçiler istifa
de edeceklerdir. 

- -=-
Viy anada sokakların 
temizliği kongresi 
ANKARA, 13 - Sokakların temizli

ği i~ine ait beynelmilel §ehirler birliğinin 
tertip ettiği üçüncü kongre 24 ağustosta 
Viyanada toplanacak ve dört gün de
vam edecekti. Bu kongrede hükümetimiz 
adına İç bakanlık, mahalli idareler ge
nci direktörü B. Faik Türen bulunacak
tır. B. Türen 18 ağustosta fstanbuldan 
Viyannya hareket edecektir. 

büsbütün artırmıştı. ___ * __ _ 
Gali ini Paşa 

Genç karısı ile Kot 
dazürde balayını 

• • 
geçırıyor 

Kahire, 11 {ö.R) - Pariate Türk 

güzeli, Bn. Belkisle evlenmiş olan Mısır 
ayanından Gallini Fehmi paşa genç ve 
güzel zevcesiyle Kotdazürde bir villa tut-
muştur. Gallini pa~a ıervcti üzerinde 
kimsenin hak iddinsmda salahiyeti ol
madığını söylemi~. Kahirenin kibar aile· 
ler muhitinde yapılan dedikoduları te· 
essüfle karşılamı,tır. 

--o-

Emir Suud Pariste 
Paris, 13 ( ö.R) - Necd ve Irak kra

lı lbni Suudun oğlu Emir Suud bu sabah 
Marsilyadan Parise gelmiştir... Burnda 
iki gün kalmak ve sonra Londraya ha
reket etmek niyetindedir. 

·soN HABER 

Japonya izahat verdi 
lstanbulda toplanan JapC'n diplomatları. " 

n ın ne 
bir 

sıyası ne de iktisadi 
maksatları yokmuş 

Ankara, 13 (A.A) - Anadolu ajansının haber aldığına göre Ja
ponya büyük elçiliği müsteşarı Ankaraya gelmiş ve clyevm mezun 
bulunan hariciye katibi umumisi Numan Menemencioğluna vekalet 
eden Esat Atuneri ziyaret etmiştir. 

Müsteşar, lstanbula gelen Japon diplomatları hakkında Japon elçi
liği namına Esat Atunere izahat vermiş ve bu ziyaretlerin hiç bir res
mi sıfatla olmayıp tamamen hususi mahiyette bulunduğunu ve her 
türlü siyasi ve iktısadi gayeden ari olduğunu beyan eylemiştir. 

Bu izahat üzerine on ağustos tarihli bültenimizde mevzuubahis 
olan mesele böylece tenevvür etmiş ve halledilmiştir. 

Çin • 
a1ansının 

Tokyo, 13 (AA) - Sekiai Çin ajan
ıı aşağıdaki haberi vermektedir : 

Bundan bir kaç gün evvel Japonyayı 
Balkanlarda ve yakın §arkta temsil eden 
Japon diplomatları arasında lstanbulda 
yapılan konferansa burada büyük ehem
miyet verilmektedir. Bu konferansta gö
rü~ülen mevzular hakkında muhafaza 
edilen ketumiyete rağmen iyi haber alan 
mahafilden öğrenildiğine göre konfe· 
ransta çok büyük ehemmiyette iki me
sele mevzuubahis edilmiı idi : 

1 - Japon diplomatlan, nezdlerine 
tayin edilmiş bulundukları hükümetler 
üzerinde Japonyanın Siyam hükümeti 
üzerinde evvelce yaptığı gibi ya anti ko-

verdiği haber 
mintern pakta dahil olmak ve yahut ha 
ka bir taahhüt nlmak suretiyle Jap 
lehtan bir politika kabul etmeleri 
şiddetli tesir icra cyliyeceklcrdir. 

2 - Japon diplomatları gayri mil 
ve Japon lehtarı bir efkarı umumiye h• 
zırlamaları için bulundukları memleke 
ler gazeteleri ile ajanslarını de geçir 
ceklerdir. 

Biri diplomatik, diğeri propagand 
yollu bu iki nevi hazırlık neticesinde So 
yet ve Çin sedleri yıkılır yıkılmaz Asy 
nın zaptı hakkındaki büyük T annk 
planı Japon ordusunun yakın şark Ana 
dolu ve Balkan üzerine yürümesine m 
hal kalmadan tahakkuk edecektir. 

1 klotö_rl_e~s_ü_rJ_a_t_r_ekoru 
· /ngiliz Major Kampel bundan evvel 

kendi kurduğu rekoru bu sefer kıramadı - / 

Cenevre, 13 {Ö.R) - İngiliz Major Kambel motörlü kayıkla kendi 
sür' at rekorunu kırmak için yeni bir teşebbüste bulunmak üzere mü
sait hava şartlarını bir hafta bekledikten sonra bu sabah saat altıda 
yeni bir teşebbüste bulunmuştur. H ava oldukça iyi idi. Rüzgar yoktu 
ve gölün sathı sakindi. T eşebhüs inceden inceye hazırlanmı!!tı ve her 
§ey tahmin edildiği gibi geçti. 

Motörünü ısıttıktan sonra Major Kambel yeni bir rekor tesisi için 
yıldırım sür'atiyle hareket etti. Yirmi millik bir sahada yapılan bu te· 
şebbüstc §ampiyon saatte vasati 205 kilometrelik bir sür'at temin et
miştir ki bu suretle saatte 208 kilometre olan evvelki rekoru kırılm~
mışhr. Major Kambel daha iyi bir netice almak için tecrübelerine de
vam edecektir. 

Havrada dua ec:ieiı ya
hudilere ateş edildi 

Kudüs, 13 ( ö.R) - T elavivde bugün şehir civarında küçük bir 
havrada dua atkıları boyunlarında olduğu halde dua etmekte olan ya
hudiler üzerine ateş edilmiştir. lki yahudi hafifçe yaralanmıştır. Hadi
se mahalline yetişen yahudi polisler mütcarrizları dağıtmışlardır. 

Mısır hükümeti yeni bir 
mali proje hazırlıvor 
Kahire, 13 (ö.R) - Mısır kabinesi pazartesi günü parlamentoya 

yeni bir mali proje teklifine karar vermiştir. Parlamentonun tatil dev
resi esnasında hükümetin emirname ile yeni vergiler tesis etmesi hak· 
kındaki projeyi ayan meclisinin geçen perşembe günü reddetmesi 
buna sebep olmuştur. 

hesin e 
Şiddetle devam eden harbi eğer 
F rankist kuvvetler kazanırlarsa ... 

Paris, 13 (ö.R) - İspanyada Estra- nin yoluna hakim olan ve b u oehirden 50 mektedir. 
mador cephesinde, Balaguerin cenubun· kilometre mesafede bulunan Kavesa del Londra, 1 3 ( ö.R) - İngiliz :rcsm~ 
d a Segre nehrinin iki tarafında, Cande· Buay kasabasını nasyonalistlerin üç ta- mahafilinde bu sabah bildirildiğine gör~ 

ıa mıntakaaında ve Pirene dağlarında raftan muhasarn altına aldıkları iddia mücehhizler komitesi tarafından yapıla 
şiddetli muharebeler olmuştur... Fakat edilmişti. Londradan gelen ve fakat res· tefsir hilafına olarak lngiliz ticaret va• 

hücum ve mukabil hücumların birbirini men teyit edilmiş olmıyan haberlere gö- purlannın bombardımanı hakkında tah
re Frankist kuvvetleri şimdi bu kasııba- kikat komisyonu teşkili münasebetiyle. 
ya girmiş bulunuyorlar. Her halde bu general Franko bu vapurlara kasden hü~ 

cephede hükümetçilerin vaziyeti olduk- cum ediJdiği tahakkuk ederse tazminat 
ça vahim olmalı ki cümhuriyet başku- itasını kabul etıni§tir. Eğer komisyonu 
mandanlığı buraya acele takviye kuv- teşkil edecek olnn lngiliz ve nasyonalist 
vetleri göndermeği lüzumlu görmüştür. İspanyol zabitleri taarruzun kasti olup 

takip ettiği bu askeri h areketler netice· 
sinde vaziyet hissedilir derecede değiş
miş değildir. 

Şurası kayde değer ki bu mıntakııya olmadığı hususunda mutabık kalamaz. 
er arasında nasyonalistler hükümetçilcri Frankistlerin hakim olması dünya civa larsa ihtilafı halle memur edilecek ha
olduklan yerde bağlamışlardır. Cüınhu-

Hükümet k uvvetlerinin geçen salı gÜ· 
nü bazı muvaffakıyetler kazanmış olduk
ları Segre cephesinde Lerida ile Balagu-

riyetçilerin o vakitten beri karşılaştıkla
n mukavemet onları hareketsizliğe mah
kum etmiştir. 

Estramador dağlık mıntakasında ha-

va kuvvetleri bilhassa faaliyet göster· 
mişlerdir. Bu faaliyet nasyonalistlerin en 

yakın hedefi oldu(:u anlaşılan ve büyük 
bir maden merkezi olan Almaden şehri· 

istihsalinin yüzde 85 ni Frankonun ve 
dolayısiyle müttefikleri olan Almanya 
ve İtalyanın emri altına koymuş olacak
tır. Bu sebeple şimdi F.stramadorda ce
reyan eden hareketlere hususi bir ehem
miyet verilmektedir. 

Fakat bu mıntakanın dağlık mahiyeti 
buraya sokulmağı çok güçleştirmektedir 
ve Almadeni ciddi olarak tehdit edebil
mek için Frankist kuvvetlerin bir çok 

kemin reyi derhal icrn kuvvetini kaz.ana· 
caktır. Yani nasyonalist iddi::ısı hilafına 

olarak hakem taarruzun knsdi olduğuna 
karnr verirse komisyonca tayin edilecek 
tazminat F ranko otoriteleri tarafından 
tediye edilecektir. 

Londra, 13 (ö.R) - lngiliz diplo
matik mafellcrinde bıldirildiğine göre 
ispanyadan ecnebi gönüllülerin g..-i 
alınması hnkkındııki İngiliz plunına ge-

hususunda rejim faaliyetinin inkişafı , lik kilisesinin ırk siyaseti aleyhindeki ırkların birbirinden ayrı bir şey olduk- da bunun böyle olduğunu yazmaktndır. 
3 - İmparatorluğun fethinden sonra me- tahrikleri tenkit ediliyor. larını tasdik etmek icap ettiğini ve fen- Bu gazete papanın Alman rasizmi aley
aclenin aldığı yeni safha ve kesbettiği Berlin 13 (Ö.R) - Nasyonal sosyalist nin h ayvan aileleri arasında muhtelif hindeki sözlerinin her tesirden mahrum 
)'eni eh emmiyet, 4 - I..rk meselesinin· gazeteleri papnnın rasizm aleyhindeki ırklar tesbit ettilli gibi insanlar arasında kaba sözler oldul!unu iddia ediyor. 

harpler vermeleri ve nğır fedakarlıklara neral Frnnko şimdi ccvnbını hazırlamı~ 
tahammül etmeleri lazımdır. Bununla ve Londraya tebliğ ctm:ştir. Fakat he
beraber her şey bu mııhiyette bir seferin nüz hu ce,•abın mahiyeti hakkında mn· 
hazırlanmakta olduğuQ.u t ah min ettir- lumat yoktur. 
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Ertesi akşam, madam Pavyerin du .• Aman yarabbi.. 

evinde hep. toplanmışlardı. Mösyö Berhot ilave etti: 
Davetlilerin hepsi de hazırdı. - Ben de temasını yüzümde his-
Ruh daveti yapılacaktı. settim. 
Seansı idare edecek olan medyum Mösyö Davesne: 

Krimyostu. - Ben de duydum .. 
Seans salonu adamakıllı karan- Dedi, bu sırada matmazel Soter 

lıkta. hafif bir çığlık kopardı: 
Herkes, usulden olduğu üzere ma- - lşte yanağımın üzerinde.. Ya-

sanın etrafını halkalamışlar, avuçla- nağımı buz gibi parmaklariyle okşı
rını masanın kenarına dayamışlar yor. 
her birinin baş parmakları birbirleri- Diye inledi. 
ne ve serçe parmakları da yanların- Madam Pavyer ise korkmadan 
dakilerin serçe parmaklarına temas ilave etti: 
ederek bir zencir vaziyeti meydana - Merak etmeyin .• Ruh maddi-
getirmişlerdi. leşiyor. 

- Zihinlerinizi başka yerde do- Medyumun hiç sesi çıkmıyordu. 
laşbrmayınız. Hepiniz aynı noktayı Boğazından harharaya benzer ses-
dütününüz. Bir ruhun bizi ziyarete ler çıkıyordu. 
geleceğini hissediyorum. Adeta coşma haline gelmiş gibidi. 

Bu sözü söyliyen Medyum Krim- Birden: 
yostu. - Bakınız.. bakınız.. işte.. Ora-

Masa başındakiler seslerini çıkar- da .. 
madan beklediler. Diyerek haykırdı. 

Medyumun soluklari gittikçe sık- Bütün gözler odanın uzak köşe-
laşıyor ve kuvvetleşiyordu. Odanın sinde, perdenin yanından sızan bir 
içinde onun nefeslerinden başka bir ışığa çevrilmişti. 
şey işitilmiyordu. Krimyos: 

Göz gözü görmez karanlıkta çıt. - Sakın yerlerinizden kimılda-
ible yoktu. mayın. Ellerinizin zencirini bozma-

Sinirler gergin bir hale gelmişti. yın ve .. Bakınız .. Dikkatle bakınız .. 
- Geliyor .. Yaklaşıyor .. Kendini Ruh kendini gösterecek .. 

bize göstermek için öte aleminin ka- Odanın köşesindeki ışık dumanla 
yıtlarından sıynlmağa çalışıyor. Dik- karışık olerak gitti

1:çe büyüyor ve 
kat ediniz ... Parmaklarınızı birbirin- sisleşiyordu. 
den ayırmayınız .. Ey ruh .. Ey aziz Bu bulutlu ışık arasında bir insan 
kardeş ruhu •. Neredesin.. bası .gölgesi belirdi. 

Masa harekete başladı. Şiddetli Bu gölge gittikçe açılıyordu. 
sarsıntılarla yerinden oynıyordu. Nihayet genis bir alın, uzun, ha-

Bir takım esrarengiz gürültüler fifçe kıvrık bir burun, köşeli :kesil-
duyuldu. miş bir sakal ile bu esrarengiz çeh-

Medyumun sesi boğuk boğuk re meydana çıktı. 
yükseldi. Yanaklarından biri üzerinde iri bir 

- Dikkat.. Ruh konuşuyor .. Ey ben vardı. 
ruhun bizimle temasına mani olan- Crunlncımıs nazarları ve balmumu 
lar .• Yalvarırız sizlere .. Ruhu ser- gibi rengi ile bu çehre bir ölü çehresi 
best bırakınız .. Onu sıkmayınız. Sen idi. 
de ey ruh .. Madam ki geldiğini ve Ba. bir müddet l areketsiz kaldık-

mevcudiyetini hissettirdin .. Bize adı- tan sonra sağa sola döndü. Sanki ,~
nı söyle .. Sen •. kimsin .. kimin ruhu- dada bulunanları tetkik ediyor gibi 
sun.. idi. 

Birkaç saniye sükut.. Dudakları kımıldadı. 
Ve hu sükUtu masanın ayağının Masa başındakiler öte dünya ale-

birbirinden ölçülü mesafelerle ayrıl- mine mensup birinin sesini duyacak
mış vuruşları takip etti. ları heyecan ve korkusu içinde titre

Medyum, ayak seslerini fasıla ara- diler. 
larını takip ederek heceliyordu: Söze ilk önce Medyum Krimyos 

- Pi... yer ... Lö .. Hel... ye... başladı: 
Odada bir fısıldaşma oldu. - Ey ruh .. Burada bulunanlar'in 
Bu fısıldaşma: ekserisi seni tanıdılar .. Piyer Lö Hel-
- Sus .. Susun.. ye •. Bizi fazla merak ve endişede bı-

Ses ve ihtarlarını kesti. rakma .. Cevap ver .. Alemi ervahı kı-
Masa artık hareket etmiyordu. sa bir an terkederek biz faniler nrası-
lntizar ve heyecan son haddini na gelmende sebep nedir? Bize ümit 

bulmuştu. mi getirdin, korku mu~ Bizi teselli 
Birden, masanın üzerine eğilmiş mi edeceksin, tecziye mi? 

ve etrafında halkalanmış olanların - Ben, içinizden birinin benim 
ter içinde kalmış yüzleri üzerinden sesimi duymasını ve bana itaat et-
bir cisim dolaştı. mesini ist .. mek için geliyorum. 

Madam Blöze korkudan titriyen Mezardan gelir gibi odanın içinde 
bir sesle mırıldandı: akseden bu ses herkesi bir kat daha 

- Bir el.. Buz gibi bir el dolaşı- titretti. 
yor üstümüzde .. Alnıma da dokun- - BtTMEDl -

Yeni Oset alfabesi Mamut iskeletleri 
Rsfsr halk maarif komiserliği, Rus al- Kazakistanda Semipa1atinsk civarında 

fabesi esasına daynn:m yeni bir oset al- kumlar arasında mütenddit mamut iske

Iabesi vücuda getirmiştir. 

Vaktile oseli'de kullanılan arap h:ırf-

leti bulunmuştur. Fakat, bu mamut is
keleUeri, sular tarafından oldukça tah
rip edilmiş bir vaziyettedir. 

leri kaldırılarak inkılaptan sonra bunun Karndenizde Bielıy adac;ında 2,5 metre 

yerine latin nliabesinden alınmış yeni uzunluğunda bir mamut dişi, Orenburg 
bir sistem konmuştu. Fakat Rus alfabesi, Tok nehri sahillerinde de 1,3 metre 

oset dilinin sedalarını daha iyi bir suret- uzunluğunda ikinci bir mamut dişi bu-

t 
·I d l kt a· J lunmuştur. Orenburg civarında bulunan 

e ı a e ey eme e ır. b d' k' u ış 48 ılogram ağırlığındadır. 
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Çinde kııdınlıır hnyatlnrını vermek üzere harbe giderken Amerikada kadınlar 
Kaliforniya sahillerinde böyle canların tadını çıkarıyorlar. 

YENi ASIR 

Yamanlar kampı Lale 
devrini yaşıyor 

lzmir sıcaklarla bunalırken orada 
bahar havası, baharın nes'esi vardır 

. ' 

. " 

Yamanlar kampında sihhat 1'e neşe bulan bcihtiyarlar 
Yamanlar bu sene hm.irin en eyi isti- ile baılıyan seee toplantdan edebi hika· 

rahat ve eğlence yerlerinden biri olmoı- yeler ve eatetik rakı.slann birer maketi 
tur. Bu mevkiin temiz havasuu ve berrak olur. ::: ndiye kadar kamp sençleri iki 
sulımndnki tatlı çam kokulan insana taze müsamere vermiı ve temsil ettikleri ko
bir hayat verir. bmirin en süze! pımora- rnedilerJe hepimize en tatlı saatleri yqat· 
mile manzaraları ve en renkli gurupları nuıtır. Bu müsamerelerin birinciıinde, 
ancak buradan gürülür. iki aene evvel bir kaza neticesinde ayaft· 

Kampçıların bot saatlerini istifadeli 
ve eilenceli bir tanda seçinnesi ıçm 

kamp terbiyevi bir prosram içinde ça
lqmaktadır. Bu program yalnız eğlenm~ 1 
veya tatil zamanlaruu yaylada seçirmelı: 
istiyenlere mahsus olmayıp aynı zaman
da genç çocuklara, vücutça zaif düımÜ§ 
yurtta;lara, ameleye, talebe veya öğret
menlere de tqmil ettirilebilecek bir tarz-
da hazırlanml}tır. 1 

Buraya gelenlerin muhtaç olduğu ki- f 

loyu kazanmaması, sinir zafiyetine galebe 
çalmamaıu, uykusuzluk müıkülatlannı I 
bertaraf etmemesi kabil değildir. 15 gÜn 

içinde 7.5 kilo kazanan arkdaflanmız ol
muıtur. Renksiz, kansız olanlar, hayab 
ayalı gözlükler arkaamdan görenler, bu
raya geldiklerinin ük baftasmda değqi
yor. Renkleri d~e\iyor, neıeJeri yerine 
geliyor.. Yepyeni birer ıabsiyet oluyor:· 
lar. 

Bundan 2-3 gün evvel kampımızdan 
ayrılllllf olan küçük (Altan) kampa gel
diainde solm~ ve sıhhati muhtel bir hal
de idi. Bir ay z3.l'fantla ynvrucnk kuvvet
lqti. Yüzü kırmızı yanaldan ile giilleı

ti. Tek baıına yürüycme:ı iken ko,mağa 
haıladı. Görü_tü, he.ıteı td!ı nükteleri ile 
«Kampın bebeği» ismi!lİ bihakkın kazan· 
dı. O çocuğun !evg~İ ve ne~esi el'an he
pimizin gönlünde yaşıyor .. 

Daimi t'nsomya (cykusmluk) t!!D ~i-

Yamanlarda çeşme bC1§ında iki genç 
m kaybeden bir yurttaıa yardım isten
mit ve bir lahza içinde bu bayırlı İJ için 
30 lira bir para toplanmqtır. Buna diğer 
hamiyetli bir zat 1 O lira daha ilave et
mekle bunu 40 liraya iblağ ebnittir. 

Kampçıların en çok sevindikleri an ll
baylannı ve ıarbaylannı aralarında bul
duklan gece olmuıtur. tlbayunız bize da
ha ıümu11ü ve daha verimli müstakbel 

Yamanlar kampıindan bir manzcıra 
kayet eden bir subay bundan 25 gün ön· Y nmanlardan bahsederlıten sözlerinde 
ce kampuıuza selmişti. Küskün ve aü- bepmizin sıhhati için ümit ve sevinç dolu 
kuti bir baleti nıhiyesi vardı. Şimdi en bir vaad bulduk. Bundan dolayı serek 
ıüzel alqamlanmızm en vakur bir kaval- kendilerine ve gerek bu sıhhat kayna
yesi ve küçükleri candan sevdiği bir ağ"- ğını yaratan diğer bütün müenislerine 
beiisidir. candan teıekkürler ederiz. 

Apandisit ameliyatından yeni kalkan Yamanlar timdi hakikaten en faal bir 
ve pek mecalsiz bir bale dÜ§mÜ§ olan bir devresini Yllftyor. Hali hazırda kamp 
arkadaı kuvvetini ve enerji.sini 10 ıfuıde mvecudu ( 150) kiıiyi &flnlfbr. Bunların 
orada kazandı ve iki hafta sonra Karıı- 30 zu esnaf ve amele birliğinden gönde
yaka - 1zmir araSJnda çalt§an vapurlarda- rilmiı amelelerdir. Bu ka.mpçılann çad1r
ki vazifesine ~nden daha dinç ve da- lan kendilerine mahsus olan çok siizel 
l-.a neıeli bir tarzda döndü.. bir mevkide ayn olarak kurulmuttur. 15 

Kilo, sıhhat ve neşeyi temin eden bu kqi Verem mücadele cemiyeti tarafından 
yeşil yamaçl~nn bu sım nedir? Havası mec~en gönderilmiytir. Aynca -66 ka
mı? Suyu mu? omdaki bakım veya dar da nısıf ücretli vnrdır. Halk partiıi
kam!>çiliırm yarattıkları samiıni muhit nin de buraya gönderdiği talebe ve aile-
mi?.. ler vardır. 

Bcl'.:i b:ı, i=tün bu va•k'<ların heyeti Yemek yıı.talt ve mevkün bütün cazi-
mccmuası~•.:. Belki de bu cüzellik mec- b~si dahil olduğu hıılde ücret 120 kuruş
mıunm ins:!n ruln:nc!a yaptııı etiri bir tur. Pavyonlarda kalmak istiyenler gün
te::i-dir ... Fı-': ' fU ~:ıı:ak ki Yaman- de 200 kurut verir. Bu para ile insan 
lar biz bmirlil~r için fevkalade kıymetli timdi de nncclc bir günlük otel masrafını 
bir tıhhat \'e e"'"rji k ymı.ğıd r. temin eder. 
Kampın fe~ri t bldotu v~ arkadaılık 1 nmp tabldotu için ~yle bir misal ve-

prcnıip!cri üzeıJıde yürüyen çalqma rebiliriz: Kahvaltı: Tereyağı, bal veya 
pro!n'amı yanında bi; de gençler için kül- ( marmalad), ekmek, süt. Öğle yeme~i: 
türel bir kıymeti hoiz mütemmim bir pro- Rosto (kızartılmıı patates ile) çalı fa
crnmı vardır. Her gÜn sabah ve akşam ııılye3İ, meyva veya bir tatlı. Saat dört
gezileri yapılır. En giizel yamaçlar üze- te: Peynirli veya tereyağlı sandoviç, ak· 
rinde en tatlı keman ve mandolin kon- pm yemeği için de etli sebze pilav •e 
serleri dinlenir. Alqamlan tabak oyunu makama, karpuz veya sair mova. 

14 AöUSTOS PAZAR 1938 

Bulgaristan 
Artık Roma -Beri in 

mihverinin tesiri 
alt.ında değildir .. 

Paris - cPopulaire> gazetesi Selanik iktısadt vaziyeti Macar devletininlclne 
anla~maeı hakkında şunlan yazmakta- müpbih bir devlet gibi müphedo edil· 
dır: mektedir. Almanyanm yardımına day., 

c 19 34 Kanunuaaniainde Atina Paktı· nacaiı yerde Londra ve Pariain haJlf• 
nın imzasından sonra Balkan Antantı hahhğı sayesinde (Neuilly) sulh mua• 
devletleri, Türkiye, Yunanistan, Roman· hedesinin tekrar ıözden geçirilmesino 
ya ve Yugoslavya, Bulgaristanın iıtira- Sofyanın muvaffak olduiunu gören Ma· 
kini elde etmek için çalıımaya baıladı- car efkan umumiyeei ıüpheaiz hareketten 
lar. geri kalamazdı. 

Bu yakınlaımada Yugoslavyaya, 1936 Alman taraftarlan mümeailleri Bul· 
da Bulgaristanla bir dostluk paktı imza- ~aristanın Almanya ile Tuna devletleri 
lnmıı bulunduğundan mühim bir rol tah- arasında noktai nazar iıtiraki husuaunda 
sis edilmiıti. Son aylar zarfından Türki- misal olarak gösteriyor ve Almanyanın 
ye, müslüman ekalliyetlerin Anadolu baıılıca alıcısı ve aatıcw olduğu Bulga.
yaylasına nakli hususuna dair anlatma- ristanın, bundan dolayı. Berlin mihveri 
lann aktedildiği Sofyada çok faal bir hal- siyo.aetinden baıka harici bir aiyueti ita· 
de bulunuyordu. bul edemİyeceğini eöyliyorlardu 

Yunanistan ve BulgarWıtan arasındaki Aynı tarihli lnformation gazeten an· 
münaaebetler uzun müddet oldukça ıer- laımanın ehemmiyetini tebarüz ettirdik· 
gin kaldı ve iıte bu kısımda en büyük ten sonra: 
güçlüklere galebe çalınmak mecburiye- cÖyle anlaıılıyor ki Bulgariatanın Bal· 
tinde kalındı> dedikten sonra biraz ap- kan antantına girmesi gecik.miyecektir> 

ğıda makalesine ıu tekilde devam etmek· diyor ve makalesini cBadema Ballcanlar• 
tedir: cBu karann, bilha..a ahlaki bir te-
siri olacaktır. Zira o, hakikatte uzun za
mandanberi mevcut bulunan bir hali teı· 
bit etmek.ten ba§ka birşey değildir. Diğer 
Balkan devletleri tarafından tasdik edi-
lerek vaziyetinin meşru kılınması ve 
doğrudan doğruya en ziyade alakadar 
olan Balkan devletleri tarafından bir an
lafllla ile Bulgaristana hukuk müsavatı 
tanınması faydasız değildir. 

Selanik anln§mnaının siyasi akıbetle

rini cenubu§arki Avrupasma Hitlcrin taz· 
yiki kaqmnda Balkan antantının yakın 
bir istikbalde alacağı vaziyeti belli ede
cektir.) demektedir. 

da ıükönet havasının hüküm süreceğf 

düıünülebilir.> cümlesiyle bitirmekte• 
dir. 

cMatin> gazetesi ise lstanbuldan aldı· 
ğı haberi cBulgaristan Balkan antantı ile 

birleşiyor> eerlevhasiyle ncşretmekte 'Ve 

şunları yazmaktadır: «Bulgaristanın Bal· 
kan antantı ile birleşmesi, sulh davam 

için kıymetli bir destek teşkil eden bu 
Balkan antantını genişletmek ve tahkim 

etmek hususunda Türkiye hükümetinin 
faaliyetlerini takdir eden yabancı mcha• 
filde hakikl bir memnuniyete sebep ol· 
mu~tur.> 

Londra - Balkan birJiği ile Bulgarls· 2 Ağustos 1938 tarihli cPetit-Parisi-
en> gazetesi Budapeoteden Havas ajansı tan arasında ademi tecavüz paktının akdi 
vasıtasiyle aldığı bir havadisi cMacarİs· lngiltcrede pek memnuniyetle karşılan• 
tandaki Alman taraftarları hayretteleu mıştır. Balkanlarda eskiden yekdiğerino 
serlevhnsiyle ,,.ı şekilde neşretmektedir! hasım olan devletlerin birbirleriyle bant-

cBulgaristanla Balkan antantı arasın- malarını kolaylaştırmak için İngilterenin 
da dün husule gelen anlagma, hadisenin hayli yardımı olduğu iftiharla söylenmek
ehemmiyetini azaltmak temayülünde bu• tedir. Burada hüküm süren fikir ve ka· 
lunan bu sabahki Macar matbuatında naate göre bu anlaşma tC§ebbüsü Tür· 
tefsirsiz kaydedildi. Bununla beraber bu kiye tarafından yapılmı~tır. Ve Roman• 
anlaıma evvel emirde Budapeşteyi ala- ya ile Yunanistan bu bapta Tü~k.iyenia 
kadar eder, Bulgaristan, hakikatte, Ma· nasihat ve tavsiyc1erine tebaiyetten ipti· 
car efkarı umumiycsi tarafından siyast ve dada uzun müddet çekinıniolerdir. 
......................................... --........................ .. 

Filistin davası ve 
Arap kongresi 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
memleketi ilkönce kendi dahili vaziye
tinin tahkimini düşünmek mecburiyetin· 
dedir. Bu elde edildikten sonradır ki bir 
Arap k'>nfederasyonundan bahsedilebi· 
lir.> 

Gazete, Hatay meselesinin Arap ale
minin Suriye davasına tamamen lakayt 
knlmı~ olduğunu ilave ederek bunun gi
bi Lübnan haricindeki Araplığı alakadar 
eden meselelere de bizim kendi dahili 
i~lerimizden fazla ehemmiyet vermemek
Jiğimiz, tnbiidir, diyor. 

ElahvaI gazetesi diyor ki ı 

cFilistin meselesi münasebetiyle bü
tün Araplığı Filistinin akibetine alakadar 
kılmak beyhudedir. 

Unutulmamalıdır ki kral Hüseyin Fi
listin itine müdahale etmek istediği için· 
dir ki Hicaz tahtını kaybetmiş ve Kıbrı
sa sürülmiiıtür. Fransız - Suriye muahe
desinin Fransız parlamentosunda hala 
tasvip edilmemiş olması da Suriyenin 
kendi boyuna bakmıyarak Filistin ka
rıııklıklarına karışmağa teıebbüs etme
sinden ileri gelmiştir. Filistinde kanıık
lıklar sona ermeden ıarkta istikrar ta-

savvur edilemez.> 
Diğer Lübnan gazeteleri, lngilterenln 

kuvveti ile oynamak çocukluktur. İngil
tere Filistin meselesini istediği şekilde 

halle muktedirdir. Cebir ve şiddet yolu 
ile değil, akıl ve mantık yolu ile lngilte
renin dostluğunu kazanmak lazımdır. 
Ammandan bildirildiğine göre Mavera• 
yı Şeriadan bir çok gençler Filistin ted
hifc;ilerine iltihak etmişlerdir. 

Hayfa ve Kudüste Arap mahallelerin• 
de patlıyan bombalar Maverayı Şer~ 

halkı arasında büyük akisler yaptığından 
Fılistindeki Arap çetelerine iltihak ziya~ 
deleıiyor. 

Hoparlör teşkilatı 
yapılıyor 

Halkevinin teşebbüsü ve Partinin mCia 
zaheretiyle ıehrin on sekiz yerine hopar• 
lör aletleri yerleıtirilmiye baılanmıı ve 
hat Halkevi önüne kadar çekilmittir. 
Hollandalı Her Zil bu iıle meıKUI ol
maktadır. Hoparlör aletleri gümrüğe ıcl
mittir. 

Bu aletlerin gümrük muafiyetinden 
istifade ettirilmesi için Parti genel sekre-

Kampta istirahat saatleri ayrılmqbr. terliği yoliyle inhisarlar vekaleti nezdin
Bu saatlerde herkes istirahate çekilir ve de teşebbüsata girişilimiştir. Hoparlör 
çoğu esen serin ve tozsuz bir rüzg&nn teşkilatı 20 Ağustostan önce faaliyete 

içinde m!Jıl mıııl uyur ••• Kampm en güzel geçirilecek ve 20 Ağustos günü söyleıne
hasletlerinden birisi de; berkesin herkeıe cek nutuklar şehrin her yerinden tak.ip 
arkadaı ve yardımcı olmasıdır. thtiyacı- edilecektir. 
nız var mı? ynlnızlık hisediyor mwunuz? srn.7.7"~/7.%2'7.z.c:r.::z:ı:::aızz;;J 
Yamanlar kampına gidiniz!.. Orada ne- U /k ' k •• • 
§eli ve sıhhatli bir gençlik size arkadaı cıa evı oşesı 

' olmağa hazırdır .. Esasen bu haleti ruhiye ~...l"'...7-7.27Zntzz:ıtal%J 

her kampın bünyesinde vardır. Fakat 1 - Evimiz ınotör kursuna devam 
Y amanlardı\kinde bu biraz deha §ümul- edenlerin paznrtesi ve perşembe günleri 
lüdür. derslerine devam edilecektir. 

Çünkü bu, bin bir yeşil yamacın üs- 2 - Evimiz bahçesinde her haf ta pa-
tünde l8Jınan çamlar diyannın bir baleti- zar ve perşembe günleri karagöz oy1'tl· 
dir. tzmir sıcaklarla bunalırken orası bir ları oynatılmaktadır. BütUn yurddaşlar 
bahar havası içinde Yllf•yor. Buranın aa- davetlidir. 
kinlerinde ancak ve ancak neıe ve ha· 3 - 15/8/938 paznrtesi günü saat 17 
yırhahlık bulabilirsiniz. de spor ve müze sergi komitelerinin haf-

N. SERINSU talık toplantıları vardır. 
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Italyanların Fransaya 

seyahatleri tahdit edildi 
Bu mühim vaziyet karşısında F ran

sa da mukabil· tedbirler alıyor 
Paria, 13 (ö.R) - Hariciye nezareti 

tebliğ ediyor : 5 Ağuatos tarihinde ltal· 
yan otoriteleri ltalyan vatandatlanna 
Franaaya gitmek için phat 'Ye kollektif 
pasaport itasını talik etmiıtir. Fransa ha· 
riciye nezareti Roma sefareti vasıtaajyle 
bu karardan haberdar olunca vakit kay· 
betmeden müdahale ederek izahat talep 
etmit ve müteaddit müracaatler netice· 
sinde 12 ağustosta ltalyadan Fransaya 
gnıp halinde gideceklere kollektif paaa· 
port itasının talik edildiği ve ferdi pasa· 
portlann da her phıs için husuai bir tet· 
kike tabi tutulduğu haberi resmen teyit 
edilmiştir. 

Hiç bir muhik sebebi olmıyan ve iki 
memleket münasebetleri üzerinde nahoı 
bir tesir yapacağı muhakkak bulunan bu 
karann teyidi karşısında Fransa hüküme· 
ti de 1 3 nğustoıtan itibaren F ransadan 
ltalyaya gidecek Fransızlar hakkında 

ttalyadan Fransaya gelecek ltalyanlann 
tibi tutulduğu tedbirlere mümasil ted· 
birler almak zaruretinde kalmıştır. 

Binaenaleyh bundan böyle Fransızlar 
ltalyan konsolosluklarından alınmıı tu· 
rizm kartlariyle ıimdiye kadar olduğu 

gibi kısa müddet ikamet için ltalyaya gi. 

demiyecelderi gibi hareket mecburiy~ 
tinde kalacak kimseler de bu seyahat 
zaruretini ispat etmek ve ıu takdirde 
Fransa da valilerin ve dıı memleketler
de Fransız konsolosluklannın hususi vi
zesini istihsal etmek mecburiyetinde bu· 
lunacak.lardır. Nihayet kollektif pasa· 
portlann itası talik edilmiıtir. 

Japon 

ltalyanlann .eyabatlerinin taladit edildiii Pariaten bir manzara 
• Paris, 1 ~ ~ ~-~~- - R~madan Radyo 1 br. Acentelere yolculan diğer memle· 

a1anaına bıldırildıgıne aore 1talyanl"1Jn ketleri ziyarete teovik etmeleri lüzumu 
Fransaya gitmelerini tahdidata tibi tu- bildirilmiftir. Bu trenle grup halinde 
tan karar iki ağustos tarihinde Jtalyan 
seyahat ajanalanna bildirilmiftir. Bu teb- Franaaya rıelecek ltalyanlann mikdan 
liğe göre 1 S ağustosta Romadan Parise 3000 di. Ferdi turi•tlerin talik edilen 
yapJması mutat olan tren yapJmıyacak- pasaport talepleri ise 1 06 bin kadardı. 

askeri heyeti 

nenın 

bir sırrın 

SAYFA: 5 ·= 
BezlrlAn hlkayelerl ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iki Fırçacı 

rekabete tahammül edemezsin.. dedi. 
Levi, omuzlanru tıilkti, ve : 

Yeni bir harp 
1914 DEN FARKLI OLARAK 

Başka 
patlak 

cephelerde 
verebilir! 

Almanlar BelçiltaJ'I itaal ettikleri za
man Spaalt on bet .Yatında bir çoculttu. 
Memleketi inal altına girdikten eonra, 
lzer cephesinde bulunan Belçika ordu-

suna katılmak için Hollanda hududunu 
aoıp kaçmak teşebbüsünde bulunmuı 

fakat muvaffak olamıyarak Almanlann 

eline düımüıtü. Küçük Spaak iki yıl 

müddetle Almanlann esirler karargahın
da kalmıştı. 

Spaakın gençliğinde başından geçen 
bu macera, onun üzerinde çok derin iz. 

ler bırakmıştı. O tarihten beri hemen 
hiç kimse, kralın dış politikasında çizdi-

ği istikameti onun kadar benimsemiı de· 
ğildir. 

Başbakan diyor ki : 

<- Bundan iki yJ evvel, kralın kabi-
ne Azalanna çizmiı olduğu istikamet, 

7 5 kendisinin phsi politika mah.sulü değil· 
dir. Devlet reisi vermİf olduğu bu direk
tiflerle sadece hallruı hislerine terceman 
olmuttur. Verilen direktifler parlamen-

ikna etmek •uretiy)e milletten bütün bu 
fedakarlıklara katlanmasını lstiyebilir
dik. Bitaraflık politikamızda bugünle bin 
dokuz yüz on dört arasında ki en bariz 
fark iıte bu noktadadır. Bugünkü cihan.. 

da devletlerin karoılıkh bağlJıklan göz 
önünde tutulacak olursa, tecrit edilmek 
imkansızdır. Politikam udece bir Belçi-

ka politika11 olmasına rağmen, •ırf bu 
yüzden Oslo milletler grubu ile •ıkı bai• 
larla bağh bulunuyoruz.> 

c - Politikanızı muhalefetle karıdat-
1 

madan rıüdebiljyor musunuz)> 

< - Hayır. Bugiin ben hala d11 po. 

litikammn Milletler Cemiyeti ve kollek· 
tif emniyet esaslarına dayatılmasını lati
yen kamoyun tazyiki karflSJndayım. 

Kaldı ki. kendi partim bile, Cenen .. 
de söylediğim nutuklarda Milletler cemi-
yetinin prensiplerine elverecek tekild• 
mütalialarda bulunmam11 olmakla beni 
muaheze etti. Peki amma acaba benden 
Çinli bir mümessilin yüzüne kartı Millet• 

Efes vapuru limanımızda 

lngiliz Transatlantiği "Küin Meri,, 
kurdeliyı alabilecek mi? 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
.................................................................................... 

Katıla kahla gülüyordu 
Tevekkeli değil bizim koca herif son günlerde başkalaştı 

ve akıllaştı. Bunun kerameti onun kafasında 

s. v. 200 
Alman tayyaresi 
Neuyorktan Berline 

döniiyor . ;.. 

Nevyork, 1.3 (ö.R) - Berfin Nev
york hava se:rahatini merbalesiz olarak 
J'llPIDll olan Alman tanaresi S. W. 200 

Maziklıol perdesi arkasındaki sırlar 

Kalbi ağlıyan yüzü 
gülen artist 

Bu felaket ona şöhretini 
bugün Nevyorktan Berline hareket ede- temin etmı•şt• 
cektir. 1 

Glha-r! illi .....miz) Ailamım7a mü 'Ana..w ka)'betmfwti. Fdıat. ba aıa. 
Nevyorlt 13 (Ö.B) - S. W. 200 mar- '1J»h.U ki alfamayı k&me enmeL Fa- haherlnf arkaclattmna veren Mzzat k•· 

kah Alman tanuesl TemöY tarikile kat E.a. aı1i9tleriMa Moetlan Ye iMidat- dili o1m......_ 
Berlin - Nevıoık arasmda merha1em lan ~ .........,,. ...dikleri dltü- O .q.. Mmbııia tiyatrop 'benai _.. 
ilk aephatl ,.apbktuı IODJ'& mt 13.3 clıe niilehilir. :nut \ir Mide pldilini g&dtiler. Arlra. 
Almanyaya dönmek Ozere 1eJmr ~ Bammla hemi.er. Wr ak.ete nrilen dlıtlmı. Wc Wr ..,m laıkmda deillel 

degıv ·ı şaraba yeniden başlamasında imiş mUftUr. ROzglr mi1sait btilmnette esti-~ 1ı1tillileria lal; 'biri all-Yt .. ba,,le bir felaketi 6mit ~ 
f • • tinden taJyarenln dönilf aeyahatlni dar .......-. H.ld. leleri s&lerk- hile. rol Ç8nkU Meri, •llllMinfn bula o1c1aı-. 

Teninin aetirdiii elbileleri geyen Şifedeki praptan gümiif kupaya Onu saraydan uzaklaştırmak için ha kua zamanda yaparak saatte ftlatl icaba ail-mek P zor ae ft7or. üme,e ~ememifti. E...en ona .,S 
Sebaetiyano, bütün muhafızlara tak- doldurdu ve bir hamlede dikti. bu tedbiri düşünürken hayattan da 350 kilometrelik bir .,tr sOratl temin Fakat. aıtiltl.r. IDllleld.n ilibui,fe hl bir al6m alıp a5tibmiift6. 
elim edildikten sonra kumandanlık * uzaklattırmak için ba§ka bir tedbire edecell tahmin edllmektedir. Şu takdir- buaa. hatt& --. delil ekwi.ta. icleri Mazikhol artistleri, dedml etnfun b. 
odam~ Hıriltidinin makamına ku- Prenses Tekla, Sebastiyano itinde de baı vurmuştu. de tanarenlıı Berline yum ..ı.ıı mt ailaıba .....,_ ............. Baau, watarak: 
nı~uf .•. A ·--p saçı gı"bi kantık .. bu ol?uk~.il~ri gittiğini ve artık döne- Sebastiyan~ ~ydan yalnız~= 7 de ıeJm-i beklenmektedir. Ve zafa1i •n:n:v- ... h _....,. ...._ ... - Ne nr) Ne oJda) Diye eordalu. 
entrikalı ıılerden nasıl kurtulacaguu mıyecegını anlamııb. zaklapcak degildı. Kannm da tabu bir ıekllde bbalil için m'IMZWQ bazsr.. bn lıC8l ppeıler, ~ • ...idi Wr ..._P Yolma ba akpmlri piyesin heyecanı fia> 
dü§iinyordu. Hele vn& 1e imparatoriçenin söz- beraber götürecekti. ııımr :ppalm1flP. .._ hit Wr llltilt iı;PuWd -tami sizli- diden mi •na dokundu). 

Onu ani hiddetlendiren ne impa- leri onu büsbütün tahrik eylemi§ti. TekJa, tamamen elde ettiği SelJas. 
0 

Y-. Ga. :re .... bıiilliiilk iliia an· Fakat. alay edecek bir Anda balan. 
ratonm mebeei ile cünbüıü ne de Eğer Sebaatiyano kendi aleyhinde tiyanonun kamma 'Yalide imparato- • / • • • ak ....tin ahi .__»mm dıır. madıklanm çok geçmeden anladılar. Ma. 
imparatoriçenin teeaürü değildi. çah§hğnn duyacak oluna bütün plA- riçenin verdiği abanoz kutu muhte- /npfere '1a,oekılrnın DMa pçz ... nle ol.a Wr ••• ..._ ri DGba lunçbnklanm zor tutuyorduı 

O ani kansına ve Teklaya kızıyor- nı mahvolurdu. Daha evvel harekete viyatından bir parça vermişti. ıılalaf vaziyeti aiizel Wr mW _.. .. "'"' - Annem öldür dedi. 
du. Onlara o kadar eyilik yapmıfb. '?:eçmek ve ustaca it görmek lazmı- Kadın bu zehirli tozu kocasının lnPiz imal '" balic-i Puile aelca- Büt&n artiatler, bir faci•nm en heye-
Şimdi i8e, ba Bizam Prensai ka- dı. f8rabtna katacakb. JiJzeliyar leri ......_ ..ı.,. ,.e&e .. .._ "Y· canlı &mm oynıyorlarmıt gibi kendilerini 

nmu ela kandırarak kendini öldür- Akpm imparator Leon ona valide Bu suretle Sebastiyanonun ölü- Londra. 13 (ö.R) _ 8apekil &q " • ..................... a. Pb"uıı •ir kaybettiler, çığlık attılar. Fakat Mari ()ü. 

mek illtiyordu ha.. imparatoriçenin aaraydan uzaldaıtı- mü, saraydan uza)dasbnlmıf olma- Nnil Çemberla,.. haYa manevralanada utiııt ... nll•••• Wriai ..._ Fabt 0 ba, bütün soğukkanldağı ile onlann kar-
Otmduğu yerde bmıLm düfinen nlmuı itini verirken bu huauata ne sındaki teessüre atfedilecekti. ~ w-dakllliıa .. biı teftit ~ ~ tlınaıc-=i .._ 1- Wr kneda ,ıauıcla durmuş, baluyord1L Gözleri ya-

Sebutiyano yerinden bDrb Kap• J&zımta yapılması hakkında da sala- Sebastiyanoyu -böylece zehirliye- ......... L si • d&.ea Ha öJii.F•... ~ _.._ ...... _.. şarm11tL Yüzü büsbütün un bir renk aJ. 
nm önünde nöbet bekliyen muhafız- hiyet vermemif mi idi. rek öldürecek olan kansı da tekrar ' ~ •• .._. • . Ya e..ıra :aımaa olta al ı .. , ..._ .... _ mıttı. Ukin onuıı bu halinde. ..tuaLe 
laıdaıı birine aeslendi: O, bu salahiyete i8tinaden evveli sarayadönerekTeklamnyanındava- ~·~1v-:.,~~ mpbls.Fabt.a-.k1 aM l .... im mermer katılıiı ile temsil eden bir hq· 

- Hey .• Bana bakın.. earaydan heı- ne bahaaina oluna ol- zile alaeaktt. - "'"'*· ~ __,_ -.r * oh • ..... OJ14' , .. ,..,_ MI· kel tavn vardi 
içeri iri yan yapılı bir muhafız gi- sun Sebutiyanonun uzaklattmlma- Haris bdm plim hiç tıe akıllıra- U. 'ıderi balar mh lımır ..._. ,tik Wi ....... \ kı ,, mlk# \ - Bu dtam tabii oymyamuma. d• 

rerek eelAm v~;; llDI temin edece1cti. nna kurmamı§b. mal tlzere hareket edecek olan Lonl ye ~ bru Yermeye tepik ecli- diler. 
- Bana bir Iİfe prap ~ ae- Buna kim ya~ilirdi1 .Çünldi ~ maha&z Lodyıu da hareketinden ene! bW yor. Mari Düba: 

tirin.. Yap1a yapu Hıristidi yapardı. kuvvetleri kumandam olduiundm etmijtir._ Koetı-nn llclGil slatla Üpm1 ..Ja. - Ha:ru, dedi, oJIUYllCAiım. Ben ro-
Muha&z yerlere kadar eiiJdi. l luillidi mahafa kanetleri b- haberi yokta. . 8.pekilin ııhhl nzi7ed ~epnep nede parkı ~-1* artiıt ç ...... lümü. haftalarca &6yik bir pyrell. 
- Nami prap emıediyomınaz) mandam idi. Ve yine aldatud: i8tediii adanwn cldnm eifisıor. Bn. Çemhe...._ • .... chtm ailen ıanall:lıılata Mr mlıalclir. 1ıazır;c1un. Annemin öliimü bir felaket. 

aray nazın Hıriatidi cenap1annm Sebasti)'llDO nzife icabı kuman- kendi.mi kimin tarafmdan 'Ye -' likte Wr a..mti ppabilmiftjr. Falat hamm ,,,;.Jinj c:l4a eıMlen tir, hayatımın en bii7ült felllreti. Benim 
hu.asi fllJ'llhndan mı yoba mulıa- damn emrine tibidi. 1 hıistidinin ..,_ bir tehlikenin tehdit ettiğini bildiğini olan Mr !°k ~ hemen hemen ..Jıneye ÇlitmamJa anat biqey kaybet. 
fızlann içtiii praptan mı)) rec:eii her ~bir emre itMte mec- bilmiyordu. ne mfatla oluna ol.un bu muvazzaf or· bUtfin artDtlenn hayatında bulmak b· mez. Fakat, aanate olan hürmet bence 

Sebati,wııo heyıetle mahalıza bunla. -BITMFDI- dulu memuplanna menedilen Alman bildir. ölüme olan hürmetten daha üstündür. Ba 
'bakb. · mıntakalannın muf....J liatemni bildir- Marf Dnba, bunlardan biridir. Kendi- alı:şam rolümü oynaya .. . 

- l l11istidinin hu81J9f prabi mı) Al 1 miftir. aine ilk büyiik töhretiai temin eden de Mar" Düh. -1ı ~ Eskis" ibl 
- Evet kumandan hazretleri. man manevra arı Harbiye nezareti hu eebepten dolayı budur. O, aımeıin~ _öldGil ~sah- biitüa ~luia ile ::-:·kimse 10~un 
_ Demek Huistidi _ftln Wvor- Almanyaya gidecek olaa İngiliz alaka- nede tarkı aaylemiıtil. Ertai g6n, her- ı·ç· d b- "'k b" -- •-ı...ı.s.. b"I . 

:ır--r •rJ k d b.. .. . . .. an e uyu ır aır 1NUt _..,.m ı mayor• 
da b •• •• k d • d d darlanna muvazzaf İngiliz ordusuna men- ea on an, uyiik hır hikaye kahramanı d B al , __ ..ı l . • 1 rak b u. unu Y ruz. ar...uq an ve ~atro 
-. Evet içiyordu kumandanı._,. uyu en ışe uyan ır ) sup olmadaldannı iabat eden bir~ o.a ahsetmif. ondan aonra da iami •kanı biliyordu. Fakat, onlar da, Mul· 

setleri. .ı...p .. ı. vaikayı Lonclradüi AJ- bir dan~~· Din ricam &zerim, ebafa yayıJm.qaa ml· 
- Hem de h...t l8l8P im> _. WIJ.fik elçiliiine tıldererelt kendi- Fakat. uu &da• komıedya OllUa ,a. nl olmutlardL 
_ EwL ı ı...... ...... k w BAŞrAllA.FI J lfCI ~IFEl>E ima W •-.ta urı•il• ,_. remı1 .. terinin ba mıntakalarda otuımalıarma retine bir relrl&m olmakla kalMydı belki Çünk· Mui 

....__ L __ ....... ı.....! dea lraqılamMm. tıeblii D. N. B. ajaw trıb&f ~ mlı••de Teren Wr ,. t "!PJ e le 9 MI 11119J'L...._da ......_ adP •ık .. ..._ il : 
~ ~ d'-- -~ ~-~etlıt ~7& ... -.: •· ,, _ F•· 1, ..._ •. . L_L_. _, 

_ yaba .bık ,.n..k bpl yoldap- Jngiltere sefareti bu tedbirlerin hakiki ml§tar. Bunda denili,yor ki : ğiftirmeie davet eylemi,tir. - ~ 11a1o ı..um -.ı .,....... • . ~va-
mm tabjatjni nuaJ olur ela bilmiy m~eti halrlrmda bir tahkikata memur cAlmanyuım uked sahada son aldi- hayabndaki bu facialı gecenin, kendisini muın, halk duymasın, demqti. Duyu. 
ram. Halbuki 0 aizau pıap ko,.: edilmiftir. Ba tahkikat pn rami teki- iı teAiılerin Jıı.rlçtıe ayaadJrdıia -~ Lo.dra. 13 (A.A) - Hum .-. amata cı.ha Wa --•11ea, ou n ..._ ima haaa hmkee feüketimi .._ ha. 
ja töbe ~tmifti. dedir, zira ~qı kendi aruimıde b.J-rete deler. Bedia reaml maha61i l>u birinin airencliiiııe göre Almanyanın yab benimaeten bir temi obmattur. ~·.oyunumu beienmez. Halbuki bea. 

_ Evet ama.. Töbmi bozuldu her Mtediii tedl>iri almaktuı meneclebi- tefsirleri bu mene yapılacak sonbahar Al- askeri lıamlıE.n Wkmda haberler Mui DOlla ...... Fw muzikl.ol ~ teY olmata11 milli hareket ecfec:e-
lnımenclan hazretleri.. lecek biç bir kayıt 7oktm. man maae'IPllal hlılnnd• ~lmilel bu hazırlıldann mahiyeti ve hakiki be- aaaatklrlannm en nıethurlanndan biri· iim. 

_ Ne 7JUMndanberi? Almaa mahfelleriade .öylendiiine umumi efkln bulandınnak için aWtalı defleri hak.kında bazı 1ell•• JllPl6lll dir. Faks .. Wt eoldaım abine oı.... Hakikaten. llilmiln acımu kalbind• 
_ Evlendiği gündenberi kuman- göre alman tedbirler manevralara ait ecnebi mahafifledn )'eni bir tetebbüaü mecburiyetinde kallDJflardar. AiınaDTa rak muzikbolden tiyatroya deiiJ, tiyatro• aaklıyan kadın, bu en tuh ye pkrak ro-

dım hazretleri. hazırlıklar olup bunlann endife verici hiç mahiyetinde sönndrteclir. tarafından verilen cevaplar bu hareketin dan muzikhole gelmiftir. lilnde muvaffak olmutta- Bapndaki fe. 
SebeatiJano katıla katıla plmeie bir mahiJ-eti yoktur. Fakat resmen teey. cBu manenalara ilk defa olarak ihti- manevrada~ i~~r~ ~duiu. ~atma~- Küçiik bir Parisli luzl:en gGnlerini lllı:eti ancak halle erte.ı gGn öirendi Ye 

P,ıJ..f, • yüt etmi7en haberlere göre Berlindeki ,.at kunetleri m&taki tetekk&ller ha- ralann cenitJqpnın inceden mceye terti· malıaDede. aoblrlar anamda amadq- hayret etti-
-Tevekeli değil bizim koca herif lnaillz mümwili Alman hükümetine bu linde iftiralı: edecektir. Almanyada mec-- bat almmamnı icap ~ ve 0lıer halde lan ile kaydırak OJDJ7&rak geçirmiftir. * 

aünJenl tabiatini deiift:irdi y husustaki fikrini bildirirken A~.hıki bmt .... erlilc ancak iki .ene evvel teliı bu hazarlıklarda ~tabii laiç bir le)'io O da. Mi.tinget cibi. eanat zeftini Pa-:. ..,.lir;....., Ylı n•• . ....: .... ..a.labk AJmaa .-nraLın- eclildiii için ancak t.u ıene ih~d~ mevcut bulumnac:Liı merkezinde olmut- riain muhtelif eemtlerinde~ küçük ti;ya- &n,a Beni'nln part&mi olaa Dili 
Lm Hıriatidi cenaplannın huauat ta- nm zaman 'Ye ıalaa ib"hariyle mahdut o1- maneYralma ittirald m6mkün olacaktır. tur. rolarclan almlfla'. Küçük Mari. daima bu Amet. ıeçenletde pçlrcllll apadlslt kd
rabı nasıl FJDÜI.. Bana ondan ptir. muınm temenniye 1&Yan olduianu bil- AJmaa,.a bu ithrlıa ihtiyat kıt'elanm Heniz remaeu teyit ediJmi7en L.üer- tiyatrolann en devamlı mütteriani tetkiJ zinden iyi ohD" olmaz taııare ile Avra-

Biraz 80Dlll muha&z aekeri, elinde c:lirmiltir. Umaml pqiıaliii aıtmalıle- muntazaman .........nlara ifliık ettil\la lere a6re lnailiz 1116ıııaeelilleri enternuJo- ediyordu. Fakat onu en .fazla allkadar P9l'& ~. 
kocaman bir life ve gümiif bir tuJa c:ek .lerherlik hazırbiı teklinde bir ha- ecnebi memlelı:......_ öraek almlftlr. nal sersinlik dolayıaiyle ba manevrala- ede\' le)' tiyatrolarda cürültülü Ye çal- * 
içeri ainfi. reketin mevcut olmemMt fa7dah görül- Siyut atmoeferi b.ludamak için fıer rm prek zamaa ser• mekan bekanm- Pı oyunlardL Arkadqlan da bunları Annabellanın Amerikada çevirdiii ikS 

Şifeyi ve tul m••nm üzerine 1:.- mektedir. tarafta yapalmua mutat olan bu ubrl dan tahdidi keyfiyetinia Qoi olacğı Ye BeVerlerdi. Fakat onlar, oyunlan gülünç filın bir muvaffakıyet kazanmıştı. S. 
raktı. 1nsi1iz ıi7u1 ...he&li AJmany.c1aki talimlere mübalQalı bir mana verilmif- Almanyanın konıtulannm halluıda bulduklan ve bunun için zevk aldaldan çevirdiji cSilveyş> adlı film. biltD.n mG-

Sebutiyanonan bir taraftan içme- haznbiın bir nGmaJ'it oldağa fikrinde- tir. Bu da Almanyanm kaJlmımasuu lü- fÜphe .edebilecek muazzam bir askeri ~alde, Mari Düba. bunlan bir sanat sözü nekkidlerin ittifakla söyledikleri Qzere 
ğe bir taraftan da yabuz bLp diifün- dirler. Fabt Avrupuım fimdilri praiti maye için hiç bir tedbiri ihmal etmemesi mekanızmanın hareketine phit olmala- •le se!"eder, onlann hareketlerine ve ca- bir şaheserdir. 
meğe ihtiyacı vardı. içinde her dmaJil tehlikeli olabilir .. Qruretini bir daha göstermektedir. nmn pek te muvahk bulunmıyacağı fik- -zihesıne kapdırdL * 

Nöbetçiye: Çünkü Almanyuwa komfWan tandmdan Londra, 13 (AA) - lngiltere harl>i- rini ileri sürmüılerdir. Onun, muzilthole hrp ol~ iatic:ladı Korin Luşer· aldı yilrüdü. Bu aktria 
y amma kün.e ainıoain.. ela mukabeleyi daYet edebilir. ye nezareti dün aktam netrettiği bir teb- Maamafilı lngiliz politik mahfellerin- 1-luradan hqlıyordu. şimdi senede bir milyon frank ilcretlı 
Diye tenblı ettikten eoma mua- 8erlin. 13 (0.R) - Berliner Tapb- liğde jm"J.lr&mlar yapılmaa sebebb'le deki kanaat bu ukeri hareketin bir nev· FELAKETIJ GECE bir mukavele imzalamqtır. Bir milyon.. 

nm bapna pçti. Jatt pzetai tarafmdan Alman manena-~ muYamf ordulu .ubaylan de tezahür olduğu merkezindedir. O gün Marinin en kederli günü idi. Hürriyeti bağlamak için ne tatlı zencir. 

Halk masallan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Söylemez sultan 
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Blöfler diyarında 
Yıldızından tuturuz da 
figüranına kadar burada 
herkes blöf le meşguldur 

bir blöf ki muvaffak olmUJtlll'. Zira Oni-

mub.veleaini derhal yenilemİf-

BU tl.K DEFA OLMIYOR 

Misafir gittiği 
edilen çay 

evde kendini ev sahibi sanan ve ikram 
fıncanına para atan, başını ağaca 

çarpıp af dileyen ''Meşhur,. lar 
Ampere ayni ııı:amanda cDaJ.ımlar f1b1 bir ağaca çarparak yaralllDUf. Yüzü kati aöylemesi üzerine de: 

Holivudda bu kabil blöflere alıtlflmıı· kralı> admı da verirler.. gözü kan içinde kalmıt fakat yoluna de-1 - Ya .. Salüden ölmüftü.. Direrei 
IDJfbr. Hatta bu kabiliyet ölçüsü sayılan Metbar ilim bir gün talebelerine den nm etmit, biraz yürüdükten aonra terini ayn}nuf .. 

••••••••••••••••••••••• 
:ffolivudda en çok! 

bir İf olmUJtur. Bir kaç sene evvel müte- vemıeğe giderken bir köprü üstünde ma- isler gibi elini yüzüne götürünce kanlı On dördüncü Lüinin aaray adamlarm. 

effa Yalan
a:.. .n··neri Vil vi damarh küçük bir tat görür, durur, olduiuna görmiif. dan dük dö Brankes te tarihin sayılı dal• 

:muvaffak otanlaTE 
~en müsteid ve en! 
:kudretli sanatkar: 

v uuonun p o ma :::..."I::.. _1 _ E . • · • 
Banki 

. tt '--'-- hl eğ ...... Taıı IUU'.. vvar •• çevınr. muayene - Eyvah.. Birimine çarparak yarala· gınlarmdandır 
aynı vazıye e llUUJD"a mu eıem • 

. k bull • afetleri ··h t" • ede!'. Fakat bu aralık den olduğunu ha- cbm galiba., Acaba kim.. Geri döneyim 
resnu a ert zıy e fO re ına ve lar G '--'- kalmad w __ 1 ___ 1_ d L-•--

•. • tır • eç -.up ıgmı llDQllDUL e uaaayun.. * • ta-'1 - değild" • • :.> TU.a~ ır... : 
E Sanat dehcılannıE 
:blöfle yürütmesini! 

mevkiini kurtamutb. • • --Lind tini• • ık s• d ba n__:., • d"" - On --•-- B" ıçm ceu en su. ç anr. ar e • .,___,ve gen onm111. un ymınuau· ır gün tanıdığı bir bayana misafir p. 
kar ki vakıt geçiyor. Dalgm)ıkla lafı saat dığmı uzaktan gören ve haline acıyan der. 

Ebi!enterdir... : 
diye cebine kor ve saatini köpriiden ala· bir adamı karıumda bulunca kont Mat- Misafirlikte otururken kendini kendi . . rak acele adamlarla dene kOf&l'. ban hemen yanına gİbnİJ: evinde zanneder. Bayan da tabii misafir. . . • • • • - Affedersiniz, demif, çarparak ya- Bu sebeple misafiri kalkıp gibin diye ye-

• G1~· S • : .... , 11eı uvanso-; 
~nun ve Son;a. He-; 
• . . t -b 1--! 1 
:nının ecn.ı eıen ..•. 

* raladıiım sizdiniz değil mi.. Caıunuı: çok rioden lmnJdanma.z. Kadmm :ise gibne-
Bir L--L-- .n... bir misafirlikte ev aabi-uagaa ·- acanadı ya.. diğini görünce sabırsızlanır. Sinirlenir .•• 

•••••••••••••••••••••• 
binin km Ampere giizel bir tepside bir Fransız f8iri methar Lafontenin dal- tçinden: 
fmcan r3y ikram ede!'. Ampe!' elini ce- -• v dah tuhaf Ama d k B" ~- "uuıgı a •• - a ço oturuyor.. ır in ev· 
bine götürür, bir gum·· ii11 para çıkararak .,. .-Lafonten ve Ukadqlan her hafta vel gitse de ben de iıime baksam •• 
çay fincanının içine atar. kendi aralarmda toplllllD", eğleoirlenniJ. Diye düşünür .. Nihayet hava karanr, 

HOLtVUD MEKTUPLARI 

Amber çay tepsisi ile gelen ev sahibi- Bu Ukadqlardan biri toplantının kendi V akıt geç olur.. Kadmm hala yerinden 
nin km dalgınlıkla sadaka İstİyen birdi .. evinde yapılacağı giinden dört bet gün kalkmaması üzerine: 
lenci zaıınetmİf • evvel ölmİİf.. Hepsi cenazesinde ham- - Bar~ der. Akpm yemeğini buram * bulunmutlar. Dört bet gün aonra Lafon· yeseniz. 

Holivud blöfler şehridir. Fransarun krallık zamanmm ııenç ae- ten toplanb Sll'IWDID ölen arkad.,Ianmn Kadm bunun üzerine o kadar kuvvetli 

Yeryüzünün hiç bir şehrinde orada 
yapıldığı kadar blöf yapılmaz... F.ıı 

bUyük yıldızdan en mUtevazi figilraıaa BUZLARIN GOZEL PERtSt 

nerallerinden kont Matbaa Pale Ravayal evinde olacağım diifünmüt ve öldüğünü bir kahkaha kopanr ki bu kahkaha l)i. 

bahçesinde dalım dalgm dolafırken ba- unutarak evine gİtmİf ve up.ğınm haki- kün aklını b&§ına ıetirir. 

kadar her kes blöfle meşguldür. 
Bu hayaller şehrinde tenkid ruhunun Holivudda bu kabil blöflere alışıl-

Son • H • d"" tutan öhretine rai lnsafsızlığı, yıldızların ayaklan altına J& eme amyayı ' • Londra zabıtası biri dokuz diğeri on 

Afacanlar! ... 

konulan sayısız kundaklar malfun olun- men blöfe bat vunnak mecburiyetinden bir yaşında iltl afacanı tevkil e~ti ve mah-
ca blöfe mecbur kalan vareste kalmamqbr. kemeye verdi. tngiltere Ceza kanunu 
... '-bih edemı"yor. HatalardadD' ki Sonje 1932 de Nev- . . b. dan 1 ..::..:ı...:. ' ''4A • • d d.. yırmı ır yaşın eve suç, çucwu ve 

Dünyaca meşhur bir yıldız, Holivudun yorkun Madıson Skar Gardenm e un- cinayet i~leyenlerin adını neşrettirme-
en kudretli firmasına mukavele ile bağ- J ya patinaj f311lpİyonluğunu k~tır. diği için hüviyetleri gizli tutulaıı bu i.ld 
!andıktan sonra blöfe . o kadar lüzum Bundan bir çok sene sonra beyaz perde- kardeş on günde bakınız neler yapmış-
görmez. Zira onun namına bu işi men- ye intisaba karar verince Parmunt kum- }ar? 
sup olduğu firma deruhte eder. Her si- •• :;:..-:-.~ ~ panyası tarafından angaje edilmİf ve Ho- i.- Bir gece büyük bir ticarethaneye 
nema şirketinin profesyonel blöfcüleri J BLöFüN ŞEK1LLER1 VAR livuda hareket etmİ§tİ. Sonja Holivudda girmişler bütün koltuk, kanape ve is-
vardır. Bunlara burada cPublicity kimse tarafından karşJanmamı~br. O za- kemleler~ tutkal dökmüşler. 
:.Agents> adı veriliyor. Vazifeleri şöh- man anlamJJh ki Avrupada ~öbret sahibi 2 - Bir gece büyük bir~cuk fabri-
retlerinl muhafazaya memur oldukları Burada b1öflerin çeşidlerine rast gele- olmak burada mevki tftnİnİne kafi de- !;tasına girmişler ellerine geçen sucukları 
sanatkarların isimleri etrafında en gü- bilirsiniz. Baştanbaşa uydurma bir mazi ğildir. Daha kötüsü kendisine anga~e e- lokmalokma k~p doğramışlar. 
rUltUlil ve mUınkUn olduğu kadar oriji- yaratmak icap ettiği zaman sakit hane- den ve randevu veren Paramunt direk- 3 _ Bir gece büyük bir mağaı:anın 
nal neşriyat yapmaktır. danlardan birile sıhriyet iddia edenler törünü ziyaretinde onun seyahate çıktı- kapısını zorlamışlar, açamayınca bir te-

az değildir. Filan figüran Rus grandük- iuıı öğrenmiftir. Bmlar perisi oteline neke kırmızı ve yepl boya alıp carnekA• 
GARBONUN ŞöHRET!NE SAHtP lerinden birinin kızıdır. Filan kız da bil- dönmU, ve btqma plenlen cHlfUııimete lan aıvamıflar. 

OLMAYANLARA GELiNCE yük bir Rus generalırun kızL .• Burada koyulmuıtur. Sonja derhal blöffe mevki· Afacanların babası 47 000 frank zarar 
her nedense Ruvayal ve dramatik keli- ini temine karar ve~tir. Serveti buna ve ziyan ödedi. ' 
melerine fazla değer verilir. Sanatı Av- müsait olduğundan zorluk ta çekmemİJ- -=-

- Doktor hana hutalıimı için siinet tedaviai tavsiye ediyor. Halbuki ben 
handan fazla a~ aeu•-eıini aetuwsıa. ... Ne yapayan bilmiyonmı.. 

s 

Marsilya fckrası Tehlike yok Halk bu gibiler hakkında masallar uy- rupanın bilmem hangi cDramatikruva- tir. Holivutta lükı bir villa kiralıyarak ta
durmağa lüzum görmez. Şu halde sanat- yal> mektebinde okuduğunu söyleyen mamen beyaza boyamıştır. Bembeyu 
kir bizzat kendi ismine allka celbedeeek genç kızlar hep bu blöf vasıtasından is- bir otomobil atm almıştır. Başından tır· Seksenlik ihtiyar, neşeslnl kaybet- Mariyüs hiddetli bir tavırla kahveye Karı koca çalışıyorlar. Geceleyin geç 
masalı uydurmak, yaratmak mecburiye- Ufadeye koşarlar. Çinde bir İngiliz ba- nağma kadar beyazlar geyİnmİf, sinema ınemiş bir adamdL Her llkırdıya pka girdi Arkadaşı Oliv sordu. yaUıklan ve genç oldukları için çabuk 

Gidip gelme 

tindedir. Ayni hsl şöhreti sönmeğe baş- hadan ve Italyan anneden doğduğunu payitahbnm en kibar, en liilu lokanta- ileı cevap vermesini bilirdi: - Hayır ola? Nen var? da uyumadıkları cihetle osabah birnz geç 
layan veya mukavelesi yenilenmiyece- iddia edenler de bu karışık sicille alakayı lannda eğlence yerlerinde gorunmeğe Bir gün bir dostu: - İmzasız bir mektup aldım. uyandılar ve işlerine yetişmek üzere 
ğinden haberdar olan yıldızlar için de üzerine celbe çalışırlar. Filhakika böyle bqlamıttır. Filbakika uzaman aonra p- - Romatizmaların ne Alemde? Diye - Ne diyor? alcJacele hazırlanıp sokağa çıktılar. 

SOrdu. 
- Karımın Deni aldattılını haber ve- Tramvaya binip Sirkecide indiler, •u-

vakidir. insan kokteylleri nazarı dikkati daha ça- zeteler kendisinden bahse baf1•mqlar. ...., 
Burada öyle figUranlar tanıdım ki ara- buk çekiyorlar. dar. Sonja tehrin biricik patinaj piatini - Galiba çok canları sıkılıyor: Bir riyor. rılacaklan sırada kadın telAşlandı: 

:ıa arak kiralamq, mab elif stüd larm direkt.. gidip bir geliyorlar. - Ne yapmak niyetindesin? - Eyvah! 'Otüyil masanın Uzerlnde 
larında m~ereken para top Y HOLtVUDUN EN MEŞHUR BLöF- t yo or- - Hiç! bıraktım ve fişi ceryandan çıkarmayı 
7 - 8 ay siiren tasarruflarile satın aldık- terine gazetelere daTetiyeler cöndermİf - Nasıl hiç? Namusun ne olacak? da unuttum. 
ları muhteşem kürklü mantoyu haftada ÇOSO ve burada patinaj numaralan yapllllfbr. - Bir şey yapmıyacağım, çünkü yapı- Kocası karısını teskin etü: 

bir defa münavebe ile kullanırlar. Tu- Glorya Svanaon Holivadan en methur Bu ilk tecrübeden aonra Soaja o kadar lacalt bir şey yok. - Merak ebne yangın olmu. Ben de 
valetleri için de ayni suretle hareket blöfçÜıerinden biridir. llk prodüksiyonu çok takdir toplanuf. 0 kadar çok teklif- - Neden? banyonun musluğunu kapamayı unut. 
edenler vardır. Bunlar bir Sütüdyoya olan Ken Kelliyi yapmak için Parammıt lerle k.arplafmıftır"ki, bir kaç hafta evvel - Evveli mektupta yazılanlara ka- tum. 
davetli oldukları zaman veya teknisyen- kumpanyasiyle ayda kendisine 25 bin kendisine verdiği randevuyu unutan Pa- tiyen inanmıyorum; hep iftira .•.. Saniyen 
!erden birine randvu verince daha cazip dolar temin eden bir mukavele yaplDJf· I ramunt direktörü ayağına kadar gelerek karımın lışıkı olan adam boksör! 
görünmek için bu hileye başvururlar. tı. Bir koskoca servete mal olan bu film 1 özür dilemeğe mecbur kalmqbr. * 
Görünüşte lüks bir otomobili olan fi- berbad bir film oldu. Ve hiç gösterilme- . Kıssadan ~: Holivudd~. blöfün İs· Ter biye ve sinir 

güranlar ihtiyaç görüldükçe arabalarını di. Glorya bütün §Öhretini ve mevküni tıdat kadar degen vardır. Blof olmadık· 
fakir figüranlara verirler. Zaten burada kayba mahkiım sayılıyordu. Fakat om~ ça istidat para etmİfor. 
bir otomobile sahip olmak birşey ifade yus olamdı. Hayatım ayni ihtişam içinde 

Tramvayda biletçi uyuyan bayın omu
zuna dokundu. 

- Uyanınız Karantinaya geliyoruz. 
etmez. Bir Stüdyodan diğerine gitmek muhafaza edebilmek için on binlerce do· A / 

lar
• n asma .. 

için mesafe o kadar uzun ve otomobil astikraz etti. Hizmet~erinden biç bi- .. 
arabaları 0 kadar ucuzdur ki en fakir rine yol vennedi. Maaraf1aruu aultnudı. Uzun müddet görüşmemişlerdi. Bir 

figüranlar bile tak.tjtle bir araba satın Daha fazlan Nevyorka bir i, için gider- , tanesi: 
almağa imkan bulurlar. Bunun için bir ken husaai vagon kiraladı. Bu vaziyet, 1 - Evlenmişsin ha? Dedi. Kannla nere-

d 
·· b blöf GJ • • d de tanıştm? ran evuya ancak şofor tarafından idare u yaman oryamn lfllle yara ı. . 

edil 
_'l••ks bil .. d ·a r--eteler vft.e dan L-L--&&~ •- • - Bır konserde. ewu otomo ıçın e gı en sanat- u- -1- on uawıcuuer. umı 

kirlar daha fazla itibar görürler. etrafında yapdan dedikodular töbretini - Dl!mek ikiniz de musikiyi seviyor-

iade etti. 

Sonra ineceğiniz yeri geçeceğiz. 
i Bay gözlerini açtı. 

- Ben uywıfıyorum.. Dedi. lneceğim 
~ yeri bilirim. 

1 -Gözlerinizi kapalı gördüm de sizi 
' uyuyor sandım. 
·~ - Evet gözlerimi kapıyorum. Çünkü 

tramvayda ayakta kalan kadınlan gör
sunuz? dükçe sinirime dokunuyor. 

- Hayır. Konserde ikimizin de canı- ,dl =---
ONIVE..~AL FlLMDE mız sıkılıyordu. Konuşmaya başladık. • 

Ahbap olduk. Nihayet evlendik... - Bay polis.. Bir adam beni turada /sraf 
zorlk aucaklada.. 

San Fransiskoda genç ve gllzel bir ar- Oaiftnal filmin yıldazlanndan biri tir- Otomobilden indigw i 7.aman ihtiyar bir - Korkma iki gözüm.. Arap değil ..• 
- Şu halde nasd • lend•v• • 

tist tanıdım. Holivudun blöflerine çok ketin kendisiyle mukavelesini yenilemi- VeJı"ncı·sı·. 
1 1 

• • aoçunıla--'- 1!.be ıgınm fakirle karşılaştı. Zavallının profesyonel Güneş banyosu yaptı .. 
v• • .. v --~ B -..a:~ı bo d ı 1 an.•p_m•u ..-- -p ıı:;a& tecru ye ha 

j,yi vakıftı. Avrupa fabrikalanrun mar- yecegım ogre •. au~ u arU>ı raa a :ardmız-. "(ı:;niz karikatürü) - dilencilerden olmadığı besbelli idi. Acıdı ---
kasını taşıyan lüks bir otomobili bir kaç hava oyununa fazla meraklı olduğundan Aı·kadaşını memnun görmüştü. Sordu ve çantasını karıştırarak güçbeıa bul- iki işsiz arasında 
hafta için kiralamış, şöför mevkiine de bankada mevduab yoktu. Henüz ıöbret ve: * duğu bir on paralığı verdikten sonra - Böyle acele acele nereye gidiyOl\ 
kardeşini oturbnuştu. kazanmıtmıf bir aenarittle de seviıiyor- - Ne var ne yok? Dedi. Memnun ol- Amerikan fıkrası sordu: sun? 

l kli 
. hnlı b" da. Bu mevkide olan bir kadm ne ya. duğun bir şey var galiba? - Neden bu hale geldiniz? 1şsiz mi 

pe hır çorap, pa ır esans, za- par? - Evet yedinci kızımı evlendirdim. !ki Amerikalı genç Venedikte · balayı kaldınız? - lş buldum. 
rif bir el çantası satın almak için hafta- Ya? D k · d" dis" d bark seyahatini yapıyorlar gondolleri cEcel - Yok canım 
larca kendilerini gıdalarının mühim bir Masraflannı kısar ••• Mütev zi bir ha· -:-- . . ~me şun ı ye ı e ev Fakir adam nükteci biri idi. lçini çe-- - Buldum diyorum ya sana ... 

t v k . d ğil .1 sahıbı oldu? köprüsü• nün altından geçerken ge.nç kerek cevap verdi: 
kışYJJından mahrum eden figüranlar pek ya Yllf21n&g& arar venr e mı. - Hayır. Daha altısı duruyor. kadın sordu: - Nasıl bir iş? 

Bl .. f - arf t b akSi b" 1 tut - Sizin gibi yaptım efendim, böyle ak çoktur. Konuştuğunuz zaman size derler o çu ıs unun ır yo - _Neredeyiz Darliny? - Karıma yıkatac çamaşır işi! 
tur S gil• il l ·· · H önüme gelene bol bol sadaka vererek * 

ki: muı • ev ıs e ev enme torenıne o- _ Dur hesap edelim. B ·· -- --
d A ugun ayın paraı;nı har vurup harman savurdum! B • J k f k 

_ Güzelliğimi mtihafaza için sarfet- livu un en ~ur artistlerini, aahne va- VCI kaçı? -=- ır aO for l rası 
üğim parayı gıdama verecek olsaydım zileı:°'~' senari.s~erini, ~~ete.cilerini davet Çiftlik sahibi biraz miyoptur. Davet- - 1, mayıs... Recel kavanozunda - Doktor sizi çağırttım amma do~ 
böyle çiroz balığı kalmazdım. Holivudda I ebniftir. Bu ziyafe~ ':.11 .. b?'1erce dolar lilerile ava çıkmıştı. Dönüşte kfıhya - Sa:t kaç? , rusunu isterseniz doktorların bir şeJ 
muvaffak olmak istediğiniz zaman bir borçlanmııbr. Ertesı gunu sınema rnaga- sordu. - 13 il 20 geçiyor. - Ne o Sevim .. Bu ellerinin böyle vı- becerebilceklerine benim pek aklım C1"o 

sahne vazilnin yanma ihtimamla bakıl- zinleri gündelik gazeteler de bu düğüne - Davetlilerin hepsi döndüler mi? Delikanlı cebinden bir muhtıra defte- cık vıcık hali ne? mez. 
mamış eller, saçlar ve çehreyle gidemez- sütunlarca yer •YJl'Dllflardır. Sinema kri- - Evet. ri çıkarıp baktıktan sonra karısının me- - Bey bnba .. Annemin diln kaybettiği - Onun ehemmiyeti yok efendim. 
siniz. Elbisenize, çehrenizin görünüşüne tikleri evlenen genç yıldızla müsahabele- - Sağ ve salim mi? rakını tatmin etti: yüzUğünü aradım da- Baytar tarafından muayene edilen bir 
bilhassa ellerinize çok itina etmeğe mec- I rinden uzun uzadıya bahsederken onun - Evet. - 16 mayıs saat 13~0 olduğuna göre ·- Narede aradın? eşek de baytarın ne yaptığını anlamaz. 
bursunuz. sanat kudretine temas etm~Jerdir. iste - O halde ben bir tavşan vurduml Vcnedikte bulunuyoruz. - Reçel kavnnozunda.. Amma vine iyi olur! 

BlR BLöF YOLU ... 
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Gary Kooper Bn.latıyor 
Hayatıma karışan kadınlar arasında 
en yaramaz ve çapkını Lupe Velezdi 

itham llk muvalfakı yetimi Klara Bov verdi. Fay Vray, kenSevgilisi ile birlikte babasını 
ederken neler düşünüyor 

Amerikanın küçük bir kasabasında 
Barbara Karol adında genç ve güzel bir 
kızın aşkı yüzünden ve çifte bir cinaye
tin faili olarak kendini müebbet küreğe 
mahkfun ettiren Pol Ouyer adında bir 
delikanlı ıimdi bu cinayetin faili kendi
ai değil, aevdiği kızın babası olduğunu 

iddia etmiştir. 
Bütün Amerikayı heyecana düşüren 

bu dava yeni baıtan görülmeğe baılan
mıştır. 

Barbara Karol, sinema a.rtisti olmak 
aevdasına düımüı bir Juzcağızdır. Küçük 
kasabanın göz bebeği ve en güzel kızı
dır. Kasaba halkı onu ne kadar seviyor
larsa onun uğruna ilkönce kendini mah
kCım ettiren delikanlıya da cKahraman> 
gibi bakıyorlar. 

Tekrar ruyetine ba§lanan bu davanın 
ilk celsesi müthiı surette kalabalık ol
muştur. 

Kasabanın bütlin halkı, bilhassa genç 
l.ızları ve delikanlıları ba}'Tilmlık elbise
lerini geymek auretiy]e mahkeme aalo
nunu tıklım tıklım doldurmUflardı. 

Mahkeme, Barbaranın vaziyeti ve ha
lcikati yazılı olarak izah etmesi için talik 
edildi. 

Bir Fransız gazeteclsi genç kızı mah
lemenin ilk celaeainden aonra evinde 
ziyarete gitmiı ve onunla konupnuştur. 
Şöyle anlatıyor : 

cEvleri küçük ve hiç te temiz deiil... 
En ağır yeri tuvalet kabinesi •. 

Küçük tuvalet masasının üzerinde çe
§İt çeşit, renk renk allıklar, rujlar, pudra
lar ve yüz, kaş, göz boyama müstahze
ratları. 

Barbara hakikaten güze] bir kız .• 

Arkasında açık renk ve emprime bir 
rop var .• 

Ellerinin, ayaklarının tunaltlan üze
rinde tatlı kırmızı renkte vernik sürülü ... 

- !zdivaç hakkında dilşünceniz nedir? 
Diye aordum .. 

- izdivaç mı?.. Bunu timdilik dü
çünmiyorum bile.. Bilahare belki.. Ben 
karyeriml bozmak istemiyorum ..• 

- Hangi lcaryeri aeçtiniz? .• 
Barbaranın anneıl kwnm cevap ver

mesine meydan bırakmadan atıldı ı 

- Hanıi karyer olacak .. } Sinema 
karyeri .. Kızım me~hur bir yıldız olmak 

k: uuf etinde .. 

Kücük 
J 

. 
sınema 

haberleri 
Françeska Gal dedikodudan hoşlanır 

ama kimsenin aleyhinde söz söylemez. 
Aşk onca bir polis hafiyesidir. Habersiz 
ve kıy~fct del,riştirerek gelir. Gazete mu
harrirlerine beyanatta ~ulunınaktan o 
kadar korkar ki .. Çünkü beceremez, ya
lan söyliyemez, lngilizcenin imlasından 
şikôyctçiclir. 

** c Buz kraliçesi > Sonya Heni - tuhnf 
değil mi? - dondurmayı sevmez. Fakat 
şimdi Fr~ada Kanda tatillerini geçi-

• riyor ve sıcaklar yüzünden her gün bir 
Barbaranın annesi cinayet ithamı altında muhakeme edilen oğlu ile görii.şii.11or kaç dondurma yiyor. 
- M~ BubML. Sevd~inbyıldızlar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hangileri~ 1 
- Şarl Boyerle Simone Simonu seve

rim. Moris Şövalyeyi de severim amma. 
Ona güvenemiyorum .. E.euen filim çe-

virmek :ıçın Parise gittiğim zaman 
bütün Fransız yıldızlarını yakından tanı-
yacağım. Onlarla arkadaş olacağım. 

Şimdi asıl meseleye .. Pol Dvyere kar
şı olan aşkı ile ikisi birlikte ve babasına 
l.arşı olan ithamlarına temas ettim. 

Cevap olarak sadece : 
- Bütün bunlar ehemmiyetsiz şeyler, 

dedi. 

Ve sonra birden sordu : 
- Mahkemede bulundunuz .• Bugiin

ltü celse çok can sıkıcı idi değil mi?. Hiç 
enteresan tarafı yoktu. hem mahkemede 
benim lehime söz söyliyen ııahitlerden 
hiç birisini tanımıyorum hile .. Cörüyor
sunuz ya .. Onlar beni ne kadar iyi tanı
yorlar .. Demek burada da pek çok tak

<lirkfırl ı:mm var. 
Barbara kendisini unutmuştu.. Mah-

kemeden sanki bir sinemadan bahseder 
gibi bahsediyordu. 

- Nasıldım .. Sesim nasıl geliyordu ... 
Jestlerim iyi mi idiL Elbisem güzel gö
rünüyor muydu? .• Halk ne diyordu~ .. 

Barbara şimdiden dansederek. Flirt 
yaparak, boyanarak (Yıldız) olmağa 

hazırlanıyor.. Anası memnun... 14 ya
ımdaki kız kardeşi ise onun hareketleri-
ni gıpta ile takip ediyor. Giizel .Minuı Lov'un güzel bir vozu-. 

disini ölümden kurtardığım halde başkası ile evlendi 
Bugün meslek ve sanat hayabmın ye

ni bir dönüm noktasında bulunuyorum. 
On sene mütemadiyen çalıİtığım etüd
yoyu terkettim ve yeni girdiğim stüdyo 
da da ilk filmimi bitirdim. Bu vaz.iyet 
oöyle böyle benim için yeni bir yolun 
başlangıcı sayılabilir. Şimdi arkama dö
nerek geçtiğim yola bir göz atmağı fay
dalı buldum. Ve dediğimi, yaptığım. 

yani mazime baktığım zaman orada ba
na yardım etmiş olan kadın hatıralarını 
buldum. Evet.. kadınların hayatım üze
rinde olduğu kndar sanat ve muvaffakı
yetim üzerinde de çok büyük tesirleri ol
muştur. 

Bu satırltuı yazarken karım arkamda 
ayakta duruyor ve omuzuma doğru eği

lerek ısrar ediyor. 
- Yaz.. diyor. Hayatına karışmış ve 

sana yardımları dokunmuş olan kadınla
ra kargı minnet ve şükran duygularını 
bildir. Bu senin vazifen .. 

Sırf karımın arzusuna uymak için ya
:zıyoru m. 

1921 ile 1924 arasında Lova mekte
bine devam ediyordum. O zaman toy bir 
gençtim. Tatil zamanlarımı otobüs ıo
förlüğü yaparak geçirirdim. O zaman 
adım (Cari Kooper) değil, sadece 
cFranln tı. .,, 

Doris isminde genç bir kız arkadaıım 1 · 
d B · b lek t k Frasao ile tanııtım. Bu kadın heni ta-var ı. enı u mes ve sana e aev e-

d b H 1. d l .. t mamen değiştirdi. Bir Forvest Kovboyu en, ana o ıvu un yo unu gos eren 
"'- · d olan beni medeni, asri bir adam:':" bir aa-
UJ(; ınsan o ur. 

G 't ff k t -' lon adamı yaptı. Netekim Holivuda dön-- ı muva a o aca.ıı;:sın .. 
Dedi. Ben de: 
- Eğer muvaffak olursam aeninle 

evlenirim. 
Dedim. Jşte Holivuda girişim böyle 

oldu. Muvaffak olduktan sonra sözümü 
tutmak için Lovaya gittiğim zaman Oovi
sin beni beklemediğini ve kasabanın ec
zacısı ile evlendiğini gördüm. Kabahat 
benim değil. 

Sinemada ilk baolangıç günlerim ol-

düğüm zaman stüdyolara artık kemend 
atmak, at üzerinde koımaktan bıktığımı, 
daha ciddi rollerde çalışmak istediğimi 
söyledim. Sahne vaz.ileri Lubis ve Hot
hovoy beni anladılar. Jşte bundan sonra 
asıl formumu buldum. 

Ve nihayet 1 9 3 3 te yine bir kadın 

karııma çıktı. Ve bu kadın bana tam is
tediğim ve ihtiyacını duyduğum istika-
meti verdi. 

Bu kadının adı Veronika Bolfe idi. dukça çetin oldu. Cüze) ata bindiğim 
için stüdyolar beni ekseriya figÜran ola- Nevyorkun yübek ve kibar bir ailesine 
rak kullanıyorlardı. Mühim rol vermi- mensuptu. Tiyatro ve sanat hayatında 
yorlardı. 

Bu devirde Klara Bov HolivuClun göz 
bebeği ve ıımarık çocuğu idi. Amerika 
sinema gazeteleri hemen her hafta onun 
desti"en kalp maceralarının tafsilabnı ya-

taliini tecrübe etmek istemiş ve Mcsandra 
Şav müstear adı ile Holivuda gelmişti. 

Onunla tesadüfen bir arkadaş evinde 
karıılaotık. 

Ve kar,ılaıır karşılaşmaz da yıldınmla 

vurulmuş gibi oldum. Mesandra b enim l 
kadın güzelJiğinde ideal olarak buld u
ğum tipti. Baba~ı milyonerdi. Benimle 
evlenmesine ilk önce razı olmaz görün
dü. Fakat ona ben de sizin kadar kaza
nabilirim deyince kabul etti. Şimdi ha
yabmdan çok memnunum. Eskisi gibi 
ıtüdyodan çıkbktan sonra o bar senin bu 
bar benim yorucu bir hayat yaşamıyo
rum. Jıimden doğru evime geliyorum ve 
evimde en mükemmel bir rahat v~ saa
det buluyorum. Bir filmi bitirdiğim za-

man ikinci bir filme başlamazdan evvel 
karımla seyahate çıkıyorum ve nereye 
gittiğimizi kimseye haber vermiyoruz. 
Maamafih bir kerre gittiğimiz yeri haber 
almı§lar. Stüdyodan bir sahnenin çevril
mesi için istirahatte de geldiler beni bul-

Gary Kooper çok sevdiği ka· 
rısı Sandra. ~avle bir arada .•• 

dular, şimdi bulduğum çare çok mükem• 
mel.. Artık dinlenme zamanlarımda be
ni kimsenin rahatsız etmiyeceğinden e• 
minim. Neden mi? Saçlarımı kökünden 

Gary Kooperin ölü.mden kurtardığı fakat 
başka.rile evlenen Fay Vray 

tıraş ettirdim de ondan. 
Beni çağırsalar bile eaçlarım uzanın• 

caya kadar · yani en aıağı iki ay bekle
meleri la:zım. Bu da istirahatim için kafi. 
Bakınız unutuyordum. Son günlerde ha· 
yatıma yeni bir bayan daha karıştı. Bu 
da benim yeni doğan küçük kızımdır .. 
Onun doğuşu benim yeni sanat hayatıma 
kim bilir belki de uğur getirecektir . 

~ ....................................................................... .. 
Gary Kooperin çılgınca ci§ıkı Lope Velez 
zarlardı. 

lıte Klara Bov ile dostluğum ve onun 
bana yardımı ile ilk rolü aldım. 

Birkaç ay •onra Fay Vray ile birlikte 
bir film çeviriyorduk. 

Filmin bir sahnesi dalgalar üzerinde 
ve bir eandal içinde geçiyordu. 

Nasıl oldu bilmem. Fay rnüvazenesini 
kaybetti ve dalgalar arasına dü,tü. Bir 
kerre battı. Sonra çı?r.ı-. Tekrar bath. 
Herkes dehşet içinde !talmııtı. Ben he
men soyunmadan arkasından sulara atıl
dım. 

Onu dipte bulup eteğinden tutarak 
çıkarıncaya ve kurtnnnncaya kadar akla 
karayı seçtim. Bu hadiseden sonra herkes 
benim Fay ile evleneceğimden bahsetti
ler. Fakat Fay, Con Sondersi bana ter
cih etti. 

Esasen o sırada ben başka bir kadına, 
Lupe Veleze Aşık olmuştum.. Bilmem 
nedcn~e bu ele avuca sığmaz şeytan çe
kici Mck<ıikalı sanatkar beni çılgına dön
dürmü~tü. O da bana bayılırdı. Barlarda, 
eğlence yerlerinde içer, içer, sarhoş olur, 
sonra masanın üstüne çıkar bağırırdı: 

- Ben Cari Kooperi seviyorum. 
Ondan sonra boynuma sarılır, dizleri

min üstüne sıçrar, yapmadık ııımarıklık 

bırakmazdı. Nihayet onun elinden o di
yardan bir seyahate çıkmak, daha doğ
ıusu kaçmak suretiyle kurtuldum. 

Bu seyahatim esnasında kontes Di Gladia Svartııt'1m ıon bir resmi ... 
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Kagliyostro 

Kadınlar ve 
köpekler :ll'~'r :c;'ün Bir· Hifulı.I~ 

Sov yet havacılık en· 
ternasyonal rekorları 

AVRUPAYI Büyüleyen Adam Holivud' da köpek 
sevgısı de modaya 

tabi bir meseledir 

. •1. • .. ·. . \' • 
: -... .~~\ . ~~ .. t .. ~ -~..! ~ . ...... -~ • ~ .. 

Dile gelen aşk 
Enternasyonal havacılık federasyonu 

(F. A. I.), Sovyet kadın tayyarecileri 
Ossipenko, Lomako ve Raskova'nın uçu
şu neticesi ile Kantaçev, Koroto.- ve 
Klepikova'nın planör uçuşları neticeleri-

- ni, enternasyonal r~kor olarak tasdik 
Üç dört arkadaş oturuyorduk. Lisan ' beni değil de, o saat, o dakikada kapısı- etmiştir. 

Z;i!Zl!~~z?r..T..!'-~Si51:Yl'l':!Z'7!Y..zz7ZZY.77.ZZ7.Z7z:;i!Stk.J,TJ7.7.72l 

Nakleden: Faik Şemsettin 
-2 Köpekler yalnız bugünUn harp mey- öğretmeni Hortl, talebesin.in biri üzerin- nın eşiğinde on dördüncü Luiyi görm~ So k d t recil ri 0 . nk 

d h d ., kl · Lll~ kal Is d · t b k d bilirdi' ·r veyt a ın ayya e ss.ıpe o, 
danlarında, kayak sahalarında, silrü ar- e arca ıgı eme erın milKlllatsız - o ay ı,ış e u a ar şaşa . Lomak R k 24 ihi d 

Alim 
olmak 

• d ., d ·k" d' 1 .,. . b IJ ll B'lkins' Dedi N hab , o ve as ova, mayıs tar n e 
kalarında, av pe§inde değil dünyanın ıgın an ~ı ttyet e ıyor, mes egının azı - a o .ı · m. e er. s· to 1 Evpato . 0 k Si 

·· .. · . ... .. .. N , ıvas po - na - ça ov - vas-ve zengın en luks apartmanlarında, en guzel ka- tatsız cilvelen oldugunu soyluyordu. e yapıyorsun· to 1 1 ilzerind tek tö lü d . 
dınların, en narin kızlnrm kucaklarında Hortl, cVitldon Akademi• sinde fran- Bilkins, heyecanından kekeliyerek: tapo yo. ~l 1749 kile trmo 21r3 ~~ 

istiyorum 
d al k d S .. zl . A alı b' Am b .. . h dedi yyaresı ı e ' ome e m"'u-e-a yer ıyor. sızca o utuyor u. o enne tin ır - an u ne surprız ocam, . . . 
Kadınlnr köpeği niçin sever? Bu her hakiın gibi mağmum bir eda ile başlamış Nereden çıkageldin? Beni nasıl buldun? lik bir uçuş . yapmışlardır. Bu netice, 

şeyden evvel bir psikoloji meselesi midir. ve sonra pek enteresan bir hal alan hika- - Burayı zaten biliyordum. Gelir- Enternasyonal ~vacili.k federasyonu 
Acaba köpeğin serl çizgili yüzü, elleri yesine şöyle de-vam etmekteydi: ken annen ve babandan adresin! aldım. tarafından C - bu sınıfı kapalı devre 

El S B 1 B. k ·· b. t 1 b dı ı N gUz ı b' da , mesafeleri için enternasyonal kadın re. ta vtas·, ervet ve p un arı dolduran sıkı adaleleri, ağır, keskin na- - ır aç sene once ır a e em var e e ır apartman oturuyorsun. ko 1 •. af a • • zarlarımı busevgiyi arttırıyor; yoksa ki, ona harcadığım emeği kimseye har- Hakikaten güzel bir apartmandı. Mini ru 
0 ~ kabul eylemış~. .... •. 

ıd t k k k 1 d v ı D d • yuvarlak başının içinde kaynıyan zekası camaml§tım. Emek harcamış, zaman mini, fakat güzel.~ Küçilk bir saadet yu- 10 H~zıranda, Sovyetler bırliğı planor 
e e e me ÇO 0 ay )f Og Um. e 1 mı? Fakat her şeyden evvel köpek csa- sarfetmiş, itina ve sabır göstermiş ve vası gibi bir şeydi! Zevkle döşenmişti. uçuşu üstadlnrınd~ ~aı:-taçev, Tula'-

dıh bir mahlUktur ve yaltaklanmasını bütün bunlara rağmen gösterdiği ahmak- Tertemiz parıl parıldı. Bilkins büyük bir dan kalka:ak ~.em ~ ~ıtmış ve oradan 
MAZINlN VE ZAMANIN OKUN- edilmesi çok kolaydır! dedi. Ve son- pek bilir. lık karşısında onu öldürmemek için 'la- telaş içinde bana oturacak yer gösterdi. gene T.ula ~a. ~on:"Uştur:. Kartaçev, bu 

MASI ra şu suali sordu: Sinemalarda flimlere çekilen, hatta bialın fevkinde bir kuvvetle kendiıni Ailesinin sıhhatte olduğunu, kendisine uçuşu, ıki .kişılik hır planorle ve yanında 
Y abanci ve şark kıyafetli adam _ Ekmeği imal ederler, değil rollere iştirak eden köpeklerin en meı- ~ç zaptetmiştiın. selamlar gönderdiklerini söyledikten bir yolcu ile yapmıştır. Bu uçuşun me-

bir an düşündü, ve gözlerini uzak.- mi? hurları eski İngiliz koyun köpekleridir. Hortl, önündeki içkiden bir yudum sonra, ilk defa olarak kendisine fransız- saf esi, 191 kilometre 348 metredir. En· 
lara, ufuklara dikti. Bir müddet bu - Evet.. Bir metre boyunda, gri renkte fevkalllde içti. Hepimiz. kanapelerimize yerleştik. ca hitap ettim. temasyonal havacılık federasyonu, bu 
halde kaldıktan sonra söze başladı: - Ne ile ekmek yapılır> gUzel pençeleri, tilki renginde tüyleri, .- Bu talebenin ndı Bil~~ti, dedi. - Parisi nasıl buluyorsun Bilklns? uçuşu, birden fazla yerli planörler için 

--Sizin adınız Jozef Balsamodur. Un ile! sonderece keskin zeHsı ile bu köpekleri Bırkaç senedenberl akademımızde tah- Dedim. Arlık fransızcayı da bir Fran- hareket noktasına dönUşlü mesafe cn-
Cledi. Kont dö Kağliyostro unvanını - Şu halde altın ne ile elde edi- filmlerde sık sık görilrüz. sil etmekte ve bir ticaret imtihanıruı ha- sız kadar konuşuyorsun herhalde .. öy- temasyonal rekoru olarak ilan etmiştir. 
ancak Misinaya geldikten sonra aldı- lir.} B g·· . f .1 · Anna Bel· zırlanmaktnydı. Ticaret imtihanını ka- le değil mi? Ayni gün Sovyel planör üstadı Kore>-

Ebe . . . . bi b. E k u un sınema avon en zanabilmek . . b"f" 1.. 1 1 Ş h la k ' ruz. veynmız SlZl r papas, ır - y üstat .. Sizden öğrenme la'run danua kö ewi Şarl Boyerin çoban ıç.ın u un uzumu 0 an ayanı ay.rettir ki, fransızca o ra tov da ayni yolu tek kişilik bir planörle 
kili~ ada?"ı ya~mak istiy.?r:.Sırbn~- istediğim işte budurl köpeği, Şirley ~e!;pl'in Senbernarı'dır. derslerden bas~, halen. ~~llanıl~akta sorduğum bu iki çift basit sual karşısın- yapmıştır. Enternasyonal havacılık fede· 
da agır bır ahlaksızlık yüku oldl;1gu Şarklı adam ba§ını salladı : Modadan her şey gibi köpek de vares- olı:n yabıı:ıcı. dıll~~en bırı~ı de bılmek da o, alık alık bakında başladı. Sualimi rasyonu, bu uçuşu da tek kişilik planör-
~alde °?"e~eseden, pcnçere yolıyle - Bu muammayı Başka bir za- te krilamaz. Şimdi artık kadın koltuk~ şarttır .. ~~~~ınsin ~ıl~s~ ,og~~un fran- tekrar ettim. Sükt1t!. Uçüncü defa olarak ler rekoru olarak kabul etmiştir. 
fllar ettınız. h il d . d d. s· d. . .. .. sızca dılı ogrenmesını ıstemıştı. Ben de söyledim. YU7.ünde görmeğe pek alışmış . , . 

Sö 1 . . . I hak'ka 1 man a e erız 1 e ı •. un ı ıse .. genç larında, çay masalarının ustunde yer onu f .. ., t . ·a· h 1 Id v ·r d d . . . . Federasyon ,bayan Klepıkova run, bu z erının tamamıy e ı te uy- d b . . d' l . . B . 1.. n ransızca ogre menı ı ım ay o.maz o ugum ı a e en sezdim kı dedıklerı- .. 
1 d d 1 . .f d . 1 a am enı eyı ın eyınız. enım p a- :ılan çerez düşkünü oyuncak - köpeklere olayd J{i b'l' d d .. h . • b. k 1. .1 kışı yolcu ile hattı müstakim ile yaptığı 

gun o masın an o ayı ıstı a e ım- h M K h" . .. ' ım. ın ı ır ec a ım ne guna ış- mın ır eo ımesln! bı e anlamıyordu.. 152 kil . .. .. .. nım, emen ısıra, a ıreye gıt- gülmez olduk 1 . . k' 1 k k . ometre 638 metrelik planor uçu .. 
kanlarını du§unen genç· k . B . k. ecl bil k . . · emıştı ı, on arın cezasını çe ece mı- Aman yarahbil 

E Sö
• l . . · k d w me tır. enı ta ıp e ece mısı- Sinema !leminde modadaki köpeklerin şim z· b ., r ··~ tın k . ·. şunun da cD> sınıfı kadın rekoru olarak 

- ~et.. z ermız ço ogru- r.iz~ . . . ah aks d'. V k b , · ıra u çocuga ısan ogre e gay- Bır sene Parıste kaldığı hal<le azıcık kah 1 1 . Ur 
durl dedi. • . - s· . •·t k. d.. k d b.l ~n ıyısı.,s .. ne vazıı.M o .. o er ey - retile bnşıma gelmedik kalmadı. olsun franc;ızca öğrenmem.iş olmak!.. Bu u ey em~ • 

M d k. .. l . k d w 1 ızı o e ı un yaya a ar ı e ın Tuke sıdir. Bu köpeğe sabının her de- B·1k· · ·ı . b" ük' ., 1 . --------------- a am ı, soz erım ço og- tak' ecl w• 1 ınsın aı esı, uy maga7.a ar ış- kabil miydi? Tam bir sene Fransızarla 

ı 
ıp ecegım. ttiğ' d tl bili · · H tttı 1 · · LJ ' • rudur, diyorsunuz ben de sözlerime .. .. . . vam e l yer e ras. ıya rsınız .. a eten namuskAr ınsanlardı. Önce, oğul- beraber, yesin içsin, yaşasın, böyle iki nızmetcı 

aevam edebilirim, bir eczacıdan kim- . - _P~k ala ... ~ısır, ınsa~!e.n ve ı- yalnız bnşına kendi lokantasına gıder. larına lisan bakımından fevkalhad bel- kelimelik fransızca bir suali anlayama- ' 
ya ve tabiplik öğrendiniz, bunlara 1 lflerının llebepsınm de ~~ıgıdır. Y~- Yemeğini yer gelir. Efendisile çok iyi bağlam~ken, sQnradan muvaffakıyetsiz- sın! .. Hayret edilecek şeydi vallahi.. 

aranıyor cidden büyük merakınız ve istidadı- su peygam r burada ruyayı tesbıt arkadaştır. Zaten .-;~verek arkadaş ol- liğini görünce üzülmcğe yese düşmeğe Hayret' 

dı B l be be k .. f' etti. El falını buldu. lzis mabudu rüh- 1 d b 1 lard B · " b be . ·· nız var r. unun a ra r, a ı ba O . . ] . . • .. muş ar ı. aş amış ı. umınıa era r, onun Şundi, bir hayli hayret ve biraz da Ev işleri bilir bir kadın 15.z.ımdır. İsle-
d cd . 'd d l . 'l nı, zırıs u eması ılımı nucumu B. k ti ti . k d'kl . ıs· ''kb ı· kclı . t rdikl rl. . 1 . h .. b h d ku d erce e ısti a ınız o an resım ı e k d la be ırço ar s e'rın ço sev ı erı ve .ı a ına ço emmıye ve e ıçın, korku icinde soruyordum: yen erm er gun sa a saat o z an 
de uğraştınız. Siz yaşta her genç için hur ku r, ~.hemen yarın Mısıra yanlarından nadiren ayırdıkları köpek- her.hangi taraftan gelecek öğiltleri din- - Bilkins, evladım .. Bir kelime fran- akşam altıya kadar Gazi bulvarında 44 

k b ... l ih . . . b 1 are et edecegım. ı · d liu t . h ·r g· · k 1 d y · A · d al'h pe ta 11 0 an para tıyacı, sızı _ u- . . .. . . . erı var ır. ..,o "\:C cıncn ı nya ırışece o uyor- sızca bilmediğin halde burada nasıl ya- numara a cm sır gazetes.ın e S ı 

ıada tarif etmek istemediğim- bir sü-, - Ben ~e sızden b~r .an ıçın bıl.e • • la~dı. şıyabiliyorsun? Özkarabay'a müracaat etsinler. Kimsc-
rü fenalıklara sevketmiştir. Bu fena- ayrılmı~~cagı~. Ben. ~ızın .~~dık hır Vapur SUVartSl Ve Birkas hüsnüniyet sahibi tanıdık, li- Bilkins büyiik bir sıkıntı içersinde sizler tercih olunur. 
lıklar yüzünden ve adliyenin takiba- ı ~~lebenızım. Sızden ılım ogrenece- / • sana kabiliyetsiz görünen .klmselcrin dudaklarını ıslntarnk: 
tından kurtulmak için Palermoyu I gım t iman rei.~i Şçetinına kitaplnrilc beraber bir odaya kapatılıp - Doğrusunu istersen hocam, tiedi. ı·ı 
terkettiniz. Bir kuyumcu dükkanın- , --o-- üzerinden de kilit vurmak suretile bül- Doğrusunu istersen.. Q n 
da yaptığınız en son hareket size alt- -

2 - Uzun sefer vapur süvarisi ve Vladivos- bül gibi kon~maga ba~ladıklanndan (Bilkins burada durakladı. Dudakla- A{yonkarahisnr maden suyunun bit 
mı§ ons ( 1) altın kar bırakmıştır. AVLANAN AVCI tok balıkçı gemileri limanı reisi Bayan bahsediyor, eve, hiç İngilizce bilmiyen rını dililc yeniden ıslattı yutkundu ve litrel'k bos · ı · kül. Ahil b s· .. ded. B d k d' . . ' F h. et . al k teklifi • ·ı . .. ' ı ır; şışe erı, saman a e e-

- ınyor, ı. en e en ım- Anna Şçetinına yı Sovyetler birliğinde ransız ızm Çl ma nı ı en su- devam etti:) Simdi karını gelecek. Si- raber (9) vç sandıklar (50) k tan 
de iki benlik olduğunu kuvvetle sa- Bundan üç gün sonra, l üstat ve tanımayan .kimse YQktur. rüyor, hatta, clel~kaıllıyı. bir Fr~ kı- ı:inle tanl§maktan pek ::r.:cvk alacağını geri nlına~tır. 

1 
uruş 

nıyorum. tilimizi, bir Ceneviz gemisi üzerinde 28 yaşında olan Anna Şçetininna uzun zına nlşanlamagı tavsıye ediyordu ... tahmin ediyorum. fy . 
B ba l yık ' Fak t b··t·· b tedb' 1 d hi b' · · A onkarahisar maden suyuna mnh-unun için sizin na en a ve idiler ı sefer vapur süvarisi olan dünynda yega- a u un u ırıer en S ırısı- Ben ileriye do<'}ru eğilerek: . . . . . 

"k l b' ·· l v • b. · B'lk" k \ 0 sus boş şışelenn ucuz fıyatla şışecilere en mu emme ır ustat o acagınıza Gemi, yakın şarka yelken kaldır- ne kadındır. Bir bahriye tezgahında ma- nın, ızım genç ı ınse ynrayaca ta- - Neyin? dedim ·ı . . . · Ba b. hbe · · • . rafı oktu ven memesı ve maden suyu bayilerıne 
ımmıyorum. na ır re r, sızın mış ıdı. rangozluk eden bir işçinin kızı olan Y · - Karını, diye cevap verdi. yukarda yazılı d!!ğer fi t1 . d dilm 
gibi bir mürşit lazımdır. ilimlere kar- El Tavtas ile genç şakirdi Kağli- Anna, 16 yaşında Vladivostok de~ Bub. v~~dyı.~t~ Bt idi~G· aBil~lk·i~ benden (Sonra kelimeleri birbiri ardınca dök- si sayın halkımızdan :ı:a :;::.e e-
şı ~ok derin bir meylim vardır. Bu · . . . kt b. · · daha kt t 'k son ır ı.c uır ıs e . en" ı ıns o za- v • • 

_
1

_ k yostronun gemıye bmmelerı bazı me e ıne g.ırmış ve me epe 1 en 
1 

h .. , :s . me?ge başladı.) Ben evlendim. Bu itibar- Yeni tzmir eczanesi müdiriyetı 
meyil ve hevcaim sizin ÇOK yü sek .. k"l .. l k I .d. .. .. saı· h d · 1 t kil ed k b .. man ar, enuz on doırnz yaşındaydı. 1 b 1 · ~ · . . . ,. muş u al a arşı anmış ı ı. Butun me sa asın a mı.sa eş ece u • . ? a urayn ge dıgınıze çok ıyı cttinız. 
ilim ve irfanınız karşısında pek çok h h 'l . .b. h'l k.. b. d t"-da çalısmaya başlam t·,. -Fransııda blr ahbabınız yokmu. Lo d d.. d.. .. .. IZMIR BELEDlYESlNDEN: emşe rı erı gı ı ı e ar ıra am o- ~.. . ışı.o.. d d. n raya on uğünuz ve annem, ba-
artmı~hr. Beni Kendinize tale.be ola- I C k b h C? ım. b 1 kr an eneviz aptan, u arici şekil Gayet jyi bir surette mektebi bitiren H ama te ar buluştuğunuz zaman, on- Numara Tarihi 
rak k•bul buy.unnanızı valvarırım r - ayır, dediler. Bir tek kişi bile ta-

Q o1 ve kıyafetleri gemıyı dolduran Şçetinina, basit bir gemici olarak seya- lara vaziyeti anltttırsınız. Bu suretle, be- 2-9231 1-8-938 
Yabancı adam, sadece: nıınıyoruz. 

diğer tüccarlara hiç benzemiyen hatlara çıkın~, 1930 da ikinci kaptan, _ Iıı·ç mı·?. nim gelmemden evvel, evlenme keyfiyeti 3536 16-7-938 
- Arkam sıra geliniz. Benim a- h kk da dım El Tavtastur, dedi. bu iki yolcuyu hiç te hoş gör- 1934 senesinde de uzun sefer kaptanı _ Hi 1 a ın zemin hazırlamış olursunU7_ 3531 16-7-938 

EL TAVTASlN EVi memişti. Hatta bunların evrakı tayin edilmiştir. Dört sene 4Çavıça> va- _ Öyi~ ise, dedim. Yapılacak bir şey Çünkü onların daha bundan haberi yok. 3529 16-7-938 

G .. 1 . k k 1 b. da şüpheyi celbedecek mahiyet- puru ile Kamçatkada seferler yapmış kaliyor Bilkisı·n un· tih ı d h - Ne kadar zamandanberi evfüin? 2519 15-7-938 uze, serın ve o u u ır gece .
1
. . . · an na, a a on . 

başlamıştı. Artık! Limanda demirle- te ı; !m sebeple yolc __ ul~k .navlonu- bır çok defa tabıatm aman vermez un- üç ay var. Bir sene için onu Parise gön- - Sckız ny kadar oluyor .. Bakınız, Yukarıda tarih ve numarası yazılı 
· l .1 . f nerle · b. nu peşın olarak almagı ıhtıyata çok surlarıyle çarpışmış ve her defasında deriniz Orada tanıdık kimses' 1 d ., anlatayım: Parise geldiğiın zaman deh- kanunlar belediye ilin tahtuına asıl-

mış o an gemı erın e rı, ırer, · ı oma ıgı 
iki~er yanma va başlamıcı ve de ... _ uygun bulmuştu! galebe kendisinde kalmıştır. için herkesle konuşmağa ve binnelice şetli canım sıkılıyordu. Kimsenin ne mşıtır. 2995 (2644) 

Y g '$ nız u El T K l .. 1 d•W• • l d B kın 
zerinde gök yüzünün yıldızlarının bi- . avtas ve ağ iyostro şirketi- Anna Şçetinina, yalnız mükemmel bir Fransızcayı öğrenmeğe mecbur olacak- soy e .ıgını an. •~amıyor u_n1· ., u sı - . 
rer eşi peyda olmuştu. nın otuz yedi onsluk sermayesi he- süvarı olmakla kalmamaktadır. Kendisi, tır. öğretmensiz ve kitapsız lisan öğre- tı~ı gıd~ı;nek ıçın arada hır e~le~c~ yer- esmer ve gıi.zel gözlü bir kadın girdi. 

iki yeni dost, yanyana yürüyerek men tedavül mevkiine konulmuş ve ayni zamanda, geniş malumat sahibidir. nen çocukları görmüyor musunuz. Bunu lcrıne gıdıyordum. Barbara .. ısmıru taşı- . Genç Bilkins bu kadını bana: cKanm> 
Katedral mahallesine vardılar ve bu suretle bütün müşküller, bütün Vapurda bir tiyatro kulUbU idare etmek- doğuran zarurettir ve bence o:flunuzun yan karuna o yerlerden bırınde rastla- dıye tanıtırken, ben de, bittabi, bu ta
meydanda fiskiyeli bir çeşme ve ha- şüphe ve tereddütler kalkmıştı!. te, tarih veilim hak.kında konferanslar lisan öğrenmesi için en iyi us~l de bu dım. Ea~bara bir barda revü artisti idi. nışmadan memnun olduğumu, karısına 
vuzun bulunduğu kısımda durdular. Kağliyostro gibi, anasının ipliğini ve görüşmeler tertip eylemektedir. olacaktır. ~an~ .cd_iyordu .. Gayet tabii bir surettç ingilizce olarak söylem.iştim. Karısı, söy-
EI Tavtas yeni dostuna : pazara çıkarmış bir külhaninin mev- Kaptanlıktaki muvaffakiyetlerinden Hortl'un naklettiği macera, bizi eniko- bırbırımızi sevdık. Zaten o da benim gibi, lediklerim.i anlamadığını gösteren bir 

- İşte ben, burada oturuyorum. cut servetini henüz tanıdığı ve Er- dolayı, Anna Şçetinin.aya, Sovyet hükü- nu sarmıştı: hiç frnnsızca konuşamıyordu.Bu yüzden gözle bana bak'iı. Sonra kocasına döndiL 
dedi. Fakat buraya hemen hiç kim- meniye benziyen bir şarklıya teslim meti, iş kızıl bayrak nişanı vermiştir. - Eyyy?. Dedik. Sonra?? birbirimize daha çok bağlandık. Şimdi İşte ondan sonra, o apartmana girmekle, 
seyi kabul cbnem, yalnız bana ver- etmesi çok şayanı dikkatti. Fakat, - Sonra Bitkinsin her ay alacağı pa- hiç ayrılmayacak bir vaziyetteyiz. Va- periler ve mucizeler diyarına girmiş ol-
diğiniz emniyet ve itimat üzerine ileride de görüleceği üzere, Kağli- z a y j ra tayin edildi. Yapacak hiçbir işi yoktu. ziyelimi anlatabildim değil mi? duğuma hükmettim. Zira Bilkins bir-
sizi evime kabul ediyorum. Aynı za- yostro, elinde bulunduğu takdirde Yalnız, Parlsliler arasında yaşayacak ve -: . Sana ~ir şey söyliyecek mevkide denbire coşarak, benim söylediklerimi, 
manda sizde ilim ve irfana karşı asil ?~l, bol altın sarfından hiç çekinmez Nazilli 8q Eylül ilk okulundan lisan öğrenecekti.. değilim, dedim. Yaşını başını almışsın. harikulade güzel bir ispanyolca ile knrı-
bir sevgi görüyorum. Giriniz. ıdı: . Onun kanaatince albn ancak 1936 yıhndaki alını§ olduğum 189 Sözü uzatmayalım; Bilkins Parise Bu, zaten ailenle hallolunacak bir mese- sına :tercüme etmeğe başlamıştı!, Evet, 

Ka~liyostro, oldukça uzun ve dar, ekılırse bol olarak tekrar elde edilir! No.lu diplomamı kaybettiğimden ye- gitti. Onun gönderdiği mektuplar, Patis- ledir. Fakat senin, beni alakadar eden Barbara, Sevil şehrinden gelme bir ts-
ta dipte demirden bir fenerin ışığı nisini alacağım için eskisinin hükmü ten hoşlanmadığını bildiriyordu ki, ben cihetin, fransızca öğrenmek mecburiye- panyoldu. 
ile aydınlatılmış dehlizde, ev sahibi- -BiTMEDi- yoktur. buna şaşmamıştım. Zira, Bilkinsle Faris- lindedir. Çünkü, fransızca bilmeden im- Hortla sorduk: 
ne ayak uydurarak ilerledi. Nazilli Albnta, mahalleıinden fınncı lilerin birbirlerini anlamağa çalıştıkları tihanını kazanmana imkfuı olmadığını - Pekal& .. Bilkinsin iıntihanı ne oldu? 

Şarklı ve Kağliyostro ta dipte bir (l) Yirmi yedi gram ağırlığında bir Mustafa oğlu Ali Boyat zaman hasıl olan manzaraları düşünerek biliyorsun. - Ne olacak, mukemmel surette ka-
kapıdan geni§ bir salona girdiler. ölçii. vahidi kıycısisidir. 2987 (2645) buna hak veriyordum. Anladığıma göre, karınla daima Ingi- zandı. Akademimizden mezun olmak 

Burası, simyakcrin laboratuvarı Borsa d Fakat oğlanın mektuplarının üadesi lizce konuşuyorsun. İmtihanına da bir için yabancı bir lisan öğrenmek zarureti 
ve bir çok garip, başka yerlerde pek İ are heyetinden: değişti. Daha neşeli cümleler yazmağa aydan dnha az bir vakit kaldı. var ama, bunun muhakkak fransızca ol-
görülmemiş aletlerle dolu idi. y . h I . ve saadetinden muvaffakıyetinden bah- Horti, hikayesinin en meraklı yerine ması Jtlzını değildi. Bilkins, fransızca ye-

içeri girdikleri vakıt, kapı kendi enı ma su ıncir piyasasının değerinden aşa- setmeğe başladı. gelmişti. rine ispanyolcadan iıntihan verdi, hem 

kendisine ve hemen kapandı. ğt fiyatlarla açılmaması için turfanda ilk mahsul Parise gittiğinin üzerinden bir sene - Sözümün burasında durmağa mec- de, uzun boylu Madritte kalarak ispan-

. Ve Elwı:avtas acele ve ani bir şe- olarak istihsal mtntakalarından İzmı·re go··nderı"le- kadar geçmiş ve artık Londraya gelmesi b~r .oldum, dedi. Zira, kapı çalınmı~tı. yolca öğrnmiş olanları fersah fersah ge· 
kılde Kaglıyostroya: zamanı yaklaşıyordu. Ben Parise gide- Bilkins kapıya koştu ve içeriye minyon, çecek bir numara almak suretile. 

. - ~imdi ne yapmak fikrindesi- cek incirlerden kuş yeniği, hurda, kara yaprak cek oldum. Arada bir, bö;1e bir ziyaret ==---
nız? dıye sordu. k d ·ı "( l l k b l yaptığımı bilirsiniz. Bu defa hazır 

Genç adam, zerrece tereddüt gös- ve avurya ent en nevı er Çl <arı ara un arın gitmişken, bir de Bilkinse uğra:nak is-

termeden: lurfandada gönderilmemesi Ve ilk gönderilecek temi~tim. Ailesine uğradım. Bana Bil-
- .Alim ve ..• zen<Yin olmak isti- h } ·· h.• l •k• ' -

o ma su uıı ıç o mazsa 1 ı nev e ayrılar k .. d kinsin adresini vermelerini istedim. 
yorum! diye cevap verdi t a gon e-· ı · B •d h · k Ailesi, bundan pek memnun oldu. Ad-
-Akranından yüksek olmak, de- rı mesı orsa ı are eyetınce ararlaştırılm1ş resi verdi. Parise gittim. 

ğil mi~. Kabulü ve tatbiki mümkün oldug" undan mÜstahsillerİmİzİn bu yı 1 bu karara Bilkins, Parisin, .l\Ionmartr semtinde, 
bir plan, oğlum 1 seyahat fikir ve e-
melinde misiniz>.. uygun şekil.de hareket etmeleri naenfaatJarı İca- küçük bir apartmanda oturuyormuş. Ka-

pısını çalarken, şimdi birdenbire beni 
- Evet.. Yahut, elimdeki mevcut bından olmakla borsa İdare heyeti bu ciheti müs. karşısında görünce, düşeceği hayreti 

otuz yedi ons altının vereceği imkar h düşünüyordum. 
derece.sinde seyahat arzusundayım. ta sil arkadaşlara şimdiden hatırlatmayı faydalı 

El T 
Kapıyı Bilkinsin kendisi açtı ve ger-

avtas gözlerini eökJere dik go··rerek keyfı·yet 1·Ja"n olunur. kten ı ı çe öy e ıayrete düştü ki, gözleri 
ti; ve: 

14 16 18 2988 (2643) yerinden uğruyor sanclım, cViUer don-
- Servet ve para ... Bunun elde - - Akademisb fransızce öğretmeni olan 

~ --.: ... ~ . ·"'', . _,.,, ~ 

lzmir -Göztepe 
Devrim 

ğiinden: 
orta okulu direktörlü-

Resmi okullar imtiyazinı haiz olan okulumuzun yahlı yahsız kız, 
erkek talebe kayıt ve kabul muameleısi Ağustosun on beıinden itiba 
ren başlıyacaktır. 

MORACAA T YERt VE SAA TI..ERt : 
Göztepc Köprü 126 sokak her gün aaat 15 ten 18 e kadar. 
TELEFON : 4008 6-10-15-16-18-2()..,22 2889 2602 
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ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da karışık plak neşriyatı, 
12.50 de plak türk musikisi ve halk şar

kıları 13. l S te ajans haberleri. 

Ak,am neşriyatı: 
Saat 18. 30 da plakla dans musikisi, 

19. 15 te türk musikisi ve halk şarkıları 
(Salahittin) 20.00 de saat ayarı ve arap
ça neşriyat, 20. 15 te türk musikisi ve 
halk. şarkıları (amatör Cemile) 21.00 de 
Şan plaklaı, 2 1. 1 5 te stüdyo salon or
kestrası, 22.00 de njans haberleri ve ha
va raporu, 22. 15 le yarınki program ve 

son. 

P AZARTESl PROGRAMI 
Saat 14.30 da karışık plak neşriyatı, 

14.50 de plakla türk musikisi ve halk 
prkıları, t S. l S te ajans haberleri. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18. 30 da karışık plak neşriyatı 
19. 1 5 türk musikisi ve halk şarkıları 

(Hikmet Riza) 20.00 de saat ayan ve 
arapça neşriyat, 20. 15 te türk musikisi 

ve halk şarkılan (Handan). 21. 15 te 
stüdyo salon orkestTası, 22.00 de ajans 
haberleri ve hava raporu. 22.15 te ya

rınki program ve son. 

JST ANBUL RADYOSU: 
Öğle neşriyatı : 

12. 30 da plakla türk musikisi, 12. 5 O 
de havadis, 13.05 te plakla türk musi
kisi, 1 3. 30 da muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam ne§riyatı: 

Saat 16,30 da Taksim stadından nak
len 1stanbul festival şenlikleri münasebe
tiyle yapılacak serbest güreş müsabaka
ları, 20.00 de Saat ayan: Grenviç rasat
hanesinden naklen, Keman konseri: Kon
servatuvar profesörlerinden Liko Amar, 

Piyanoda Sabo, 20.40 ta hava raporu, 
20.43 teömer Riza Doğrul tarafından 

arapça söylev, 21.00 de saat ayarı: Or
kestTa, 21.30 da Muzaffer ilk.ar ve ar
kadaşları tarafından türk musikisi ve 
ha1k şarkıları, 22.1 O da Novotniden nak
len orkestra konseri, Kemal Akel idare
ainde, 22.50 de son haberler ve ertesi 
günün programı, 23.00 te saat ayan. 

P AZARTESl PROGRAMI 
öğle ne~riyatı: 

Saat 12. 30 da plakla türk musikisi, 12. 
50 de havadis, 13.05 te plalda türk mu
aikisi, 1 3. 30 da muhtelif plak neşriyatı, 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18. 30 da hafif müzik (plak), 
19.55 te hona haberleri, 20.00 de saat 
ayarı: Grenviç rasathanesinden naklen 
Rifat ve arkadaşları tarafından türk mu
tıikisi ve halk şarkıları, 20.40 ta hava ra
poru, 20.43 te Ömer Riza Doğrul tara
fındandan arapça söylev, 21 .00 de saat 
ayarı: Orkestra, 2 1. 30 da Fasıl eaz heyeti 
Jbrahim ve arkadaşları tarafından, 22. 
1 O da opera musikisi (plak) 2 2. 5 de 

son haberler ve ertesi günün programı. 
23.00 te saat ayan. 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BtCAK, KAŞIK 

Büyük fedakarl!k!arla vücuda ge
tirilen fabrikamızda yerli malı ola
rak her model çatal, bıçak, kasıı
imal olunmaktadır. Avrupa mamula
h avanna faik olan bu emsalsiz yerli 
malt fabrikasının mamulahm her 
yerd,,. AraVln'7.. 

LOKANTA ve Gazinocuların 
na?:arı dikkatine : 

Fabrikamız BASKURT marka
lı YERLi mamulatımızı ~örme
den, CAT AL, KAŞIK ve BICAK 
takımlarınızı almayınız. Bütün 
mallarımız hem kalite itibariyle 
Avrupanmkinden daha yüksek ve 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ucuzdur. 

Umumi Sahs Yeri: İstanbul Tah
takaJe caddesi No. 51 

( Jak Dekalo ve Ssı.) 

MENEMEN BELEDlYEStNDEN: 
Anadolu ve Yeni Asır gazeteleri

nin dünhü tarihli nüshalan!e ne,re
dilen belediyemizce eksiltmeye ko
nvlan kaldırım inşaatı i~inin ihale ta
rihi 22-8-938 Pazartesi olarak göşte
rileceği yerde sehven 22-8-938 Per
§Cmbe olarak yazılmı§br. 

Bil İşe ait ihalenin 22-8-938 Pa
zartesi günü saat 11 de yapılacağı 
tasbihen ilin olunur. 2991 (2646) 
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" ~ Karahisar Maden Suyu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Yıllık bedeli muhammeni 

Lira 
Cinsi Mevkii No. 

36 Kahve Pazar yeri 322/ 83 
Yukarıda yazılı kahve mayıs 939 gayesine kadar kiraya verilmek 

üzere açık artbrmaya çıkanlmı§tır. İhalesi 18/8/938 perıembe günü 
aaat ondadır. Taliplerin vakıflar idaresine müracaatleri. 

12 - 14 - 16 (2629) 2960 

Torbalı belediye riyasetinden: 
Tepeköy pazar yerinde Torbalı belediyesine ait olup 1500 lira ke

tifli hangar yeri inıaab 1/8/938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Son pey haddi layık görüldüğü takdirde 
15/8/938 pazartesi gÜnÜ saat 13 te ihalesi icra kılınacak olan ifbu 
in§Ubn ıartnamesi ve lc:qifnameıini görmek iatiyen taliplerin T orbah 
belediye muhasipliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 
• 6 - 9 - 12 - 14 2890 (2603} 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenıneaine mini olur. Komojen saç

ların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen aaçlann gıdasıdır .• 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalannda bulunur. 

Devlet demiryolları 9 uncu iş
letme müdürlüğünden: 
Muhamen bedeli 56250 lira olan 10-15 bin meıe cari hat traverai 

kapalı zarf usulile 31-8-938 Çar,amha günü saat 15 de Sirkecide 9 
ncu İ§letme binasında aahn alınacaktır. 

Taliplerin teminat ve teklif mektuplariyle Nafıa ve diğer nizami 
vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflannı ihale saatinden bir ıaat 
evveline kadar komisyona vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 282 kuruı mukabilinde Sirkeci Ankara ve İzmir vezne-
lerinden verilmektedir. 5300 - 2966 14-16-18-20 2966 (2642) 

KAN 
Sailam bir lnHnda kanin mikdan ağırlığmin on birde biridir. Ve milyarlarca kırmizi, beyaz yuvarlacık

lardan mürekkeptir. Kanın uzviyetimizde oynadığı rol pek mühimdir. Vücudum.uzu teıkil eden bir hü
ceyreye lizım olan gıdayı derhal götürdüğü gıÖİ ölmüt hüceyrelerin enkazını da ıürüldeyip çdcanr. Ayn
ca da vücudun lüzum gösterdiği mıntakalarda da yeni uzvi intalar yapmak kudretini haiz kimyevi mad
delerle hücreleri de ihtiva eder. Demek; bir insan aaltanatının bütün azamet ve fevketiyle yqamuı için 
bu milyarlarca muhafız ve imarcı ordusunu iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip çoğaltmuı la
zımdır ı lıte bunun için 

Kan, kuvvet, iştiha şurubunu tavsiye ederiz 
FO~F ARSOL; tababetin esasını teıkil eden ve umum doktorlarımız tarafından takdir edilen en mühim 

ilaçların gayet fenni bir surette birlettirilmesinden yapılmı§ emsalsiz bir hayat eksiridir. Bir §İ§e sizlere 
hayahn bütün zevk ve ne§elerini arttıracak ve yqadığmız müddetçe halsizlik, yeis, ıstırap, düıünce, 

• korkaklık, tembellik göstenniyecektir. '1 
FOSFARSOL'u; diğer mukavvi ilaçlardan ayıran baflıca busa; devamlı bir surette kan, kuvvet, İf

tiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. 
FOSF ARSOL; muhakkak bir surette kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir i§tiha temin eder, adale ve sinir

leri sağlamla§hnr, uykusuzluğu, fena düşünceleri, yorgunluğu giderir,muannid inkıbazlan geçirir. Vü
cuda dalına gençlik ve dinçlik verir.Zeki ve hafızayı parlatır. lnaan makinesine lazım olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek tam manasiyle azİn1 ve irade sahibi eder. Ve her teıebbüsünde muvaffakıyete kaVU§-

FOSF ARSOL, güneş gibidir. Girdiği eve neıe, güzellik ve heyecan saçar, her eczanede bulunur. 

1 RAHATSIZLIKLARI 
yanmaları, mide ağ
rıları, e~i eğiriller, 
mide ağırlığı ve ye
meklerden sonra bü
tün vücutta ~edilen 
çöküntü ve ağırlık. 
Ne işkence. Bu hal
lerin kat'i çaresi ola
rak alınması latif, te
siri tabii olan 

MAZON 
alınız. Ayni zamanda 

KABIZLIOI 
defeder. EKŞ1L1K ve 
YANMALARI gide
rerek vlicuda ferahlık 

MAZON 
MgYVA TUZU 

Satılık ev 
Bayındırda bükümet civarında ilk 

okul kartıaında 13 numaralı bir ev 
satılıktır. Ost kat iki oda bir koridor, 
alt kat mutbak, tatlık ve iki kapıyı 
havidir. 

lzmirde müracaat yeri : 
Keçecilerde No. 59 müzik evinde 

B. ADtL ... 
Bayındırda : Bando tefi B. Cemal 

1 -6 (2619} 

AŞÇIBAŞI MAllKA 
Makarnalar 

Selcinik sergisinin Birincilik 
madalycumı kazanmıştır ••• 

IZMlR BELEDlYESlNDEN ı 

·-Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikropla-
rını kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanınız. 

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

DtKKA T : HELMOBLö idrarı temizliyerek mavileıtirir. 

~L· 
lzmir ili kültür direktörlüğünden 
Cinai Adet Muhammen fiat Tutari 

T alebesırası 
Yazı tahtası 
Camlı dolap 
Öğrebnen maauı 
B. öğretmen masası 
Peykli yemek masası 
Sandalye 

430 
59 
45 
23 
11 
19 

170 

Lira Lira 
8 3440 

10 590 
18 810 
8 184 

16 176 
12 228 
1 170 

5598 
1 - lzmir ve mülhakatı ilk okullan için yukarıda cinıleri ve mik

tarları yazılı ders gereçleri 26-7-938 tarihinden itibaren 20 gün müd· 
dettle kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeline göre 420 liralık % 7.50 teminatın hu
ıusi muhuebeye yatınlmuı. 

3 - ihale 15-8-938 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11 
de lzmirde hükümet binası içinde daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Bu İ§e ait fenni, hususi prtnamesini ve numunelerini her gün 
dairemizde görebilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 No.lu kanunda yazılı belgele
rin getirilmesi lazımdır. Ve bu İ§e girebileceklerin teklif mekupları, 
yine aynı kanunun tarifi gereğinde hazırlanıp üçnücü maddede yazılı 
ıaattan bir saat evveleine kadar makbuz mukabilinde encümene vetdi 
edilmelidir. Postada olan gecikmeler kabul edilemez. 

26-31-9-14 2667 (2518} 

No.8638/40 No.8651 No.8651 
Bu numaralı fener DAIMON markalı "ve iki pillidir. 120 metre 

mesafeyi tamamen gösterir ve aydınlatır. iki pilli ve ayarlı fener
lerin en küçüğüdür. Kullanıt itibariyle çok iyi ve çok ıağlamdır. 
Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her yerde arayınız. Yalnız 
DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

mm1111&i; .. a .. ,.,. .......... 1m11Mff?MC111Em:ES1iim1 .................. m»"w· -

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

rxY/ZY:/TLT'AiO 

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

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latAnh11lda hiitiin F.a .. w.-ı J.,..,.;.ı;ı ... hn nt .. 11 ... d .. h11l11•11rla• 
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,.- A c- ··ı b•t• Fikir Biraz Cüretkarane oru e ı ır-. 

Fakat, Neticeleri Şayanı Hayrettir. 

FEMIL' 
Kadın olmanın ycgftnc 

mahzurunu unutturur. 

FEMl.L , ıcad ediünc:e. kadın ınaıuhnıyacak derecede büyük 

bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata kavuştu. 

FEMl'L ' Her ay tekerrür eden milşkill ve üzücü günlerde 
kadını bütün düşünce ve ezi;fetlerden kurtardı. .. 
Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. . 

FEMIL, 
. 

FEMIL, 

FEMİL, 
FEMİL, 

En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları alt 
sezilmez, kullanan kadm bil~ meftlldiyetinl kati
yen farketmez. 

Mikroplu bezlerin ve pamuk tamponların kad.ın
larm bOtün hayatlarına m.ı oJaıı rahim ve tm.ııısüD 
iztıraplarmı ortadan bldınr. 
Kanı emici ve muhafaza eclic:i beyaz ve kırmızı 
susl iki dm pamulctaıı kimya barikalarile IIU.J• LLUU"' 

suz bir ıekilde ya~~ır. 
8aJ'anların (aylık temizliklerinde) en birinci y~ 
dımcısıdır. Sihhaüni seven her kadın, 

VE B A (; I 

lmllanmahdır. FEM1L küçük ve yumuşak olduğundan el 
bile ~ıiıabilir. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur .•. 

~~-----~---------------~. 
··;:~F-0#--.~lof?!, 

DiŞLERiN ÇOROMESaNDEN BtR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOCDUCUNU HER KF.S BtUR 

BRONZ 
DIŞ FIRÇALARI DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
ICURTARIR- Her eı •• -.e tuhafiyeciden arayma.. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

[ u ilk te il Hl<e al~ır.t:tlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiak alsUılıimm fena ikıbetler doimmaama 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

lcabuula giinJe 3 kate alınabilU 

,, - Fenni gözlük için •n' . 

c 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZA NESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve ç~itleri ydtmdan 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
ta.tlarla altın, nikel, pili.tin. haı baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve moto5iklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, yvometro~ altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları iç.in göz muayene aletleri 

Her yerden -çok ucuz 
TOPDAN / PERAKENDE •.. 

w 41 •ftd'f % MM w•wa 
c A ım CW ,N4+f+f+ 

Turgutlu belediyesinden: 
Tq kum, Hafir, imli, tasfiye ve dÖ§eme yapma itleri tamamen 

müteahhide ait olmak §altiyle bedeli kqfi 1040 liradan ihaıet yedi 
eylul caddesinin ve yine bedeli keşfi 780 liradan ibaret cümhuriyet 
mektebi önündeki caddenin adi kaldırımla döıeme itleri yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye konuLnuştur. 

ihale 23/8/938 salı günü aaat 12 dedir. isteklilerin Turgutlu bele
diyesine müracaatleri. 
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Y'ENf A~H< - DEUTSCHE LEVAN 
TE- Ll IE 
G. m.b. H. 

H. SCHUET 

SAYFA: 11 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
LARISSA vapuru 17/6/936 de bek· TITUS vapuru 19/ 8/ 938 de limanı· 

leniyor. Rottcrdam, Haml>urg ve Bre· mru gelip yükünü tahliyeden sonra Bm· 
men i~ ,;ile a'l.c.lm. gas Varna ve Köstence limanları için 
ARClURUS~ 29/8/938 de bek yük alacaktn'. 

leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre· OBERON v!'patu 22/ 8 / 938 bckl~-
men için yük alacaktır. mekte olup Amsterdam Rotterdam v• 

ANKARA vepun. ll/9/933 de Hamburg limanlan için yük yükliyecek• 
l>ektellll\yGI'. Rotte*m. Hun.b.s ve tir. 
Bremen limanları için yiiJc alacaktır. SVENSKA ORJENT UNtEN 

BELGRAD vapuru 26/9/9/938 de BORELAND motörü 20/8/938 dı 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve beklenmekte olup Rotterdam, Haıiiburg 
Bremen limanlan için yülc alKaktır. Danimarlc. ve Baltık limanları için yük 

ATHEN -nparu 10/10/938 de :viikli,.eaktir. 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve SERViCE MARll1ME ROUMAIN 
Bremen limanları için yük alacaktır. ARDEAL vapuru 28/8/938 de bek· 

H. SCHULDT meltte olup Malta Marsilya ve Ccnoyt 

CULUCKSBURC .,... u 3 t /6/938 limanlan için yük alacaktır. 
. puı ZEGLUGA POLSKA 5/ A de bekleruyor. Rot.terdam, Hamburg ve 

n__ ı· 1 • · • .::ı. -'---'-tır LSVANT motörü 30/6/938 de An .. l»Cmen ıman an ıçsn y ...... ~ • • • • •• 

DEN NORSKE MIDDELHA VSUNIE v~rıı, Dantzıg ve Cdynıa Jırnanlan ıçın 
OSLO yuk alacaktır. 

BA y ARD vapuru 29 /8/9 38 de bek- tlandaki hareket tarihlerile navlunlar· 
lcniyor. Norveç limanları için 31 /8/ 936 daki dcifüikliklerden acente meııuliyet 

• tarihine kadu kabul .eder. Dieppe için kabul etmez. 

TÜRKİYE 
CUMHU RİVETI 

-2/9 /9 38 günü öğleye kadar mal kabul Daha faila tafsilat için ilünei kordofto 

edilir. da FRA TELLi SPERCO acentasma mü· 
BOSPHORUS vapuru 25 eylUlden 30 racaat edilmesi rica olanur. 

eylul 938 e lcadar Dieppe. Dünkcrk Te Telefon : 4111 14142 
/ 2663/4%21 

Norveç umum limanları için yiik alaeak-
tır. \ 

SERViCE MARn1ME ROUMAIN :BANKASI BUCA REST 
DUROSTOR vapuru 19/8/938 de l.;!.;;; ____________________ ,....lliılM beklCDÖ'cX. Köetence Calatz ve Calatz Olivi Ve Şüre. 

LıMITET IMJ',G' ww • 7 :a•..c NA 

Ağız bütün mikroblara daima 
bir kapıdır. Ve unutmayınız 

iktaımua Tuna limaıJan için Jiik ala-

3 ÇJ k cakbr. 

• DUROSTOR "ftpanl 14 cylUlde bek-
Vapur acentası 

BiRJNCl KORDON REES 
BiNASI TEL 2(0 
Ellerman Lines Lhl. 

kJ : l~. Kö.tmce Calalz Ye Calatz ak

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatti. zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide hummaıı, apandi
sit. nevrasteni, ııtma ve romatiz
ma ya:•'ığı fennen anlafılmıttır •• 
Tem iz aiız Te sağlam ditler umu. 
mi vücut ıaihiınm en birinci far. 
h olmuftur. Binaenaleyh di,leri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dif macunu ile 
garanti edebilininiz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi konımut olur· 
ıunuz. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi ıabah ve aktam her yemekten sonra fırcalaymız .... .. - - --=--.... m:;-~;. ·-..--:-;rı.> !'I~ 

lzmir Ziraat mektebi kayıt ve 
kabul şartları 

1 - olrulumuza 16 ile 19 (dahil) yqmdaki orta okul memn&.ri 
para11% leyli olarak bbul edilecektir. Paralı leyli girmek iatiyenler üç 
takıitte 200 lira verirler. 

2 - Kayıt muamelesi eyhilün biriaa ıüuüne kadar dnw edece
ğinden girmek istiyenler qağıda yazda Tesiblarla ya doirudan doira
ya veyahut buluncluklan yerin mülkiye imiri Teya zinat müdüdik 
ve memurluklan veaıtasiyle okul direktörlüiüne miinaat etınefidir.. 
ler .• 

A - istida • 
B - Orta okul diplomasi ve diplomaSİna esas olan den numanla-

nnı gösterir mektep müdürlüğünden alınm11 rami bir vesika. ı 
C - Hüviyet cüzdanı (Okula kabul edildikten sonra umu getir

mek ıartiyle §imdilik tasdikli örneği de gönderilebilir. 
D - Sağlık raporu (Liselere parasız gİrenleriıı ba:arladddari mat

bu sağlık fi§İ olup isteklinin Ziraat itlerine mütehammil oJdaiu fiti 
dolduran doktor tarafından aynca yazalacaktır.) 

E - A§ı §&hadebıamesi. 
F - Hüsnühal mazbatası .. 
J - Arazi sahibi veya çiftçi çocuğu olduiana dair relmİ bir Tesib 
H - Dört adet veaikahk fotoğraf. 
1 - Kefaletname ( Özürıüz okulu imalar ftJa menn olanca laü

kümetin verdiği memuriyeti kabul etmeue kendi.ine yapılan muraf
lan tazmin edeceğine dair noterlikten mu"""dalr olacaktır.) Kahul 
edilenlere okul direktörlüğünden ömeii ıönclerilecek olan bu kefalet
name okula gelirken de getirilebirır. 

6 - 10 - 19 - 21 2 - 3 - 13 - 14 
G"2AK" 7 u 5 S&liii!l!Lııet4' .. 

2403 (2381) .. 7 

Açık eksiltme ilanı 
Nazilli Pamuk tohumu üretme. 
çiftliği müdürlüğünden: 
1 - Müessesemizin mütedavil sermaye kıamı için artırma, eksilt

me usulile 100 teneke gaz yağı 165 teneke benzin, 950 teneke mazot 
45 teneke T rbl makine yağı, 2 teneke valvalin 3 teneke Grea satın alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme §&rtnamesi Aydın, lzmir, Denizli ziraat müdürlük
lerinden ve Nazillide pamuk tohumu üretme çiftliği müdürlüğünden 
parasız olarak alınabilir. 

3 - Eksiltme 22-8-938 Pazartesi günü saat 9 da Nazillide belediye 
dairesinde toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. 

Taliplerin satmak istedikleri mevaddı müşteilenin evsaf raporlarını 
ve her birinden birer kiloluk nümunelerini eksiltme tarihinden 3 gün 
evveline kadar çifthlc müdürlüğüne makbuz bukabilinde teslim etme
leri lizımdır. 

4 - Muvakkat teminat 192 liradır. 
5 - Fazla malumat için Nazilli pamuk tohumu üretme çiftliği 

müdürlüğüne müracaat olunmalıdır. ·2-6-10-14 2788 (2564) 

, 

t..- Tm ı;.,..ı.n içıiıa ,ilk .&.c.k-
tır. 

D. T. .. T • LONDRA BATD 

TISZA vapuru 15 eylCilde bekleniyor. OPORTO vapuru Liverpooldan 1 O 
Port Sait ve lakendcriye limanları için ağustos 938 tarırunde &dip yük çıkara .. 
yük alacakbr. cak.tu. 

SZECED vapuru 30/8/938 de bek- CAVALLO vapuru IS ağu.toeta 
leni,Y.or. Danüb limanları için yük ala- Londra, Hult Te Anversten gelip yük 
caktır. 

BUDAPEST vapuru 15 eylulde bek- çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 
!eniyor. Danup limanları için yük ala- Hulf için yük alacaktır. 
caktır. 

JONSTON VARREN UNF.S 
JESSMORE vnpuru t 3/8/ 936 de 

bekkniyoı-. Linrpool. AnTers limanla· 
nildaa 76& pkaa-1: -.e Burpz. Varna 
ve Kö.tence için yük alacaktır. 

AMEIUCAN EXPORT UNF..S lNC 

EXMOUTH vapuru 18 Ağustosta 
bekleniyor. Newyork için yük alacakhr. 

DAndakf hareket tarihleriyle Dn· 
lunlardakl değişıkJiklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tabilAt almak için Birin· 
el Kordonda 'r/. F. Helll'J' Van D@r Ze• 
n Co. n. •· Vapur acentalr~ mtlra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007.,.. 2008. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

Lf..SBIAN Yapuru 25 ağustosta U. 
verpooldan gelip yük ~ıkaracak.. 

MALVERNIAN vapuru e,-1\ıl iptida. 

smda Llverpooklan gelip yük çıkaraeak. 

THURSO vapuru hamulcsini 1.. 

tanbulda aktarma ederek limanımıza 8 

ağustosta gelecek olan lzmir vapuru ilt 

<Jelecektir. 

Tarih .e naThmlarda1d ~klik.leli\ 
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

beklenilmekte olup NEVYORK içiıı 
yük alacakbr. 

«BAALBEK» vapuru 15-1 7 A· 
ğustos arasuiia beklenilmekte olup 
NEVYORK için yük alacakhr. 

BALKANLAR. ARASI HATD 
ZETSKA PLOVIDBA A.. D. Kotoı 

Balkaa ittifakı ikb.t ltonferammın 

seyyah. yolcu ve yük için tesis ettiği hat .. 

ta mensup YugoslaY bandıralı 

HEU..ENtC UNF.S LID L o V C EN 
cBELGION> vapuru 20 A~stos- Lüks vapuru 13 Ağustosta 16 de 

ta beklenilmekte olup ROTfER- Con.stanza. Vama ve Burgas limanlan 
DAM HAMBURG ve ANVERS li- :çin hareket edecektir. 
manlanna yük alacaktır. L o v c E N 

«GERMANIA> vapuru 28-29 _ . 
22 

-
Ağwıtos arasında beklenmekte olup Lüks vapuru pazartesı ağustos ııaat 
ROTTE.RDAM HAMBURG ve 12 de lzmirdcn hareket edecek. Pire 
ANVERS limanlanna yük alacaktır. Korfu. Adriyatik limanları, Venedik. 

cHOlLANDIA> vapuru IO Ey- Trieste Ye Şupk limanlan için yolcu ve 
lülde beklenilmekte olup ROTIER- yük alacaktır. 
DAM HAMBURG ve ANVERS Ji-

1 -k la ktır Cer~k vapmlann muvasalat tannleri, man anna :vu a ca • k ı nl b ,_ 
c TIJRKIA> vapuru 20 Eylülde ~ere vapur isimleri ve nav u an a..· 

beklenilmekte oluı> ROTfERDAM kmda acenta bir taahhüt altına girmez. 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 

nna vülc alacakhr. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

UNITED ST A TES A ND LEV ANT umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 
LINE L TD edilmesi rica olunur. 

cHEL VIG> vapuru 18 Ağustos TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çançar 

ECZANESJ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 
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Korkulu Bir Rüvadan Sonra 
Çang -Ku - F eng etrafında boğazlaşan Sovyet - Japon 

• 

askerleri şimdi kardeşleşiyorlar 

Üç maddelik bi.r anlaşma 
kuvvetleri arasında Sov yet ve Japon 

Moskovada da ayrıca 
imzalandı 

pa.rale edildi bir itilaf 
Tokyo, 13 ( ö.R) - Harbiye nezare- Çankufeng tepesi civarında bu mahiyet-

li b~ sabah ıu tebliği neşretmiştir : . 
1 
te tedbirler alınmaaıru lmir bulunmak-

cSovyet ve Japon kuvvet1erinin mil- tadır. 
messilleri cuma günü saat 2 1. 30 da muh-i 3 - Çankufeng tepesinin zirvesinde 
teviyatı apğıda gösterilen muhhrayı bulunan Japon kuvayi külliyesiyle Sov
lmza etmitlerdir. • 1 yet kuvvetlerinin en mühim kısmı bu zi;. 

cŞimdiki ahvali göz önünde tutarak : veden seksen metreden aşağı olmıyacak 
Japon mevzileriyle Sovyet mevzilerinin bir mesafeye çekileceklerdir. 
Çankufengin §İmalinde birbirine çok ya- 1 Japon harbiye nezaretinin tebliğinde 

da bay Lltvinofla sıoruşmeğe başlamış• 
br. Komisyonun vazifesi Mançukuo ile 

Sovyet arazisi arasında ihtilaflı olan 
mıntakalarda hududu tahdit etmek ola-

caktır. 

Paris, 13 (ö.R) - Mosk.ovadan Ja· 

pon sefiri B. Şudcmito ile Sovyet harİ· 

ciye komiseri bay Litvinof arasında ka
rarlaştırılarak imza edilen mütarekeyi 12 

günden beri Çankufeng ve Satsaoping 
tepeleri etrafında çarpışmı~ olan Japon 

ve Sovyet kuvvetlerinin karşılıklı ku
mandanları Japon albayı ve Sovyet ge• 

nera1i Şuberin arasında harp sahnesinde 

müzakere ve imza edilen diğer bir mu-
kavele tamamlanmışbr . 

• 
Moskova mukavelesi iki taraf kıt' ala-

rırun mütarekenin imzası sırasında işgal 

etmekte olduklar1 mevkileri muhafaza • • .. . d Mütareke haberinde ;ap01' askerinin yaptıklan aevinç 
edeceklerını mutezammın bulunuyor u., mittir. f devam etsinler. Yeter ki bu mıntaka ne r den evvel Çankufeng ve Sataaoping te· Japon ukm Çankufengdc mütarekeden evvel 

kın bulunduiunu nazan dikkate alaralt ilave edildiğine göre Japon ve Sovyet 
Japon ve Sovyet kumandanlıklan ıu an- kumandanlık.lan muhasamatın kesildiği 
Jaımayı imza etmiflerdir : anda Japon ve Sovyet kuvvet1erinin va-

Askeri mukavele ise bu mevkilerin tea- cTimen muhabirinin bildirdiğine gö- bir taraf, ne diieri tarafından İ§gal edil- peleri meselesiyle meşgul olacakbr. 
bit ve tayinini göz önünde bulundur- re Japon sefiri B. Şude~to iki taraf mesin. Fakat bize ait olan araziden bir 
makta ve iki taraf atlan arasında kal- mevkilerinin 29 temmmda olduğu gibi, ecnebt devletin tazyikiyle kuvvetlerimi- Tokyo, 13 (ö.R) - Domey ajan9' 

t - Çanlr.ufeng tepesinin zirvesi ıi- ziyetini tesbit eden bir haritayı imza ede

malinde vaziyet her iki hü1tümete ku- ceklerdir. 

mış olan ölü ve yaralıların toplanabil- yani Japon iddialarına göre Sovyetlerin zi geri çeltmeğe razi olamam.> Han Şuang Vingten istihbar ediyor : 
mesi hükmünü ihtiva etmektedir. Çankufeng ve Satsaopingi İşgallerine te- Ayni muhabirin ilave ettiğine göre Çankufeng tepesinin ete~inde bulu .. 

mandanlıklar tarafından gönderilecek Kore cephesinden gelen haberlere gö-

hir raporla bildirilecektir. re Çankufeng tepesi etrafında sükWıet 
Japon hariciye nezareti dün öğleden 

sonra Moskovada Japon sefiri ve Sov• 

yet hariciye komiseri arasında cereyan 

kaddüm eden zamandaki ıekliyle ia- hududu tahdide memur komisyonun ta- nan bu köyde Japon ve Sovyet kuman• 
desini tekliE etmiştir. Fakat resmi haber· yini hususunda iki tarafın anlaf1p anla§- danlıklarının mümessilJeri ilk mektep bl· 

lere göre B. Lltvinof bunu da kabule ıa- madıklan nqredilen tebliğden sarih ola- nasında dün aat 1 1. 30 da İbncİ top• 2 - Japon ve Sovyet haokumandan- hüküm sürmektedir. Japon ve Sovyet 
lllr.lan her hangi hldiıenin önüne geç- askerleri kardeşleşmektedirler. 
mek için icap eden l::itifün tedbiTleri ala
caklannı beyan ederler. Esasen iki hü

kümet tarafından muhasamatın kesilme-

yan görmemi§ ve demiş ki : rak anlaşılmamaktadır. Fakat Japon ha- lantılann1 yapmışlardır. iki taraf müme .. 
eden son muhavereye ait tafsilatı ihtiva J 1 d 1 ,_1 h c apon ann tim i ifga ettiıı; eri at- riciye nezaretinin mümessili sadece ıu silleri ölülerin toplanmas! mesaisini ko-

si için imza edilmif 

tan çekilmelerini kabul ederiz. Hatta is- beyanatta bulunmuştur. Sandığıma göre laylaıtırmağa karar verdikten sonra İç• 

terlerse hu hattın Mançukuo arazisi da- bu komisyon yakında teşekkül ederek timalarını saat 15.30 za talik etmişler

olan anlaşmada line ve faaliyetine ait meseleler hakkın· lacak arazi meaelesini pek tenvir etme- bilinde olduiunu timdiki gibi iddiaya derhal çalışmağa başlıyacak ve her ıcy- dir. 

Tokyo, 13 (ö.R) - Moskova sefiri etmektedir. Bu veaika muhaaamatın ter• 

B. Sudemito hudut komisyonunun teşki- ki sırasında iki tarafın işgali altında ka-

Hankeu'nun müdafaası için Berlin borsasında Kriz 
Bir milyon Çinli Çankayşekin ida

resinde canlarını vermeğe hazır 
Beş seneden beri görülmiyen buh

ranın sebepleri nelerdir ? 
Londra 13 (A.A) - İngiliz mali mah

fclleri Alınanyadaki mali v~yeti bita
-raf bir gözle tat.kik ediyorlar. Son gün-
lerdeki §iddetli sukuttan sonra Berlin 

: bo~ı haJ~çe kalkınmıştır. cTimes> gal zetesı bu ıtıbarla ounu kaydediyor ı 

< Beş seneden beri Berlin borsasın
da bu hadi.senin emsali görülmemişti. 
tık önce Dr. Şaht ve sonra Mareşal Gö
ring tarafından yapılan sıkı kontrol sa
yesinde nasyonal sosyalist Almanyanın 
kendisini dünya borsa temevvüclerinden 
tçcrid eden iblr nevi Devlet kapitalizmi 
ve kambiyo kontrolü sistemi icad ettiği 
intibaı hnsıl olmuştu. Nitekim Nevyork 
ve Londra borsalarındaki temevvüclerin 
Berlin borsasında tesiri olmamıştır. 

Rl:Silli mahafilin keyfiyeti izah için 
gösterdikleri sebepler hilafına olarak bu 
defaki sukutun sebeplerini Almanyanın Berlinde mali müesseselerin bulunduğu caddenin gece manzarası 

d~~da . değil, içinde aramak lazımdır. J artırılan umumi kumpanyaların vergisi 1 mübayaatı ödemek için döviz fikdanı y;ı. 
Dovız fikdanı bu sebeplerin en muhak- ,nisbeti yUzde 30 dan yüzde 40 a çıkarıl- zünden ham maddeler meselesi daha gU9 
kaklarından biridir. Bu da bilhassa 1 d.ı. Ve Rayşban.kla münasebeti olan D oy- şekil alm!§tır. Diğer tarafdan mamfil ~ 
Martta Dr. Şahtm tavsiyesile alınan ka- çe Folk Rih gazetesine göre yakında bu- ya ihracatı da artamamıştır. Endüstride 
rarın neticesidir. Bu karar mucibince nun yeniden artırılması çok muhtemel- mütedavil sermaye fikdanı göriilmekte-
Almanya hazine ihtiyaçlarını kısa vadeli dir. dir. 

hazine tahvillerile değil fakat münhasi- Diğer tarafdan hükümet iç veya dış Şüphesiz bu m~edelerden acele bir 

~,~.,_.--~'""'''"' 

Hankeu sokaklarında jap01ılar aleyhinde niimayi§ler... • 

ren istikraz ve uzun vldeli hazine tah- piyasada uzun vadeli isti~z pl!sa et- netice çıkarmamalıdır. Bununla beraber 
villerile karşılamağa karar vermiştir. meğe muvaffak olmamıştır. Bankalar bü- Berlin borsasındaki son sukut ancak si

Bunun neticesi olarak vergiler çok ağır- yük endüstriye müzaharet edecek vazi- yasi bir endişe tezahürü olarak izah edi-

Londrn. 13 (ö.R) Şanghaydan talim görmüş bir milyondan fazla Çin ferine hizmet etmeğe acil bir oekilde da-
~tı. 1ki sene zarfında ikinci defa olarak yette olmadıklarını bildiriyorlar. Harici lebilir. 

Röyter ajansına bildiriliyor : Kio - Kian- askeri şimdi Hankeunun etrafında muh- vet etmiştir. tahrikçiyi bu sabah beynelmilel imtiyaz-
gın cenubunda Fu • Flig üzerine Japon telif mevzilere yerleştirilmit bulunmak- Londra, 13 (ö.R) - Şanghayda~ ]ı mıntakada tevkif etmiılerdir. Tahkikat 
ileri hareketi teşebbüsünden başka Kio tadır. Röyter ajansına bildirildiğine göre Çin- yapılınca bu mevkuflann kıyafet değiş-
Kiangın garbinde de şiddet1 i muharebe- Şanghay, 13 ( ö.R) - l 00 den fazla de muhasamatın açılmasının yıldönümü tirmiş Japon subaylanndan ibaret oldu
]er olmuştur. Burada Japonlar Fu-Çang Japon tayyaresi Çin hatları üzerinde 1 münasebetiyle dün Şanghayda bombalı ğu anlaşılmıştır. Bunların hüviyeti Japon 
istikametinde ilerliyebilmek için Çin mü- bombardımanlar yaparak ıimendiferler üç suikast olmuş ve beynelmilel' imti- konsolosluk zabıtası tarafından teyit 
dafaa hattını yarmnğa çalışıyorlar. Bu- ve köprüler üzerine yüzlerce ton bomba yazlı mıntakada üç bomba patlamı§tır. edilmiş, fakat bu polisler onlann hak
rası mavi nehrin birleştiği nokta üzerin- atmışlardır. Japon tayyareleri mukave- !ki Çinli ölmüş, Üç kişi de yaralanmıştır. kında her hangi bir karar ittihazını red
d edir. met görmiyeceklerini umarak Uşangda Hiç bir ecnebiye isabet olmamıştır. Mu· detmişlerdir. Amerikalılar rnevkuflar-

Diğer taraftan Yangçe nehrinde sula- marqal Çank - Kay - Şekin genel ka- hasamatın yıldönümü dolayısiyle şiddet dan başından yaralı olan birisini hasta
rın seviyesi tedricen İnmektedir. Bilhas- rargahını tahribe teşebbüs etmişlerse de hareketlerinin önünü almak için fevkal- neye göndermeğe mecbur kalmışlar ve 
sa şimal sahilinde Japon ileri hareketi- ağır zayiat vererek bundan vaz geçme- ade tedbirler alınmıştır. diğer ikisini kışlalanna sevketmişlerdir .. 
nin tekrar başlaması beklenmektedir. Fa- ğe mecbur kalmışlardır. LONDRA 13 ( ö.R } - Şanghaydan Birisi Çinli kıyafetine diğer iki Japon za
knt mareşal Çan - Kay - Şek Hankeunun Japonlar ve Çinliler arasında muhasa- Röyter ajansına bildiriliyor : Amerikalı biti de mareşal Çank .. Kay • Şek aley
müdafauına ait planlarını tamamlamak matın açılı;ının yıl dönümü münasebetiy- bahriye silahenda:ı:ları Çinlileri tedhiş 

1 

hine propaganda kağıtları dağıttıktan 
jçin son sükunet devresinden istifade et- le mareşal Çank - Kay • Şek ahaliye bir hareketleri yapmağa ve beyazların ta- sonra imtiyazlı mıntakadan Japon fşgal 

miıtir. Marcaalin temin ettiiine KÖre iyi beyanname neşrederek Çinin nihai za- hakkümünden silkinmeile davet eden ilç mıntakasına 1ıeçmeğe hazırlanırken in-

-

giliz polisleri tarafından tevkif edilmiş- Fransızları Çinin vahşi hayvanları diye 

lerdir. Bir müddet imtiyazlı mıntaka po- gösteren propaganda kağıtları dağıtmak

lisi tarafından tutulduktan sonra bunla- ta iken bir Çinli tevkif edilmiş ve bun· 

nn yollarına devam etmelerine mezuni- lan dağıtmağa Japonlar tarafından me· 
yet verilmiotir. mur edildiğini itiraf etmiştir. Diğer üç 

Fransız imtiyazlı mıntakası hududun- 1 Çinli imtiyazlı mıntakaya girdikleri sıra· 
da bir el humbarası patlamıştır. Japon da tev:.if edilmişler ve Japonlar tarafın· 

sivilleri bir otomobil içinde oldukları dan muayyen bir yerden silah ve bomba 
halde Çinli halk üzerine ateş ederek almağa memur edildiklerini ve para al

son sür'atle imtiyazlı mıntaka caddele- dıklannı itiraf etmişlerdir. Bunların biJ. 

rinden geçmişlerdir. Japonlar İngiliz im- dirdikleri adreste yapılan araştırma ne· 

tiyazlı mıntakaııına karşı mitralyözler yer ticesinde külliyetli silah ve mühimmat 
leştirdiklerinden ancak İngilizlerin mu- bulunmuştur. 

kabelc tehdidi karşısında bunlan kaldır- Nihayet dur emrine itaat etmiyen ih· 
mışlardır. tiyar bir Çinli bir İtalyan nöbetçisi tara· 

Diiier bir hadise de tudur : İngiliz ve fından öldürülmüştür. 


