
r-: . GAZI BULVARI ıZMiR · 44 
imtiyaz sahihi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumt neşriyat mü<lilrU: 

1 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDF:I't Türkiye için 

Snelik............ 1400 
Altı aylak ••. •••••••...•• 750 

Hariç için 

2900 
1650 

T E L E F O N : 2697 

FlA Ti ( S ) KURUŞTUR 

• Amerikalı general Pariste 
Paris 17 (Ö.R) - Amerikalı general Perşing 

77 yaşında olmMına ve vahim hastalıktan henüz 
kalkmasına rağmen her sene olduğu gibi bu sene 
de Parise gelmiş ve hararetle karşılanmıştır. 

·-----' YENi ASIR Matbaasında buıhmtbr 

Başvekilimiz yarın bekleniyor 
·Bay Celil Bayar Fuarımızı 

bizzat açacaklardır •. 
,/ 

Başvekilimizin mü-
him bir nutuk irat 

edeceği tahmin 
ediliyor 

lktısat Vekili de yarın 
geliyor. Şehrimizde 

on gün kadar kalacak 
hareket etti. Eskişehirdeki müesseselerde 
tetkikler yaptıktan sonra Afyon yoluyle 
Jzmire gidecek, ağlebi ihtimal cumartesi 

aktamı Jzmirde bulunacaktır. 
1khsat vekilimiz Ege mıntakasında on 

gün kadar kalarak iktısadi işler üzerinde 

Başvekil 1937 Fuannı açarken tetkiklerde bulunacak ve üzüm, incir pi-
lstanbul. 1 7 (Telgraf) - Türkiyenin yor. Başvekilimiz Jzmir fuarının açılaca- yaaalanmn açılması iılerini gözden ge

yeni çehresini kuvvetle belirtecek olan ğı cumartesi günü mühim bir nutuk irad çirecektir. 
aekizinsi fuan bqvdcil B. Celal Baya- edecektir. lktısat vekiline Jzmir seyahatinde 
rın açacağı, yannlci {Bugün) perşembe iKTiSAT VEKiLi DE GELiYOR müsteşar vekili ve orman umum müdü-
ıünü lzmir vapuru ile ıehrimize müte- Ankara, 1 7 (Telgraf) - lktısat ve- rü bay Hüınü Yaman refakat ederek or-
veccihen hareket edeceği haber verili- kili B. Şakir Kesebir bugün Eskişehire ma nitlerinl tetkik edecektir. 

Ellerimiz 
Tel ecilerin 
Yakalarında 

---0-- • 

YAZAN: Mahmut Esat Bozkurt 
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Seri halinde bir ka~ makale konusu 
teıkil edecek olan Mahmut Esat Boz
kurt'un bu yazılarını btıgiinden iti
baren nepetmeğe ba~lıyoruz. 

Uluaal bfr 114ramız olan tefeciliğin 
acılarını bu yazılarda okuyucıılarımız 
ıcıfha ıafha takip edeceklerdir. Tefe
ciliğin kOTkunç istilcisile, bu istilaya 
karıı şayın Celal Bayar'ın tktısat Ve
killiğinde ilkönce açtığı mücadele, bu 
mücadeleden alınan neticeler ve daha 
alınması gereken tedbirler bu yazılar-

• da. ciçıkçcı mütalaa edilmektedir. 

Bir çok gazetelerde, bu bahse bir 
çok defalar iliştik. 

Yine ilişmek istiyoruz. 
Fakat önce, tefecilik nedir? 
Ve tefeci kimdir) 
Bunu anlatalım : 
Herkese göre; 
Tefecilik, en az yılda yüzde yüz 

faiz getiren bir san'attır. 
Tefeci, en az yüzde yüz faiz alan 

merhametsiz, ahlaksız bir adamdır. 
Bize göre; 
Tefeci, milletin ve Cümhuriyetin 

düşmanıdır. 
Tefeci, halkın parasiyle yine hal

kı haraca bağlıyan bir soyguncudur. 
Tefeci, bir hırsız, bir şakidir. 
Ko1larını şehir caddelerinde sallı

ya aaUıya gezen, şehir parklarında 
dolaşan bir hırsızdır. 

O, şehirleri salgınlara bağlıyan bir 
şakidir. 

Onun, sırtlan pençesini andıran 
ayakları albnda, yüz binlerce insan 
son soluklarını almaktadır. 

Sürüne, sürüne can vermektedir. 
Onun, hırsından gıcırdıyan kanlı 

dişlerinde, kimsesizlerin hakları çiğ
nenmekte ve didiklenmiş et parçaları 
gibi sarkmaktadır. 

* Diyorduk ki; 
Tefeci milletin düşmanıdır. 
Çünkü milletin büyük bir kafile-.. 

sını soyuyor. 
Onu, bütün bir ömür süründürü-

yor, ve sonra söndürüyor. 
Diyorduk ki ; 
Tefeci Cümhuriyetin düşmanıdır. 
Çünkü acılara saldığı yüz binlerce 

Muasolini son ltalyan manevralannda 

Roma si.yasi mahf elleri 

Beynelmilel vaziyeti 
bedbince karşılıyoi-

.. 
Roma, 17 (ö.R) - Gazetelerin ek- ve Fransız tefairlerinin tehlikeli olduğu· 

serisi beynelmilel vaziyeti pesimizm ile na İşaret ediyorlar ve Çekoslovak.yaya 
tefsir ederek bu münasebetle Alman ma- karıı bir kuvvet darbe,inin düşünülme· 
nevralarından bahsediyorlar. Ekser ga- diğine dair olan Alman tekziplerini ken· 

zeteler bu maneVTalar hakkındaki İngiliz _SONU 6 iNCi SAHiFEDE _ 

ALMANLARIN NiYETLERi 

8 Alaylık Südet lej
yonu ihdas etmekmiş 

Alman ordusu 

Çekoslovakyaya hü
cum ederken bu kuvvet 
istihbarat vazifesini 

görecekmiş ... 
---0-

Prag 17 (A.A) - Sağ cenahın organı 

olan Narodnyi Noviny gazetesi yazıyor: 

B. Fazli Güleç mesai masasında 

Asfalt yollar .. 

Fuar 
Son haz.ırlıklar 
ikmal edilmek 

üzeredir 
• öbür tün ... t 17.30 da ~ 

olan sekizinci lzmir fuannm aplina 
törenine bmirden ittiralderi rica edi
lenlere fuar komitesince duedyeler 
gönderilmeie batlallDUfbr. limirde 
600 kifiye davetiye gönderilmek
tedir. ı, adanılan, banka müdiirleri 
ticaret &lemi mensuplan, reimt de
Tair müdürleri, parti ve Belediye 
teıkilab mensuplan, ıazeteciler, ec.. 
nebi devletler komoloı Ye sefirleri 
davetliler meyanındadır. 

Vilayet encümeninin kararına go"re Yunan milli turizm ofisi mlidu.. 
rü B. Kolbu Dİmitrİyadea dün teh· 

iz.miri çerçeveleyen 300 kilometre yolun as- rimize ırelmit ve belediye reisini 
makammda ziyaret etmİftİr. Bari 

/alt olarak inşası derhal başlıyacaktır fuannclan bir heyet yarm felırimb• 
Vilayet bütçe ve nafıa enr.ümenleri şehir dahilinde otobüa iıletmek için hiç ıelecektir. iatanbal ticaret odumı 

dün meclisten havale edilen işler üzerin- bir yerden müsaade iatihsaline lüzum ol- temsilen bir unarici ıruba cama 
de çalıtmıtlardır. Nafıa encümeni evvela madığı ve fakat muayyen nolttalar ara- fUnU tehrimize gelecektir. 
otobüs İmtiyazı iıini tetkik ederek kara- sında nakil vaaıtalan ifletmek için ruh- tkhlat Tekili bay Şakir Keeeblr, 
ra bağlamıttır. sat vermek salahiyeti umumi vilayet ı iç ticaret umum mUdürii B. MUm-

Burnova ve Buca belediyelerinin iıte- - SONU iKiNCi SAHiFEDE - - SONU iKiNCi SAHiFEDE -
Jıtderi otobüa imtiyazı içinde idan:i --------------...:::=============
umumiyei vilayat kanuniyle belediyelere z • t k e 
:verilmiş olan aalahiyetler arasındaki va- ıraa ongresı 
2iyet1erin telifi için uzun uzadıya mü-
zakerat cereyan etmiştir. Belediyelerin 

Doğuda 
Korgre m'llnasebetile Türki-yede 
köy mevzuu üzerinde neşredilen 

Kurmay başka
nımız Elaziğa 

vardılar 
Elazıg 17 (Hususi) - Doğu ma

nevralarında hazır bulunacak olan 
genel kunnay başkanımız Mareşal 
Fevz.i Çakmak bu sabah Elaziğa 

vardı. İstasyonda askeri merasimle 
karşılandı. 

Mareşal akşam üzeri, manevra 
sahasına hareket etmiştir. Doğuda 
her köşe, manevralara iştirak ede
cek askerimizin neşeli sesiyle çın
lamakta, asker tecemmu noktala
rında birleşmiş bulunmaktadır. Ma
nevralarda yapılacak ıslfilı hareketi 
bu bölgenin kavuştuğu huz~ebe
dileştirmiş olacaktır. 

kitapların sergisi 
acılacak • 
~..--·•---

Ziraat vekaletinden vilayete gelen bir 
yazıda Cümhuriyetin on beşinci yJı mil· 
nesebetiyle, birinci tqrin ayında Anka~ 
rada birinci köy ve ziraat kalkınma kon· 
gresinin toplanacağı bildirilmiftir. 

Ziraat ongresi umumi katipliğine bay 
Nusret Köymen tayin edilmiştir. 

KongTede umumi zirai meseleler, köy 
kalkınması itleri, kooperatiflerin ve köy
lünün İrtibatlan, köylüye toprak ve zi
raat iletleri temini itleri görüJiilecektir. 

Kongre münasebetiyle Türlciyede köy 
ve ziraat mevzulan iizerinde neşredilmiş 
kitapların bir sergisi açılacaktır. Bu eer· 
gide teıhir edilmek üzere neıredilmiş 

eserlerden iki~er nüshasının kongre ge· 
nel katipliğine gönderilmesi istenmiştir . 
Bu ıergiye gelen kitapların bibliyoğraf • 
yaıı neşredilecektir. Köylü çocuk 

Filistini taksim projesi 
gömülmüş sayılabilir 

Telavivden 15 kilometre derinliğinde ve 
60 kilometre uzunluğıında bir sahada 

yahudilere muhtariyet verilecek 
Papa 

Rasizm aleyhinde 
yt~ni bir nutuk 

söyledi 
--0--

Roma 17 (ö.R) - Papa «Katolik 
hareketi> mümessillerini kabul ede
rek yeniden Rasizm aleyhinde söz
ler söylemiş ve c Katolik hareke-ti> 
nin katolik hayatını temsil ettiğini, 

ı yani 1sa. peygamberin manevi ha-

insan Cümhuriyetin feyizlerini du
yamadan, bunlara doyamadan ucu 

- SONU lKINCI SAHiFEDE -

Almanyada hedefi Avusturya lejyo
nunun ayni olan bir Südet lejyonu ihdas 
edilmiştir. Lejyon 8 alaydan mlirekkep
tir. Bu kuvvetin kumandanlığına olmcli 
Almanyaya iltica eden Çekoslovak Nas
yonal .sosyalist partisinin eski sekreteri 

Kreb.I lsmlndeki biri tayin edilmiştir. Tarlada silahla çal;şan yahudi çiftçiler . 
Sildet lejyonunun vazifesi Alman ordu- Londra, 1 7 ( ö.R) - Hicaz va Necd 1 ile bir çok lngiliz ve ecnebi tahsiyetler 

• yatını devam ettirdiğini, bu sebep
le gözlerinin bebeği olduğunu söy
lemiş ve katolik hareketine iştirak
le cşeref kazanan> her kesin bu ha
kikatten ilham alması lüzumunu 
göstermiştir. 

MAHMUT ESA T BOZKURT Lo'l'd Runaimcın 

su Çekoslovakya üzerine yUrüdilğU za- kralı lbnl Suudun oğlu Emir Suud Lon- tarafından aelamlanmııtır. Her ne kadar 

- SONU 4 UNCU SAHiFEDE - dl'a)'a ı•lmittir. Emir aarda Hicaz aefiri - SONU 4 UNCO SAHiFEDE -



GA 
mübadil 
Maliye vekaletinin hazırladığı 

tasfiye talimatnamesi dün 
defterdarlığa geldi 

5 - Gayri mübndillere ait takdiri kıy- 1 5 - istihkak bakiyelerine ve istihka-
met dosyalan tasfiye bürosunda kala-

kın biç lınmamış olması halinde Aslına 
caktn. 

mukabil İstihkak sahiplerine verilecek 
6 - Kararnamenin tayin ettiği müd- yüzde onlar, temlik edenlere gerek baki

det içinde tasarruf vesikalannı tevdi su· 
yeye ve gerek aslına mukabil ödenecek 
yüzde b~ rusbetinde verilecek hazine 
tahvilleri aşağıdaki esaslar dahilinde ve
rilir : 

retiyfe takdiri kıymet tAlebinde bulun
mamlJ olan kimselere ait ve mülga mu1ı
telit mübadele komisyonundan müdev
ver dosyalar ile mülga gayri mübadil-
i . ._ · d t 1 A) Alınmış ve alınacak istihkak maz-er Jı;OmIBYonun a meveu ve muam e-
lerl b .tmi. t •·· d l ta f. batalan mukabilinde tahvilat almak üze-

ı J o an •a,... osya an s ıye 
•onuna intizar cdümehizin fstanbul def- re lcanunun neşri tarihinden itibaren bir 
terdarlığmca bazırl~ (hususi bir do'.s- sene içinde tasfiye bürosuna veya mahal
yaya) nakil cdileeekitir. lin en büyiik mal memuruna .sahibinin 

isim ve aoyadiylc sarih adresfoi muhtevi 
arzuhalle müracaat olunur. Mahal11 mal 

iR HABERLERi 
Borsa idare heyeti 

fiyasaya 
açılma 

mahsul gelmesi şartiyle 
günlerini tespit etmiştir 

Sivil ha1'a hangan 

-=-

Fucir 
Son hazırlıklar 
ikmal edilmek 

üzeredir 

Ellerimiz 
Tel ecilerin 
Yakalarında 
~ 
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-BAŞT ARAFI 1 tNCl SAHtFEDE-

hucu gelmez esir kafileleri halinde 
gözlerini yumup gidiyorlar. 

Açıkçası bu ~iler, Cümhuriye
tin feyizlerini tatıp. rejime sevgi 
besliyeceklcri. boğazlıyorlar. 

Diyorduk ki; 
Tefeci halkın parasiyle yine hal· 

kı haraca bağlıyan bir soyguncudur. 
Çünkü o, bütün servetini millet .. 

ten faiz yoliyle çaldığı parayla yap-
mıştır. 

Milletin parasını kullana 
servetini şişirmiştir. 

* 

** 

kullana 

Ben famunlar tanır ve gösterebi-
lirim ki, buralardaki malların büyük 
bir kısmı sahiplerinin elinden çık· 
mıştır. 

Bütün bunlar, tek bir tefecinin is
tilasına uğramıştır. 

Ve bu istila dört beş yıl içinde olu· 
vermiştir!. 

Dört beş yıl içinde, hazan doğru· 
dan doğruya, bazan nesilden nesil«1 
sürüp giden uzun çalışmaların bil~ 
tün verimi tefecinin kesesini şişir
meğe yaramıştır. 

Fuar münasebetiyle sivil hava seferle- j yağmurlu zamanlarda sulann bu sahada 
rinin cumartesi gününden itibaren baııla· tesir yapacağı anla§ılmaktadır. 7 3 bin !i

masına intizar edilmektedir. Bu hususta ra sarfiyle burada muntazam bir pist ya

devlet hava yollarının lzmirdcki te§lcila- pılacaktır. Bu İş ancak kış mevsiminde 
ikmal edilecektir. 

tına talimat gelmiş değildir. Bu itibarla 
• Şimdi bu malların öz sahipleri, 7 - Zikrolunan hramamcnin tayin 

ettiği mUddet zarfında müracaat vesik.a
lannı tevdi etınif olduğu mülga gayri mü
badiller komisyonunca ma11anna heniiz 
leymet takdir eydilememiJ kimseler, tak
diri kıymet için kendilerinden istenecek 
§eyleri, 3523 sayılı kanununun meriyeti 
tan'hindcn itı"baren üç ay zarfında vere
ceklerdir. Aksi takdirde bu husustaki 

mcmurlan bu müracaatlere mukabil ar- seferlerin daha bir knç gÜn gecikeceği 
zuhal Mhiplerine tasdikli müracaat ve- tehmin edilebilir. 

Sivil hava hangarı gayet muntazam 
bir ııekil almıştır. Seferler başladığı tak
dirde belediyenin bir otobüşü, hava yol
cularını 1zmirden alarak uçuş sahasına 
getirecektir. İzmir - lstanbul ve lzmir -
Ankara yolculuğu yirmi iki liradır. Sigor
ta ücreti huna dahildir. 

BAST ARAFI 1 tNCt SAHiFEDE mahzun, perişan bakışları ile çalınan 
taz Rek, Türkofis ba,kanı B. Bur- emeklerinin karşlSlnda içlerini çeke· 
han Zanus, iktısat vekaleti umum rek. geçiyorlar.. • 

haklan sakit olacakbr. 

silcası verir ve arzuhal ile mazbatalım ve 
müstenidabnı ve kıymetli olarak 1 S gün 
içinde tufiye bürosuna gönderirler. 

Gayri mübadillerin bu §ekilde müra-
cnatleri lüzumu Ankara, lstanbul, İzmir
de gazetelerle ilin edilmekle beraber bil-
umum <lefterdar mal müdürlüklerince 
belediyeler marifetiyle ilan ettirilecek-

8 - Kıymet takdiri, defterdarla arazi 
tahakkuk memurluğunda bulunmuı olan
lar arasından lstanbul defterdarlığınca tir. 
seçilecek bir azadan veya tapu müdürün- B) İstihkak sahipleri Yeya mazbata 

den müte ekk;t bir komisyon tarafından 
yapılacaktır. Komisyon, takdir edeceği 
kıymetlerden on b~ bin liraya kadar o· 
lanları doğrudan doğruya, 1 SOOO lira
dan fazla olanları vekaletin tasvibiyle 
katileşecektir. 

9 - Temyiz komisyonunda mevcut 
evraktan henüz karara bağlannuyanlar 
milli emlak idaresince tetkik ve vekale
tin tasvibiyle karara bağlanır. 

1 O - Mülga gayri mübadiller takdiri 
kıymet komisyonunca temliklerin kay· 
dedilmediği devreye ait temlikleri tesbit 
etmek üzere tasfiye bürosu icap eden 
tedbirleri nlacnktır. 

eatın alan1ar kayıtlarda gorunen mik
dardan ba§kaca temlik edilen mikdar 
olup olmadığını ve mikdannı ve temlik 
muamelesinin hangi noterde yapıldığını 
ve hi1afının eübutu halinde cezai mesuli
yet kabul ettiğini ve tahakkuk eden mik-
dar üzerinden hazine tahvilini nereden 
ıılmak İltediğini mubeyyin olmak üzere 
arzuhaline bir de beyanname bağlıya
cak tır. 

16 - Beyannamelerde tahvilin alı
nacağı mahal tayin edilmiş olduğu hal
de bir mazeret dolayısiyle )üzum görü1-
düğü takdirde on dördüncü maddedeki 
§Crait dahilinde nakli caizdir. 

Tayyare Sineması Telefon 
3151 

18 Aiwtos 938 Pertembeden itibaren 
2 büyük ve Muhteıem filim birden 

Gönül Acısı 
KLARKGABLE 

MtRNALOY 

Gizlenen ıstıraplar 
VtuAMPOVEL 
KAYFRANCtS 

Gibi iki dahi san'atkirın temsi. Tarafından müstesna bir ıuret· 
linden çıkımı hissi ve içtimai te yarahlmıı büyük aile 

büyük atk filmi faciası ••..•. 
SEANSLAR : GöNOL ACISI : 3.50 - 6.40 - 9.30 
GiZLENEN ISTIRAPLAR: 5.15 VE 8 DE 
Cumartesi, pazar uat 2.30 da ba§lar. 

N 
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Havalar yağmursuz gittiği takdirde si
vil hava i tasyonundan tayyarelerin inip 

kalkmaları mümkün göriilmü.§tür. iniş 

ve bareket sahası muntazamdır. Ancak 

sf al yollar .. 

bürosu ,efi B. Vedad Nedim Tör, İşte şurası Süleymanındı. 
İstanbul ticaret odası reisi, Borsa Burası Alinindi. 
komiseri ve daha bazı zevat cuma Ötesi Mehmedindi. lla aheri. 
ıünü ıelecekleJ"Clir. • Bunlar dükkanlar, evler, bahçe· 

lzmir fuan hükümet komiserliğini lerdir. 
lzmir ticaret odası umumi katipliği Benizleri uçuk, yalmnyak, baş 
yapacakta". açık çocuklar, incecik parmaklan ile * buraları gösteriyorlar. 

Fuar aalıasında hümmali bir faaliyet Ve bizim diye mınldaruyorlar. 
hakimdir. Fuarm büyük antresinin ik· Fakat ne yazık 1. 

Vilayet encümeninin kararına göre 
lzmiri çerçeveleyen 300 kilometre yolun as

falt olarak inşası derhal başlıyacaktır 

maline çalqılmaktadD'. Etibank pavyo-- Yarın öğrenecekler ki, buralari 
nu ilanal edilmİftir. tzmir Vilayeti pu- onlarındı. 
yonanun dekoruyon İJ]en, pyanı tak- Lakin babaları yakasını tefeciys 
dir bir ,ekildedir. Vakıflar idaresinin in- kaptırdı 1. Borçlandı 1 Tefecinin tu· 
p ettirdiği pavyon dün ikmal edilmittir. zağına düştü 1. 
Bu pavyona konulacak levazlDlın yerleı· MalJarı da kendileri de tefecinin 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

mec1isine ait bulunduğu neticesine varıl
mıştır. 

Buca ve Burnova ile İzmir arasında 
işliyecek otobüsle.re ruhsat verilmesi için 
bunların işletme ııartlarının önceden tes
bitine ihtiyaç görülmü,tür. Bu şartlar ha
zırlanarak vilayet meclisine tevdi edil· 
memİJ olduğundan işletme şartlarının, 

alınacak ücretlerin ikmal ve teabiti için 
belediye daimi encümenine salahiyet ita
sı kararlaşmı§tır. 

Turistik yollar projesini tetkik eden 
nafıa encümeni 9 38 yılı içinde lnciraltı, 
B alçova ılıcalan, Kargıyaka, K!tip oğlu 

gibi lzmiri çerçeveliyen yollardan 3 3 ki
lometr~inin derhal inp.sına bqlanma
sına karar vermiıtir. Bunun için 700 kü
sur bin lira tahsisat ayrılmasına ihtiyaç 
görülmüotür. Bu paranın 21 O bin lirası 
yol mülcellefiyetine zam edilen iki§er lira 
ile, 60000 lirası nakıl vasıtaları resmiyle 
385000 lirası vi1ayetin istikraz kargılı
ğından temin edi1ecektir. 

Vilayetin yol miıı el! ... fiyetinden ayrıl
ması ]azım gelen 125000 lira senesi için· 
do yoll ua ınrfedilmiıı veya taahhüt al-

tına alınmı, bulunduğundan bu mebla· 
ğın 939 bütçesinden tefrik edilmek üzere 
derhal inşaata ba§lanması tensip edil
mi~tir. Vilayet meclisi bugünkü toplantı
sında encümen noktai nazarına İştirak 
eylediği takdirde karar, nafıa vekaletinin 
tasvibine arzolunacaktır. 

Müteakip yıllarda sırasiyle Bergama, 
Selçuk, ÇcJme, Gölcük yollarının asfalt
lanması qıuvafık göriilmü§tÜr. Bu yollar 
yekCtnu 300 kilometreye baliğ olmakta· 
dır. 

-------
B. Salahattin kantar 
Aearıatika müzeleri müdürü bay Sa1!

hittin Kantar Tire, Kup.dası, Çamlık, 
Selçuk, Torbalı asarıatika işlerini gör
mek ve Afrodisya harabelerinde yapıla
ealc kazıları bitirmek üzere dün Selçuğa 

tirilmesine devam edilmektedir. oldu. • 

938 fuanrun en güzel eserleri arasın- Bu kara bahtlı çocuklar yann yi-
da ye ralan evkaf puyonu, 1zmir hallet· no öğrenecekler ki kendilerini bek· 
na bir çok sürprizler huarlamaktadır. liyen miras, bir hiçliktir. 

Evkaf umum müdürü bay Fahri Ki- Bundan da beter : 
per dün alqam ıebrimize eelmit ve ev- Bu miras, bütün bir ömür sürüp 
kaf müdüra bay Esat Serezll ve Evkaf gidecek borç esirliğidir. 
müdürlüğü ıefleri tarafından karıdan- MAHMUT ESA T BOZKURT 
ml§tır. Vakıflar pavyonu komitesi ba
amdan ressam lhaan ve Şefik te ıebrimi
ze ıelmiJlerdir. V akıf1ar umum müd&irü 
fuarm açılma töreninde bulunacaktır. 

Bulgurca köyünde 
bir cinayet 

Fuar sahasında, ekspozanlara bir ko- Dün öğ1eden sonra Bulgurca köyünde 
laylık olmak Uzere pavyonlan otomatik Kara Mehmedin yanında çalışan amele· 
telelon konulmaktadır. On lira tesisat den Ahmcl, Ömer oğ1u Musayı biçakla 
muraft ve mükileme batına bet kurut sol böğründen ağır surette yaralamıştır. 
ücret alınacakbr. Şelılrler arası muhave- Yaralı, hadiseden sonra sıhhi imdat oto
releri ancak P. T. T. pavyon'Ptdan ya- mobi1i1e Izmire getirilerek memleket 

pılacaktır. hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 
Hadiseye mtiddei umumi muavini B. 
Sabri el koymuştur. Dr. Ekştayn 

-o-- -0--

K l Ankara ntimune hastanesi çocuk has. B . hk OCQSlnl yara amlŞ talıkları mutahassısı Dr. Ekştayn ve tr ma Ümİyef 
Yanyalı AH kızı Hikmet, Dam1acık bayanı diln sıhhiye mlidilrU Dr. Cevdet İkiçcşmelikte bir kalaycı dUkkünından 

caddesindeki evine misafir gelen kocası· Saraçoğlu ile birlikte Buca ve Burnava kazan çalan sııbıkah Habib Hasan ve 
nın kız kardeıi Penbeye hakaret etmiı ve köylerinde tetkikat yapm~ladır. Profe .. Mehmet Koçakl Ağll'ceza mahkemeslh· 
müda~ale eden kocası Aliyi de bıçakln sör bugiln Menemen köylerinde tetkik- de üçer ay ve on beşer giln hapse malı· 
sol elınden yaralamı&tır. lerine devam edecektir. kum cdilmislcrdir. 
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Çek müdafaa konseyi 
Huduttaki Alman manevralarından 
çıkacak neticeleri gözden geçirdi 

Prar, 17 ( ö.R) - Çekoslovak yük
sek milll mUdaf aa konıeyJnln içtimaına 

ehemmiyet verilmektedir. Zannedildiği
ne aöre konıey lıJç bir karar vermemfı. 
fakat mHul aıkert reisler huduttaki mu
azzam Alman manevralanndan çıkabi
lecek btitün neticeleri gözden geçinniı
lerdir. 

cNorodnl Politika> gazetesi vaziyeti 
ı&yle hüllsa ediyor : 

clngilizler gittikçe daha iyi anlıyorlar 
kl Almanya için Çekoılovakyadaki Al
ınanlann talepleri meselesi geniı mik
yaata haıeket için sadece bir vesiledir ve 
~u hareketin gayesi de Çekoılovakya ile 
~taşmak değil, orta A vrupada Alman

' •anın ukert ve ekonomik hegemonya11nı 
~unnaktır. Bu hakikatin Lord Runslman 
\'e arlr.adaılarına da malQm olduğunu 
lmit ederiz. Her halde Prag bunu çok 

Hami diye 

İyi anlamaktadır.> 

Parla, 1 7 ( ö.R) - cEntranslJan> ga
zetesi Çekoılovafr.yada vaziyeti fU su.
retle hülasa ediyor ı 

DUn akşa~ Lord Runalman Alman 

en mi.ihlm mHeledir. Tahmin edtldi~ine 
göre Flinka yerine yeni bir reis aeçllmi
yecek, fakat Slovak muhtariyet partisi 
daha mutedil ÜC} hadan mürekkep bir 
direktuvarın idaresi altında kalacaktır. 

Südet partisinin mümeaailleriyle bet saat Prag, 1 7 (A.A) - D evlet müdafaa 
müzakerede bulunmuıtur. Fakat bu mü- yüksek konseyi bugi.in saat 11 de başve
nakaşalar henüz neticelenmemiıtir. Bu- kil B. Hodzanın riyasetinde Kolon'.J'at sa.

gün bu delegeler öğleden sonra hilkü- rayında toplanmıştır. Enternasyonal va
met erkanile karşılaşarak Prag hüküme- ziyetin zorluklarına rağmen salahiyettar 
tinin tekliflerine <:evap vereceklerdir. Çekoslovak mahfelleri yüksek konseyin 
Hükümet mahfelleri bu <:evabın müsbet bu içtimaına fevkalade bir ehemmiyet 
olmasını bekliyor. Fakat Südetlerin ilk atfeylemektedir. Bu mahfellerin tebarüz 
defa olark açık ve kat'i şekilde görilıle- ettirdiğine göre konsey bundun on gün 
rini bildirerek siyasi taleplerini açıkça evvel içtimaa ça~ırılmıştır. Ve bugünkü 
lf ade etmelerine ehemmiyet verilmekte- görüşmelerde konseyin nisan ayı zarfın
dir. daki toplantısında da mevzuubahis edi-

Slovak muhtariyet partisi reisi rahip len bilhassa ekonomik ve mali meıelele
Flinkanın ölümü ekalliyetler arasında re temas olunmu~tur. 

Tekrar Balkan 

= 4 

Bir otobüs 
kazası .. 

İzmir - Kasaba şosesi üzerinde 
bir kişinin ölüm.ile neticelenrn bir 
kamyon fAciası olm~tur. Faciaya 
11&bebiyet veren şomr cesedi yol or
tuında bırakarak kaçmıştır. Hadi
le etrafında bize verilen malumat 
ıudur: 

- hmirden ticaret eşyası yükli-
7en (Sarayköy 7) sayılı kamyon 
Manisaya gitmekte idi. Kamyon 
ISS ve 56 mcı kilometreler arasında 
Arızaya uğrıyarak sol tekerlek rotu 
çıkmıştır. Bu yüzden husule gelen 
aademe çok şiddetli olmuş ve kam
yon devrilmiştir. 

Kamyonun üzerinde bulunan Sa
l1hlinin Araplı köyünden Süleyman 
oğlu 42 yaşında Bayram Sezgin 
kamyonun altında kalmış ve kafa 
tası parçalanmıştır. 

Şoför Hasan, kazayı mliteakıp 

kamyonu ve ölüyü bırakarak kaç
mıştır. Zabıta hadiseyi ehemmiyet
le takip etmektedir. 

Dün akşamki 
ziyafet 

Fevkalade içtimaa davet edilmiş olan 
meclisi umumi haları şerefine dün ak
şam şehir gazinosunda C. H. P. tarafın
dan 60 kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

Mektep gemisi 
Samsunda 

Ziyafette vali bay Fazlı Gilleç, sabık 

/ngiliz bayrağı çekildi Oyunları başlıyor adli.y~ vekili ba~ .Mahmut ~t Boı.kurt, 
Şanghay 17 (A.A) - Sabahleyin bir eski iktısat vekilı B. Rahmı, mebuslar-

. . . .. Belgrad 17 (A.A) - Bulgar ve Ar- dan B. Halit Onaran, B. Sadettin, beledi-
Samsun 17 (A.A) - Hamidiye mek- japon ~uh~ıbınin buraya gelmesı uze-lnavud atletik federasyonları Be1gradda ye reisi B. Behçet Uz, meclisi umumi 

tep gemimiz dün akşam limanımıza gel- rlne Vıctorıa romorkörUne tekrar Ingi- yapılacak olan balkan oyunlarına. iştirak Azaları ve gazeteciler haz.ır bulunmuş
)n.J.f ve bu giln genç subaylarımız şehre liz bayrağı çekilmiştir. Japon bayrağı edeceklerini teyid etmişlerdir. Dığer ci- lardır. Ziyafet samimi mübahaseler ara
gıkarak Atatürk anıtına törenle çelenk indirilmiş ve romorkörde bulunan japon hetten Yunan heyetile birlikte Belg~ada sında saat 23 e kadar devam etmiştir. 
loymuşlardır. müfrezesi gemiyi tahliye etmiştir. Yunanistanın en büyük gazetelerınin _ , __ _ 

Bu akşam belediye tarafından şerefle- -=- mümessilleri de gelmişir. 

xlne slyafet verilmiştir. JlTÜ b k • i*- /d 
Emir Suud londrada ,.,ı ren erg ongresı 159 ıtalyan ö ü 

Berlin 17 (A.A) - B. Hitler yanında Roma 17 (A.A) - lspanyada FrankLc:t-
Londra lT (A.A) - lbnissuudun ve- B. Rudolf Hes olduğu halde Nasyonal lerin Albentosa Barracasa karşı yaptık

,Jlahdı Emir Suud yanında kardeşi Emir sosyalist partisi erkanından bazı zevatı ları taarruz esnasınada 159 Italyan Jejyo
Muhamıned olduğu halde buraya gel- kabul etmiş ve Nilrenberg kongresi mev- nerinin öldüğü resmi bir tebliğde bildi-
~· zuu etrafında kendilerile gör~müştür. rilmektedir. 

Çin - J_apon harbi 
halde buluiıuyor 

ne 

12Yaşında 
-o---

Bir kız tecavüze 
uğramış 

Narlıdere zabıtası on iki yaolarında 

fatma Çakır adında bir kızın ıu yolda 
bir .müracaatiyle .karııla~mı§br : 

- cl~eni evlat edineJı ve yedi ~daa 
beri yanında bulunduj um (H. Ç .. ) nin 
gece vakti tecavüzüne uğradım. Namu
sum mahvoldu. Kendisinden davacı-

yım.> 

Zavallı kızcağızın ifadesi derhal te.-
bit edilmi~. ıuçlu yakalanmış, fakat b u 

Çankayşek Japonların ümitlerı·ne idd~:: =~~t~:::~ getirilerek adliyeye 
verilen suçlu, mahkemeye çıkarılmıı. 

O··ıu··m darbesı· ı·ndı·rmeg"' e çalışıyor orada verdiği ifadede, evlatlık edindiği masum bir kıza tecavüzü hatırına getir-
mediğini, on iki yaşında, elleri arasında 

YAZAN: Edgar An.sel Mowre1' hareketlerini tevkife mecbur olmuşlar- kil müdafaa hatlarile ihata ettiler. Mev- büyüttüğü bir çocuğa karşı böyle bir ci-
dır. Bu da Çinlilere ricat planlarını tat- zii seri tecemmüler yaparak japon gar- naycti irtikap edecek tıynette olmadığı-

Cenupta ve garpta daha sağlam mev- bik etmek fırsatını vermiştir. Lunghay- nizonlarını silip süpürme yolunu takibe nı ısrarla söylemi~tir. 
.kileri !nal etmek için Sarı nehrin bal- dan Pinghana giden şimendifer hattı üze- koyuldular. Ve her tarafta sistematik Bunun üzerine ifadesine müracaat edi-
çıklı ovalarını terkeden Çin kıtalarının rindeki şehirler bombardımanların tesi- bir gerilla harbine giriştiler. Japonlar len Fatma : 
bUyUk ricat hareketlerinin ikinci yarısı rile \amamen harabezara çevrilmiştir. nisbeten mahdut bir bölgede bir çok fır- - «Ben bir ay evvel tecavüze uğra-
da artık bir emri vakidir. Hülasa Çinliler muntazaman çekilmiş- kalar tahşid edince bu taktiğin de gayri dım amma, bana bakkalın oğlu Hasan 

Japonlara Lungbay yolunu açan Suçe- lerdir. Her tarafdan Çin kıtalarının ma- kafi olduğu görüldü. .. . A (H ) . b 
k t d Ç

. k d tecavuz ettı . nnem .. Ç.. nın ana 
unun ı;u u un an sonra ın uman an- neviyatı mükemmeldir. Halka gelince Japon bakımından bu ikinci safhaya .. •v• . . . 
lı~ i'-' ıktan b. .. k b 1 t k 'b' 1 k b kald v · · tecavuz ettıgı ıeklınde ıfade vermemı 

6 1 Lı § ırını a u e mc gı ı yuva arını ter e mec ur ıgı ıçın Çin demir yollarının japonlar tarafından .. . . . . .. .. . 
nazik bir vaziyet karşısında kalmıştı: Ya elem ve iztırap içindedir. Fakat yeise işgıili adı verilebilir. soylemıştı. Onun ıçın boyle soyledım, 
ovada beklemek suretile japonların çok düşmemiştir. demiştir. 

Şurası muhakkaktır ki japonların B ( 
kuvvetli motörize kuvvetlerine mukave- u vaziyet karşısında H.. Ç .. ) eer-

Lunghay muharebesi ancak Hankeunun 
met etmek, yahut ta müdafaaya daha Yeni müdafaa hattında: best bırakılmıştır. Bakkalın oğlu Hasan 

işgali ve harbi süratle bitirmek neticesi- k 
müsafd olan dağlık araziye çekilmek... hak ında takibata devam edilecektir. 

ni verdiği takdirde bir japon zaferi sa-
Bu ikinci şıkta gerilla taktiği en müsaid Karilerin bu satırları okuyacakları sı- yılabilir. Japon erkanı harbiyesinin iriş-
neticeler vereceği düşünülmüştür. ra~a ~neral Çankayşekin ordusu yeni mek istediği gaye budur. 

Çin başkumandanlığı cephede bir kaç mudafaa hattında kuvvetle yerleşmiş bu- . . . . . .. .. 
gtinlük. t tkikl d d ~ık arazi lunacakt lk' . ç· J h b" b" Çınlilerın de maksadı ışı mümkun ol-e er en sonra ag ı - ır. ıncı ın - apon ar ı oy- k d ak 

k.iim · t ih ..... ;.,t· B' 1 h ı il ·· .. b lki d fh duğu a ar uzatın tır. Her kazanılan 7e çe eyı ere e~.""' ır. ınaena ey ece çuncu e e sonuncu sa asına 

Bir ficıa 

__ !2J &:ez a s G 
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1SON HA.HER 
(f .. - . ~t..~ ... : ! ' . 

Bu gece saat 20 . 45 de 

Belgrad radyosunda fu
ar konferansı verilecek· 

Belgrad, 1 7 {Hususi) - Yugoslav
ya demiryolları idaresi, dost ve rnüttefi1' 
Türkiyenin biricik enternasyonal fuarı 

olan İzmir fuarına i§tirak edeceklere yüz
de kırk tenzilat yapmağa karar vermiı-

tir. 
Yarın (Bugün) Bclgrad radyosunda: 

Türkiye saatiyle gece saat 20.40 ta, Yu· 
goslav saatiyle 19.45 te lzmir fuarı hali• 
kında bir konferans verilecektir. .-

Diktatör olmak isti yen 

Macar sosyalistleri 
mahkemede • 

r.eısı 
• 

Budapeşte, 17 ( ö.R) - Macar nasyonal sosyalistlerinin reisi Sa
lakinin muhakemesi saat 1 O da B. Töyrekinin riyaseti altındaki tem
yiz mahkemesinde başlamıştır. Müddeiumumi Salaki hakkında ve
rilen üç sene mahkumi~t hükmünün teşdidini istemi~ ve binbaşı Sa
lakinin Macaristanda diktatörlük kurmak istediğini söylemiştir. Bu 
diktatörlüte yalnız kendisi hakim olacak, diğer her kes o~un iradesi
nin icra vasıtası derecesine düşecekti. 

B u hareket krallık naibi, parlamento ve hükümet aleyhinde idi ve 
bir kuvvet darbesiyle hükümeti ele geçirmek istiyordu. 

Müdafaa tabii beraet talebinde bulunmuş ve hükmün tefhimi için 
muhakeme 20 ağustosa talik edilmiştir. Muhafazakar, katolik ve Li
beral mahfellerin fikrince 20 ağustosta sert bir hükümle bu mesele 
kat'i olarak kapanacak ve 21 ağustosta krallık naibi Amiral Hortinin 
Berlin seyahatinde vaziyet tavazzuh etmiş bulunacaktır. 

Romanyadan 20 bin 
,, 

goçmen gelecek 
İstanbul, 1 7 (Telgraf) - Bu yıl Roman yadan memleketimize ge

lecek iki bin göçmenin Trakya bölgesine yerleştirilmesi kararlaştı. 
Trakyada göçmen kardeşlerimiz için yerler hazırlanıyor. Kendileri iyi 
karşılanacak ve en kısa zamanda müstahsil hale gelmeleri temin edi
lecektir. 

Milletler Cemiyeti konseyi 

9 Eylülde Çin --Japon. 
konuşacak • 

ışını 
• • 

Cenevre, J 7 (ö.R) - Milletler cemiyeti konseyi 9 eylUlde tapla
nacak ve üç gün sonra 12 eylulde asamble içtima edecektir. Konseyin 
m üzakere ruznamesinde bir tek mesele vardır. B u da geçen mayısta 
tetkik edildik ten ıonra Çin hükümetinin sarih talebiyle ruznamede 
muhafaza edilen Çin - Japon m eselesid ir. Diğer 17 mesele Milletler 
Cemiyetinin idaresine, manda, ekonomi vesaire komisyonlarının ra
porlarına mütealliktir. Bermutat bunlar asablenin komisyonları ıçın 
t etkik mevzuu olacaktır. 

/tal yan gazetelerine .. gore 

Yahudilerle 
bir 

/tal yanlar arasına 

set kurmak lazım 

Roma, 17 (Ö.R) - ltalyada Rasist siyasetini ve yahudi aleyhtar
Lğını kabul etmiyenlere karşı mücadele devam etmektedir. Gazeteler 
şimdi bu ırk nazariyeleri aleyhinde Papanın nutkunu tasvip eden ltal
yan protestanlara hücum ediyorlar. «Luçe» gazetesi şöyle yazıyor : 
İsrail oğullan ile İtalyanlar arasında bir sed kurmak lazımdır. Papa
nın nutkundan ve Rasis t aleyhtan sözlerinden memnun olmuşlar. 
Madam ki bu noktada milli gidişin aleyhinde vaziyet alıyorlar, bu 
noktayı da hesaba katacağız.> 

Diğer gazetelerde yahudi meselesini umumi olarak günün meselesi 
yapmışlardır. Geçen ay zarfında bir çok yahudilerin Milanoya gel
miş olması gazeteler tarafından şu şekilde başJ,klarla kaydediliyor : 

cMilanoya yahudi muhacereti tehlikesi>, «Milanoya yahudi akını» 
Ç. 1 l ._,_, h kili ı R' · kti H t 1 d ki . . fh ay japonları yıpratabileceği gibi Çinli- G 
ın i er cenupı.cuu atta çe yor ar. ı- gırece r. a ır ar adır bırınci sa a enç b:r kız otomobı"l 

Çinl·ı . ş gh .. . lerin lehi.ıie diplomatik inkıtalar da ya- ~ vesaire. 
cat maddi zayiat olmaksızın yapılmıştır. ı erın an ay mudafaasile başlamış- .. 
Maamafih bu çekilme Hankeu yolunun tı. Nankindeki bozgunla neticelendi. Az ratabılır. . . .. af tında can Verdi cKritika Faşista> gazetesi adliye nazırı Boçari imzasiyle yazdığı bir 
japonlara açıldığı manasını ifade etmez. sonra başlıyan ikinci safhada ise kendi- Şu halde harbın üçilncu safhasında . . makalede yahudilere zülum ve işkence yapmaksızın onlarla ltalya.nları 

· nl ç· k b' rf İzmıt 16 (Hususi) -1zmıtten İstanbul b. b' · d k 1.. k d d. 
Çinlllerin ricat hareketinde bulundum. !erine çok güvenen japonları küçük kı- 1apo ar ıne en ısa ır zaman za ın- . . . . . . ır ırın en ayırma uzum unu ay e ıyor. 

d -ı·· d b ... di • 1 ak ~W~~ınb~~b~Hali~~~ ~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~---~~~ 
Orduya yilz kilometrelik yürüyüşünde talar halinde şimal ve şark ovalarında a 0 um ar esını ın rmege ça ışac - . . . .. . . . 

Japon he yetinin 
teftişi 

Kredi Fonsiye 
tahvilleri 

l dı ç·nn }' nl d d" fır gıden merhum Nafıa mühendısı Emi-
yoldaşlık ettim. Kayfengten hareket ede- ilerlerken gördük. Fakat japonlar ansı- ar r . ı ı ere ge ınce o ar a uşman- . . .. . 

• . . .. .. • k d kl nın 17 yaşındaki kızı Münire Bomonti 
rek Langfenge ulaşmaga çalıştım. Fakat zın muhtelıf noktalarda ve bılhassa bir !arını mumkun oldugu a ar uza ara d ak . d k _ k ıld 
Ç

"nlil f d d . dif h tl ilt" k k k k . . 1' . ıf1 tm ğ ur yenn en arşıya geçer en Y ı-
ı er tara ın an emır yollarının ve çok şimen er a arının ısa no tası çe ere Japon ışga ını zay a a a ve 'b' .d bi bil' 1 d k 

k
.. ··1 · lrn ı k d k 1' ç· k but·· b'"l 1 d ·11 k tl a· run gı ı gı en r otomo ın a tın a a- Tokyo 17 (AA) D · · bil Kah' e 17 (A A) y ·· d ·· f izli opru erın uçuru ası yo wnda devamı- olan Suçeuda o a ar uvvet ı ın uv- un o ge er e gen ayı uvve en ır- 1 ak 25 .. . . d hal . - omcı a1ansı - ır · - uz e uç a 

. ~ d kl di ar metre sürüklenmış ve er dir. . "kr . 1. M k e<l. f . h 
ma mani oldu. Fırka kumandanlığile te- vetlerinin teha,.cışüdü He karşılaştılar ki mege gayret e ece er r. kald ldığ ş· ll k h . d ~ı- ıyor · ve ı amıye ı ısır r ı onsıye ta -

ırı ı ış çocu astanesın e v O b d ft d lmak ·ıı . . dünk" .. kT . <l 1903 . 
mas teminine çalıştım. Kumandanlık Çinin işgalini tamamlamak üzere hare- Çin Oslodan Tancaya ve Tifüsten Mad- .. .. .. .. .. .. nu me usan an onu yan an o vı ennın u çe ı ışın e senesı 

mustur. Bu genç ve guzel kızın olumu, üz . 1 k. "l'k b" · 1 t t h ·ıı · d 455 321 1 t h il 
Langfengte bir dümdar müfrezesi hıra- kete geçen 28 japon fırkası ya bütün ride kadar uzanan araziye muadil geniş ? . . . .. . ere yırın ışı ı ır Japon par anıen ° a vı enn en • numara 1 a v 

. şehrımızde çok derın teessur ve ıztırap h · 27 Av d T k od M ·1 1911 · ah ·ıı · d 35148? 
karak cenuba hareket etmışti. Şimdi bu gayretlerini bir noka üzerinde teksif et- toprakları olan bir memlekettir. Şimdi- . eyetı gustos a 0 Y an ançu- ı e senesı t vı erın en • - nu-

. . . . . dogunnuş, bilhassa arkadaşları ağlamış- k har k d k , d s ı tah ·1 ıı· b. f k "k · §ehır Çın ordusunun ncat hattını koru- meğe-, yahut ta Tairşivang hezimeti gıbı ye kadar askeri harektıt bu memleketin !ardır. oya e et e ece ~ e ~ra a ovyet - mara 1 vı e ışer ın ran 1 ramıye 
mak için terkedilmiştir. müselsel bozgunlarla ka.--:.ıla.,mağa mah- ancak altıda birine dokunabilmiştir. tş- .. . . . . .. . v Mançu şark hududunu bılhassa Çanku- kazanmışlardır . 

. ,, "' Munıre temız, hıslı, guzel hır kızcagızdı. f · · d dahil lı k ·· ·· 
kum olduğunu anladı. Böylece kuvvet- gal altına düşen topraklar Çinin arazi .. . . eng tepesını e 0 na uzere mu- A / d 

Lanfengi terketmeden önce: 
Arkasında gozU yaşlı hır anne bırakmış- J tak t f 1' k · manya a 

]erini tamamen Suçeu üzerine yığan ja- bakımından en az zorlukları ihtiva eden tır. nazaa Çı m;n 1 .a,yı e. ış ey ıyece hr. 
pon kumandanlığı bu şehri zaptcttiler. ve demir yolları olan kısmıdır. Çinliler r ln l erın fflU · Berlin 17 (ö.R) - Almanyada pisko-

Gencral Sun Lieıı Şung, Langfeng şeh- Ve Çengçuya kadar ilerlediler. Diğer ta- memleketin nüfuz edilmez kısımlarında f (ı k • po~ların kongresi Fulda şehrinde baş1a-
rini tcrketmedcn önce Tairşivang muha- rafdan cenupta Yangçe üzerinde Ankin- muazzam ihtiyat kuvvetlerine maliktir- Bir ini ilah va a ıyetı mıştır. Bunun hakkında bir haber veril-
rebcsinde şöhret kazanan bir generaldir. ge karşı hareHta başladılar. ler Zannedilebilirki bu güne kadar bir Hankov 17 (A.A) - Siaocadan San- miyor. Yalnız Rasist meselesile kongre-
Ona on birinci ordunun kahramanı adı Bu muharebenin ilk safhasında Çinli- çok cepheleri açık bırakmaları bu ihti- Vaşington, 17 (A.A) - Bahriye ne- tral Niyuz Ajansına bildirildiğine göre nin meşgul olduğu muhakkaktır. 
verilmiştir. Sun Lien Şung en nazik va- ler ellerindeki silahlarla mukavemet et- yat kuvvetlerini korumak ve japonyayı zaretinin Honoluludan aldığı haberlere Çin kıtaları Fuyanga girmişler ve niza- Berlin 17 (Ö.R) - Büyük Almanya 
1iyette ricat eden ordunun haı·ekatını tiler Ve uzun zaman düşmanın tahrip bir yıpranma harbine mecbur etmek göre Nantilur denizaltı gemisinde vuku- mı iade eylemişlerdir. Ordunun kuvayı !Nasyonnl sosyalist kongresi ilk defa ola
lsllih için parlak mukabil taarruzlar yap- edici ateşine göğüs gerdiler. !kinci içindir. Çinliler bu güne kadar gcnij top- bulan infilak neticesinde be§ kişi yara- külliyesi Hankeuya doğru ilerlemek- rak Nürenbergde toplanacaktır. 1936dan 
mış ve küçük bir garnizonu olan Kay- snfhada Çinliler modem harp konsepsi- rakların japonlar eline düşmesine rağ- loınmıştır. Kazaya bir hava tazyik ma- tedir. ı beri müzakerelerde mühim bir yer tutan 
fengin tahliyesini temin etmiştir. Kay- yonlarına daima bağlı kalarak bazı sev-

1

men mükemmelen maneviyatlarını mu- le.inesinin eebebiyet verdiği söylenmekte- Çinliler mevzilerini tahkim etmişlCT- müstemlekeler meselesi bu defo da mü-
feng ya.kininde bulunan jap<ınlar ileri külceys noktaları siperlerden müteşek- hafaza etmişlerdir. dir. dir. 1 zakerelcrin esası olacaktır 
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ra? 
Sonrasi.. Hemen hadise hak

kinda bir rapor yazdım .. Yalnız Jan 
Lö Helyenin adını raporumda zilc
rettim. 

Jan Lö Helye mi? Ama yaptın 
ha? .. 

Evet keşfimin ehemmiyetini 
ve beni birdenbire şaşırtmasının se
bebini §meli anladınız zannederim. 
Raporu yazdıktan sonra Jan Lö Hel
ye ile bizzat meşgul olmak istedim. 

Aynı gece sabaha karşı saat dört
te Reynuard sokağında Jan Lö Hel
yenin ikametgahına gittim. 

Kapıyı çaldım. Cevap veren olma
dı. Büsbütün kuşkulandım. Polis 
müdüriyetine geldim. Nöbetçi amir
den bir ev araştırma müsaadenamesi 
aldım. iki arkadaş birlikte tekrar 
Reynard sokağına geldim. 

- Pek acele iş görmüşsün .. 
- Bana bunu bir çokları söyledi-

ler. Söylediler ama işin de acelesi ve 
ehemmiyeti vardı. Bilhassa vakıt 
geçmeden J an Lö Helyenin parmak 
izlerini bulmak istiyordum. 

- Bu izleri tabancadaki 
karşılaştırmak için değil mi~ 

- Evet .. Apartımana girdiğimiz 
7.aman içeride kimseler yoktu. F ev-

JJAST ARAFI ı iNCi SAHIFEDL tmanda,ı altında kalacaktır. 

• 
lzmirin sağlık 

•• un 

göndermeğe müsaade etmediğinden ara

da yapılan anlaşma bozulmuştur. Futbol 

kampı 

genç prensin hu ziyareti resmi bir mahi- Londra, 17 (ö.R) - Füistinde ka-

l lı.k.I d federasyonu Slavyanıo yerine Mısırdan Torbalı öğretmenlerinden Tufan imza-yette değilse de Londrada bir hafta de- rışık ar evam ediyor. Kudüs civann-
en kuvvetli bir futbol takımını 1zmire sile aldıgvımız b" kt ta yın on ye-vam edecek olan ikameti ~nasında İngi- da.ki köylerde bir çok gizli silah depola- ır me up a 

l getirmek üzere angaje etmiştir. dis' ld v hald 1ar al dı.kla liz hükümet erkanının Arap aleminde rı keşfedilmiştir. Bunları hazırlamış ol- ı 0 ugu e maaş mı ama -
~si bir otoritesi olan bu yüksek şahsi- duklan sanılan elli elebaşı tevkif edil- Bu takım Mısır 937 ve 938 şampiyo- rından ve müzayakada kaldıklarından 
yetle bazı meseleler ve bilhassa Filistin mi,tir. Gece yeniden ilci taarruz kayde- :tu Elnadiül Mısır, diğer ismi ile Nasyo- !5ikayet edilerek ilgili makamların bu 

vaziyeti hakkında görii~melcten geri kal- dilmiştir. Bir hafta içinde ikinci defa ola- nal takımıdır. hususa alakadar olmaları rica edilmek-
mıyacağı muhtemeldir. rak mfüıcllah bir çete T urkarem kadas- Nasyonal takımında Mısır milli takı- tedir. 

Çap'kın bir ihtiyar 
Aşka, cinsiyet duygu
suna ne mini veriyor? 

8 Alaylık Südet lej-

lzmit haberleri: 

Kocaili fuarımızde bü
yük yer işgal edecek 

F&listinin taksimi projesi artık gömül- tTo dairesine hücum etmış· tir. Askeri mının altı en kuvvetli oyuncusu mevcut- B • h ll h lk 1 zr ma a e Q ının ımit16 (Husus!) -!zmitteyapılmak.- KOCAtLt tzMtR FUARINDA müş sayılmaktadır. MahalUnde üç ay kuvvetler çeteyi muhasara etmişler ve 7 tur. Mısırlılar iki eylulde lzmire gelecek- l 
• • ta o an ikinci kağıt ve Sellulöz fabrika- Koca ili bu sene İzmir fuarına daha, 

müddetle tetkikatta bulunmus olan ko- esir almışlardır. Bir digw er çete Kudüs et- !er 4 ve 5 e:,·lul pazar günü lzmir muh- me f la , mnunr ye ı rımızın ~aatı hararetle devam etmek- büyük mikyasta işirak edecektir. vıa~ 
misyon azaları Filistinin üçte ikisinde rafında hücumda bulunmu,tur. Bir aske- teliti ile biı mfüıabaka yapacaklardır. 

- Cevdet Onbaşıoğlu imzasiyle aldığı~ tedir. Bunlar gelecek senenin haziran yetin mamulat ve mahsulatı ve bilhassa 
miistakil bir Arap devleti ve diğer kıs- ri kamyonun geçtiği sırada bir bomba !:ON EKZERStZ mız bir mektupta mahalle arasındaki bir ayında işlemeğe başlayacaktır. Kandranın kete'Il.lileri fuarda geniş bir 
mında bir yahudi devleti tesisini tehli- patlamış ve bir İngiliz subayı ölüm dereJ 2 7, 28, 3C a~u~to3 günleri İslanbul, BUNALTICI SICAKLAR yer işgal edecektir. 

kereste deposunun kaldırılması için vu-
keli telakki etmektedirler. Tetkik edil- cesinde yaralanmıştır. Diğer Lazı subay- An'.~arıı ve T ral·y3 muhtelitleri ile ve 4 tzmitte bunaltıcı sıcaklar var. Harare- ÇOCUK KAMPI 

kubulan temenniye ve halkın haklı şika-
mekte olan yeni bir planda sahil kıs- lar da yaralanmışlardır. cylul günü de "/lmr ~ampiyon'.l Nasyo- ün derecesi gölgede 35 e kadar yüksel- Herekede bir buçuk aydır devam eden 
mında T elavivden itibaren 1 5 kilometre Hudut boyunca silah kaçakçılığının ve nal takımı ile larşılaşacak olan İzmir yetine lazım gelen ehemmiyeti veren be- . . 

ı d. · b d ahl" . k IDJ.ihr. çocuk kampı kapanmıştır. Çocuklar 
derinliğinde ve 60 kilometre uzunluğun- akınların men'i için hazırlanan yüz kilo- muhteliti bu : :ıfta (21 Ağustos pazar e ıyenm u eponun t ıyesıne arar HEYECANLI SPOR GÜNÜ kamptan çok istifade etmişlerdir. 
da bir sahada Yahudilere muhtariyetli metre uzunluğundaki tel örgü hattı ş:mdi günii) son a;,.t~enman maçını yapacak- vermi§ bulunması münasebetiyle mahalle İzmit dün heyecanlı bir spor günü ya- 1MAR PLANI 
bir arazi tefriki düşünülmektedir. Bu ha- tamamlanmıştır. Böylece dı~dan Filis- tır. halkının memnuniyetini bildirmektedir. §adı. !stanbulun meşhur Karagümrük 

valinin ahalisi esasen yüzde 95 nisbetin- tine asilere yardımcı gelmesinin önü alı- Bu müsabaka yine iki muhtelit araaın- takımı şehrimize geldi ldman yurdu ile Adapazarının imar planı Nafia VekA .. 
de yahudi olduğundan bunlann Arap- nacaktır. Şimdi birbirine yakın mesafe- da olacak ve bu suretle her iki muhteli- futbolcuları bil~ istisna 21 ağustos saat karşılaştı. Yüz başı Nedimin idaresinde leti tarafından tetkik edilerek kabul eOÜ• 
lardan ayn olarak yaJ&malan kolaylaşa- de projektörlerle mücehhez polis kulele- tin nihai kadrosu tesbit edilecektir. 17 de futbol levazımları ile beraber stad- başlayan maç çok heyecanlı oldı. Ve ha- miştir. 
bilir. Fakat Filistinin tamamı İngiliz ri bu engel hattı üzerinde kurulmaktadır. Muhte1it takım kadrosundaki bütün umda hazır bulunac , · · ·· · 
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Yunan gazetele

rinin neşriyatı 
Atina - Katimerini yazıyorı Yeni h

mirde Ayia F o tini kiliseti inp. edilmek· 
tedir. bmirin unutulmaz kili8eeinl bura· 
da yaptıranlar var olıunlar. Çünkü İyon· 

Motörleşen 
tipi • 

ınsan 

yeni bir 
doğuyor 

Gel ... ölünün baş ucuna gidelim ya gelininin karakteriıtiği olan Ayia Fo- İnsanlık tarih1ni muhtelif bakımlar- büyilk tesirleri alt kısım uzuvlarımızda 
tini kiliaeıi, aynı zamanda da mUlt bir dan muhtelif devreler ayırmak mUmkiln- göz.e çarpar. K:arın, bağırsak, böbrek, 
yurddu. dUr. Tq devri, Tunç devri, elektrik dev- karaciğer, ayaklar oturduğumuz vücut 

o, Her ne olursa 
velinimetimiz 

olsun 
hem 

evvel hem bizim 
karısıdır 

herşeyden 
de Vasilin 

Eatia yazıyor ı ri buhar devri ve aaiN gibi.. Fakat bu kısmı ve nihayet bütün bu uzuvlar Uze-
Unutulmaz lzmlrin Ayla F otlnl klli9e- ayrılışlar arasında bir tanesi vardır ki rindeki esirlerin tekmil vücudumuza 

sinin tam bir kopye.i Yeni lmıirde yapıl- nazarı dikkati c8lbetmemekle ibe-raber te.sirleri ehemmiyetle Uzerinde durula
m1ttır. Bir kilise veya bir melttep, mil- pek mühimdir. Bu yeni devir, insanlık cak bir mevzudur. 
!etlerin fikrt ve ruht mildafaasına illve tarihinde ve insanın bizzat kendisinde, Bundan maada, otomobilli insanlar 

Hıriıtic:li, Sebutiyanonun uzattığı lki eski kapı yolda~ı valide impa- gönderdiğiniz mektup adıma değil.. edilen bir tas demetir. bünye ve anatomisinde, tesirler yapan mahsur bir hava içinde yaşam.ağa mec-
kağıdı aldı. ratoriçenin işgal ettiği ve ölmeden Saray muhafız kumandanlığı namı- Eski lzmirdeki ruhant ve dlnt mUes- ve yapmakta olan bir de-virdir. Öyle ki burdur. Bu, en fazla kısım göze çarpar. 

K&ğıdın üzerine serpilmiı kadın evvel terk.etmediği imparatorluk da- na idi. Mektup yerine teslim edildi. ıeıemiz bu rolünü mükemmelen yapmış- insanlık bu yenl müessirin tesiri altında Yaz esnasında da otomobilin hareketin-
yavsını okumadan önce altındaki iresine giderken yolda Prenses Tek- Sebastiyano da dudaklarında ma- tır. Ayia Fotini de bu mileueaenin bir değişmekte ve yeni bir tipe doğru git- den mütevellit şiddetlice hava cereya.. 
unza. ya L-1-tı·. 1 1 T ki Seba nalı bir tebessüm Teklanın karşısın- merkezi idi. mektedir. nından sakınmak üzere kısmen mahsur oaa: la ile kartı aştı ar. e a, stiya-

Prenaeı Tekla.. da bir reverans yaptı: lyonya fzmirinin ananelerinin Atlna- Nedir bu! Diyecelulnlı Bunu söyle- bir havaya maruzdurlar. 
noyu Hıristidinin yanında ve arka- b dil d 1 ı 1 1-A-Ul · Ve Okum.~a lüzum go··rmeden kl- _ Muhafız kumandanı sifatiyle daki Jzmir aayeainde e e • eımeaini te· me en evve ,nsan an ~A.IUll· ün seyrı B' d to b'l' h k ı· . t mlıt - sında muhafız lrnmandanlığı ünifor- ır e o mo ı ın are e ını e 

ğıdı Sebutiyanoya iade etti. emirlerinizi aldım. Sebastiyano hak- menni edelim. , içinde fÖyle blr tasnife tAbi utmak milın- eden ihtiraktan mütev~llit gazların te--
- Ben zaten ıüphe ediyordum, ması ile görünce taşırdı. kında düşüncelerinizi öğrenmek için Arkcn>0lia yazıyorı kilndUr. neffüsU bir nevi kronik zehirlenme 

dedi. Bunu ıonra konuıuruz. Haydi, Hıristidiye hitaben: sizi münasip bir zamanda rahatsız fzmirin meıhur Evangelild mektebin· Maymun - insan, iptida! insan.. Gibi. yapar. 
timdi gel.. Valide imparatoriçenin - Size bir mektup göndermiş- etmeğe gelecektim. Maamafih yine den tonra. Ayia Fotini küiaeıi de yeni Şimdi yeni tip bir insan meydana ge-

'd 1im t' bö 1 b fı k w 1zmirde kurulmuıtur. • llyor. l""~-ı bu •A~At.~11 batidir, fakat Otomobil sevk ve idare edenlerde bit cenazesinin yanına gı e . ım.. "ye ir rsatı açırmıyacagıma -..na-r ~..... de ruhi asabt tansiyon vardır. Kazalan 
O, her ne Olursa olsun hem bu· Dedi. Hıristidi de çok sert cevap emı"n olunuz prenses hazretleri.. Bu her iki müeueee de fyonya payi- vlkidlr. 

meydan vermemek üzere yapılmam JÜn imparatorumuz olan Leonun an- verdi: tahtının eembolleri idiler. Bu, (otomobil insan) dır. d d 
ı ' ' 1 E h l · F k -BiTMEDi- O.manlı idareıi esnasında lzmiri -ı..·a- (otomobil - insan demektir, ve nasıl icap e en mlitema i dikkat sinir ve sı.. nesi hem de bizim ve inimetımız o an - vet prenses azret erı.. a at ... , nirlenme gibi.. 

Vasilin karısıdır. Ona kartı bu saray- ret edenler bu iki müeaaesenin Anadolu bir şeydir? Bunu anlayabilmek için ev-

da herkesten fazla bizim §Ükran ve eı·r kadının roıu·· Rwnluiunun nurlu birer feneri olduk- velA otomobilin. yeryilzilndeld artışını, Bütün bu tesirlerin heyeti umumiye-
bo larını hatırlarlar. sonra otomobilin insan bünye ve uzvi- sini otomobil arazı tabirile üade ve hüla.. saygı rcumuz var. 

Sebaatiyano, arkasındaki kuman- İzmirliler eyi tüccar olduktan aibL yetindeld tesirlerini göz den geçirmek sa edebiliriz. 
danlık üniforması ile bir kat daha • dindar birer hıriıtiyan da olduklannclan icap eder. Otomobil hastalığı, birçok araz.ile ken.-
ciddileımit tavn ile cevap verdi: Ayia F otini kilisesi bunlann dini ıemhol- YERYttZONDE OTOMOBİL MtK- dini gösterir; Bunun arasında inkı~ 

ÇOk doğru V b da p St f • • Ih · leri idi. TARI: karın ağrıları, böbrek rahatsu.lıkları, Q. on~kartı herkeı~~n f.:la umi::; ve re nses e ID) n SU U Bu methur mabed, yangın yerine teaa- raciğer hastalıkları, idrarda albomia. 
saygı borcu bizim olmakla beraber k düf ettiiinden, yıkı}mJf ve lzm1rln faal Yeryüzünde otomobil, kamyon, otobUs idrar zorluğu .. Ve saire .. Bunlara sinir 

ydı0'nsetlahreırykien::etebnizız' f.azla onun yakın kurtarması be lenı·yor belediye reisi Behçet Uz burada urt bir miktarının aeneden aeneye mUtemadi hastalıkları da illve olunabilir. Şişman-
cadde yaptırmlfbr. bir tezayüt ~ malQm ve mu- lama, artirlüzme bu aradadır. 

Ha d . 'd ı· H 'ıti'di Vazı"f..._ Buaünkü lmıirde maziden Gir s&lae hakke.Jrur. Uzunca bir otomobil seyahati yıann\u Y ı gı e ım ırı · ....-- Lord Runainıanın Pragdaki temula- l · bul -r-, 

. . palı yer eımıı uyoruz. bile kalmaDUfhr kL yeni TOrk Eilınfyetl BUtUn dünyadaki otıomobillerlıı adedi bir adama otomobilden indiği vakit cfilD. mızı ya m.. nnda Prenaea Stefi imıinde bir kadının Oç, dört sene ıonra da Almanyada B. 
Seba t • b -'-....:. ll l k bo- için -ref t-kil eder. en IOn ı.tatbtiklere göre, 42,000,000 kat ediniz. 

S ıyano uman ıuy er en büyük rol oynıyacaiını itaret eden Fran- Hitlerin yıldızı parlıyor. O zaman pren- ,._ - ... 
1 · · d b' Fakat l:mıirliler de kateC:lrallerlnl u- (kırk 1ld milyon) dur. Bu miktarın kı- 1 - Yüzü sararmış, - - - - -f8 mıf prap 9ı,esıne e son ır nazar ıızca Entranıijan gazetesinin muhabiri ıes Stefi Hohenbohe, Hitlerle tanıımak 

atfetmekten kendini alamadı. .. nutmazlardı. Bu eakJ kiliselerini yeni Jz- talara iÖl"e tak.simi ıudur: 2 - Bacakları %orlukla hareket eder, ıöyle yazıyor ı iıtiyor. Bu vazifeyi de Lihtenııtayn pren- rika 29 400 000 
Odadan çıktılar mirde ihya ettiler. Yapılan murafın hO- Şimali Ame • • 3 - Ameli hareket kabiliyeti azalo • Stefi Rihter Viyanada evlenmiıtir. si Ferdinand üzerine alıyor. 
V ı 'd · rato ' nı·n ölu"münii yük bir kıamını keaelerinden 8demiıler· Avrupa 8,200,000 mıc:tır, a ı e ımpa rıçe Ana11 yahudidir, babaıı Avusturyalı bir Bir iki gün sonra prenses, Hitlere ~ 

haber alan l'mparator Leon Pı'ç Le- dir. Cenubl Amerika 2,100,000 4 _ Sı'nı'rlı'dı' r, " doktordu. Güzel mi idi) Pek bahsedile- karc:ı olan sadakat ve fedakarlığını Lon-
on .. Sevgilisi Zoiçenin bütün gece cek kadar değil. Fakat teshirkar, ihtiras· drada Fon Ribbentropun ve Amerikaya Yeni kiliae eıkillnden daha bUyUlt ve Avuaturalya 100,000 5 - Yaya yürilmek yorucudur, ve 
uyumadıg-ı refakatinden mecburen lı ve entrı·ı_acı bı'r L-dındı. ikl çanlıdır. Mütevelliler mabedin 19 tez· Afrika 700,000 yilrümekte devam ederse nefes almada ıL - giden yüzbllfı Videmanın faliyetini ko-lm ' · ")il ·· " batı ylnatını tamamlamaya çalıtmaktadırlat. Asya 100,000 rorluk hissedebilir. ayrı ıt ve annesının O sunun - Harp baıladıiı zaman Stefi 1 7 yaıın- laylaıtırmaia yardım ederek gösteriyor. 
na gelmişti. da idi. Fakat Stefi, daha o yaıta impa• Hitler, prensesi yanına kabul edip Bu huauata maruf buı klm1eler yardım Sık sık otomobile binerek tedricen 

Müteeairmly di? rator Franuva Joje!in &arayında kendi- görü§milı değildir. Fakat adamları dal- vaadetmitlerdir. 4l,500,000 sinirlenenlerde sinirlilik daimi bir hi1 
Hayır •• Üçüncü Mi§elin bu pi~ ~ğ- sine kuvvetli dostluklar temin etmiştir. ma ona büyük bir ehemmiyet verirler. Vradinl yazıyorı Otomobil ve kamyonların 137 senesin- olarak kalabilir ve kalmaktadır. 

lunda zekA ne kadar kuvvetlı ıse Bunlar arasında da arşidük Salvador Busün ele Praada Lord Runaimana bir KyJtjir bahnLiı Kaator)"a'" Midilli- da ..n.ttildıeri benzin miktarı 32•526•632 BUtiln bu haller yalnız otomobil sevk 
merhametsizlik hini daha doğrusu prena FU.rakuberı ve prens Hobenboh~ çok kişi, ıulhu kurtarmak rolünde bu deltl Bizane kiliaelerlnl tamir ettlrnıfye hektolltradir. Her tarafta otomobil ve ve idare edenlerde mi vardır, yoksa yol-
hisaizlik te o kadar kuvvetli idi. bulunuyordu. kadının kendisine yardım edebileceğini karar vennlıtir. Makedonya mUcahitle- otobU.. miktarının arttınlması için fev- cular da bunlardan milteessir olmakta 

Anasına kartı hiç bir muhabbeti Bu sıralarda Stefini Prenı Hohenbo- ıöyliyorlar. rinden Pavloı Mells'ın kemikleri Kutor- kallde gayretler aarfedilmekte ve bu- mıdır? 
Yoktu. Çünkü hliyu" düğü, ya~dığı he ile evleniyor. Muvaffakıyet sahasında yada Takalarhon kiliaeelnde muhafaza gUnkU hayatın icaplan da insanlan böyle M" hass sl 1 1 da öf" 1 

- edilecektir. blr yola aötilrmekte olmasına göre pek ute ı ar, yo cu arın ş . or er 
ve evlendiği bu sarayın içinde hep.. ilk adım atılmı~tır. Me§hur bir isim ve - • gibi ayni tesirlerin altında bulundukla. 

· 'I 38 f [ [ - yakında dünyanın her tarafında otomo-hep kendi arzusu hilafına annesı ı e servet, Stefi Rihterin annesi kızına göı- SQQ can l can l v - k- rını söylüyorlar. 
sözde babasının, imparator ile impa- terdiği ihtimam va ıabrın mükafatını d k ld n.aybolan paralar bil miktarının pek çok artacağı rnuha Bilh~. kadınlar, otomobilden daha 

b • 1 mezar a a ı kaktır. ratoriçenin keyiflerine ta ı o muştu. görmÜf oluyordu. Yugoslavyada zengin blr dul kadın çabuk ve daha çok müteessir olurlar. 
Onların emri ile zındanJarda çürü- Fakat mütareke oluyor, Avusturya İm· - 500 lngiliz lirasına bahse giri~lyor bir sabah, yazıhanesinin en gizli bir ye- Buraya kadar verdiğimiz izahatla yeı·- öyle ki (otomobil kadın); (otomobil, el'o 

mÜ§tÜ. Onların arzusu ile sevmedi- paratorluğu yıkılıyor, eski aileler devrili- musunuz) rlne sakladığı 300 dinarın kaybolduğu- yilzünde otomobil miktarını ve bunun kek) den daha fazladır denebilir. 
~i. istemediği kadınla evlenmi§ti. yor. Prenı Hohenbohe, bütün varını yo- - P~ki : Bir tabutun içine gireceksin, nu görmn•. Yazıhanedeki di~er paralara silratle tezayüt ve inkipfını kısaca ar. - B k izah bil 

k ""l 15 ......,,. 1 ş· di d to bill rın u ısa · at, miltemadl otomo Babasının ölümü Leonun ne ka- ğunu kaybediyor. Bunun üzerine koca· seni derin bir çu urun içine yabrıp, üze- bakını~ hepsi erinde. Hatıl kilit.iz bir ze~ o uyoruz. ıuı . e o mo e kull 
dar İ§ine yaramışsa annsının da ölü- ıından boşanıyor. Yalnız, prenseslik un· rine on ton da toprak atacağız, Üter bi! kasada 8.500 ~bile öyle durup duru- insan bilnye ve anatomisinde yaptığı te- ve :a:: 1:ğuu::=~rre~1! 
mü onu o kadar memnun etmişti. vanını ve çocuğunu muhafaza etmekte- hafta, iıter 7 kere 24 saat, istersen l 60 yor. Kadın bunun çok mahir bir hırsız- sirlerl tetkik edeceğiz. b ilk lar larda canlan 
Hiç değilse saraydan uzaklaştırmak dir. Bundan sonra prenıea Viyanadan .aat orada kalacaksın. lık olduğunu anlam!f. OTOMOB1L1N 1NSAN BÜNYE- ğ~~=ar 1 nazar dıı~na-
için plan aramak, tedbir bulmak kalkıp Pariee geliyor. - Kabul ediyorum. Yalnız her ihti- Çok g~, öğleden sonra kadına S1NDEKl MüHtM TEStRLERt: 
zahmetinden kurtulmU§ oluyordu. Prense• Stefi Hohenbohe, Pariste et• male karşı bir telefon uzatın. bir mektupla 400 dinar ge~. Mektu~ Oturarak hareketsiz geçen hayatı ifa- Otomobil, zamanımız için sarfınazu 
Bununla beraber iradesini eline aldı- rafına, hilha11a yükıek İngiliz ailelerin• - Peki.. ta şöyle yazılı imiş: cKumarda kaybet- de etmek üzere fransızca bir tabir var- edi~e~ez ~ir ihtiyaç olduğuna göre, oto-
ğı bu koca ve kocamış Bizans halkı- den tanıdıklar toplıyor. Amerikalı bir Mütaha951s alimler : cBir çeyrek aaat tim. Geceleyin sizin yazıhaneden 300 di- dır. tlim lisanımıza da geçmiş bulunan mo i en oğan zararlan gidermek veya 
nın ruh haletini bilmiyor değildi. On- petrol firketi ıahibi ona mükellef bir ev kalamaz boğulur.> dediler. nar almak mecburiyetinde kaldım. Bu bu t&bir Sedantari.mıedir. aı.altmak için otomobillilere yapllacak 
lara göıtteriş olsun diye kendini san - buluyor. Burada toplantılar ve eğlenti· 38 ya~ında olan Erik iııte tam 38 ıaat <hırsızlama para> ile tekrar oynadım. Otomobil insanlar, hayatları bu tarzda en mühim tavsiye, otomobili ancak Ul
ki çok fazla müteessir olmuş gös- tiler tertip edilmektedir. Buraya bir çok yer altında kaldıktan sonra yer yüzüne 1000 dinar kazandım. Binaenaleyh 300 geçen kimselerdir. Otomobil insanlar, zumlu ve zaruri zamanlarda kullanmalı: 
termek lüzumunu hissetmişti. siyaset, san·at ve maliye sahasında met· telefon etti ı dinarınızı yüzde on faizile blrllkte 400 otomobile adeta blr vilcut teşkil ederler ve bununla beraber hasıl olabilecek za,. 

Zoiçeyi yalnız bırakarak annesi- hur kimseler gelip gidiyor. - Yahu burası cehennem gibi yan- dinar olarak iade ediyorum.> Otomobilin hareket halinde olınası~ rarları açık havada beden harekektlert 
nin ölüsünün baş ucuna gitmişti. Fakat, prenses.in muhtelif faaliyeti mağa ba§ladı. Dayanamıyac~ğım çıka- e mukabil içindekl hemen gayri mUtehnr- ve iyi yaşama şartları ile telMi etmektir. 

Saray nazırı Hıristidi de işte bun- üzerine bazı şüpheleri çekiyor ve kendisi rın beni r. gene çok memnunum. Çünk.il alimler bir rlkür ve bir otomobil arıtları rnilstes- ----
dan istifade ederek Sebastiyanoya hudut harici ediliyor. Bir kaç dakika sonra Erik ıelamete çeyrek saatte boğulacağımı söyledikleri na, lşliyen birkaç adeleden başka bir ~ey 
koşmuş, onu bu ölüm vakasından Bunun prenses için büyük bir ehem- çıkmı§tı. Üzerindeki tozları ailkerek ı halde ben 38 saat yaııadım. Hiç olmazaa değildir. 
haberdar etmişti. mi:reti yoktur. 1929 da onu Londrada - 500 lirayı kaybettim amma dedi, onları tekzip etmit oldum demiı.. Otomobilin bilnyemlz üzerindeki en 

Himalaya'larda 
Dört aene sonra karlar 

altında bulunan Halk masalları 
, .................................................... . 

Gülmez Sultanın kızı 
-3-

==-
Aradan epeyce zaman geçer. Ma- )erek yıne mağaraya iner. zının ne olduğunu sorar. 

sallarda tez gelir, kız dokuz on yaşı- Kendi kendine acep bu nasıl kim- Dadısının hiç birşeyden haberi ol-
na girdikte süt anayı mağaradan alır- sedir ki bu kadar beyaz tenli, al ya- madığı için Şahtan korkusundan ağ-

• 

iki ceset 
lar, bir hoca tutup her gün kıza oku- naklı diyerek ona can ve gönülden layıp titremeğe başlarsa da, sana üç . 
yup yazmak öğretmeye başlarlar. aşık olur. Gün günden yemekten, gün mühlet, ya bunu ıöyliyeceksin Bu gün. Al~. dağcılarından Baver, 
Ktz o ana kadar dünya yüzünü gör- içmekten kesilip sararıp solmağa baş- ve yahut senin boynunu vuracağım arkadaşlarıyle bırllkte dUnyanın en yü]r, 
mez, gündüz hocasiyle ders okuyup lar. Dadısı bunun ne olduğunu an- deyip yine mağaraya gönderir. sek dallan olan Himalayalarm tepesina 
geceleri dadısiy)e yatarlar. lamıyarak korkusundan gidip padi~ Zavallı ölüm korkusundan kızın doğru tırmanmaktadır. 

Bir müddet böyle geçince kız on şaha kızın hastalığını haber verir. eline ayağına kapanıp aman Sulta- Bir kaç eUn evvel Nanga - Parla te-
üç on dört yaşına kadar gider. Gün- Padişah bir evladı olduğu için he- mm, üç güne kadar senin hastalığını pesine ulaşan dağcılar, 7,100 metre irtl-

Padişah ile iki oğlu, küçük şah- secdeye kapanırlar. lerde bir gün dadısı yemek getirmek men -hoca hekim alarak mağaraya bilmezsem öleceğim, bana acırsan fada bulunan 7 numaralı kampa iııını,. 
zadenin odasına gire~ekler, onu ora- Padişah ve diğer çocukları öldüğü için mağaradan çıktıkta kız acep bu- gelir. Bir de ne görsün kızı pek fc- şu hastalığın neden olduğunu söyle lerdir. 
da, yatağında parçalayıp öldürecek- için tahta küçük oğlan geçer. Yeni nun dışarısında ne var diye yastık na .. Padişah: ben de senin derdine derman olayım. Orada 1932 yılında Himalayalara sl· 
ler ve sonra da güzel karısını kendi baştan kırk gün kırk gece cülus ya- minder gibi şeyleri birbiri üstüne ya- - Kızım ne oldun, neren ağrı- Kız dadısının ağlayıp yalvarmasına den ve 1934 yılının 13 temmuzunda fll'
aralarmda paylaşacaklar. Tamam bu parak ve bu sefer artık kaygısız ö- yıp mağaranın tepe camına çıkar. yor, falan filan diye hastalığının as- dayanamayıp işi tamamen söyler, tınada. karlar arasında kalan Villi Narkli 
kararı tatbik etmek için bellerinden mür sürmeğe başlarlar.. Yakıtlarda kış olduğundan buram lından sorarsa da kız işi söylemeyip ondan dadı şaha gidip işi anlattıkta ile kendisini bir türlil bırakıp gitmiyen 
kılıçnlarını çıkarıp oda kapıın önüne Nar kızları buram kar yağıyor, ortalık kar ile bilmem şah babacığım. öyle birden- eyvah ben kızımı her ne kadar esir- kılavuzunun koyun koyuna yatan ceset-
geldiklerinde birden bir taraftan ara- Örtülmüş, biri de hayvan boğazlamış bire hastalandım derse de padişah gedimse de yine böyle dertlere uğ- !erini bulm\lflaMır. 
lan, öbür taraftan kaplan peyda olup Evvel zaman içinde bir padi§ah olduğundan ~arın bir az yeri kızıl çok merak edip baktırmadığı hekim ı-adı. Ne yapalım bu da Allahtan di- Baver sefer heyeti cesetleri aşağıdaki. 
bunların üçünü de orada paramparça varmış, dünyada hiç çocuğu olmadı- kan ile boyanmış.. yapmadığı ilaç kalmaz. yerek o Hüsnü Yusuf ta bir şehrin bir vadiye nakletmek istemişlerse de ı. 
ederler. ğı İçin gece gündüz kederle nip du- Kız bunları seyrederken öteden Bir türlü çaresini bulamazlar. He- padişahının oğlu imi. Şah oğlanın vanm milsait olmaması yüzilnden vu 

Gürültüye şahzade ile güzel Sul- ı urken her nasılsa hanım sultan gebe iki yolcu gelerek mağaraya yaklaş- kimin biri : babasına bir kağıt yazarak kızının geçmişlerdir. 
tan uyanır. Dışarı çıkarlar. kalır, dokuz ay on gün deyince bir tıklarında, biri öbürüne: şu karın be- - Şahım senin kızınin hastalığı Hüsnü Yusufun derdinden hasta o - Narklinin ilıerinde bir mektup çık· 

Bir de ne görsünler, kardeşleri ve kız çocuk doğurur. yazlığını neye benzetirsin, öbürü de: gönüldür. Hiç başka birşey değil de- lup dünyada da ondan baska evladı mıştır. Orada son üç günde neler çektik· 
babaları parça parça olmuştur. Padişah sevincinden ne yapacağı- - Hüsnü Yusufun teninin beyaz- m esiyle padişah: olmadığından oğluna nikahla alma- !erini anlatmaktadır. Fırtınaya yakala-

l§i bilmedikleri için evvela arslana m şaşırarak yedi gün yedi gece do- lığına benzetirim, der. - Acaip, benim kızım doğdu sını yazar, o da işi oğluna haber ve- nan ikl adamın ölmezden üç gün evvel 
ve kaplana kızarlar. Fakat bir de, nanma • "r, şenlik eder, ondan Yine : doğalı dünya yiizü görmedi, gönül rince, oğlan bir mektup yazıp içine hiç yiyecekleri kalmamış. 
onların ölüleri yanında kınlarından sonra bir süt ana ile kızı bir mağa- - Ya şu kanın kırmizıhğı neye hastalığına nereden uğrıyacak. bir iğne bir iplik bir de sarı yaprak Anlaşılıyor ki Nerklin iki arkadaşı da 
çıkarılmış kılınçları görünce maksat- raya koyarak bunların hizmetine bir benzer, dediği zaman, o da : H ekim de: koyarak kızın bu iplik gibi incelse, 13 temmuz 1934 de seferin altıncı ve ye-
larmı anlarlar. dadı ayırıp süt ana çocuğu emzirir, - Hüsnü Yusufun yanağının - Siz onun dadısını sıkışhrin, iğnenin gözünden geçse, yaprak gibi dinci kampları arasında ölmilşlerdir. :aa. 

Kendilerini ölümden kurtardığı i- dadı da y em ek içm ek öteberi işlerini alına benzettiğini söyler. mutlaka bunda bir iş olmalı , deyince sararsa yine senin kız.ını istemem de- ver ve arkadaşları bütün o sahaları ara-
çin Cenabıhakka sukürler ~~~d~e=r~e~k~y~ap~a~r~m~ış~·-------~~~....!.~~K~ız~h~e~m~e~nl..Eb~all,!ılnmliaLdge~r~e~c~e~si~n~~~:AD..Kıntuıwı;W.1lLJ~'1laJla..atauULJU,,c...Du0JL ________ ~--~--L-.... ........... .-...-.-a..--...-ı.-.ı..------_..---
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BiN BiR GECE MASALI GiBi Viyananın şahane skandal/eri: 

Bir çift • • 
ırı göz peşinde Bir oyun.en kızın Arşic 

aradığını bulamıyarak Koşan ve 
memleketine 

Otto ile aşk macera 
eli boş dönen 

JOHOR SUL T AI 1 
~iıaı:Ei!ı:?lllmiıs;.1 .. al .. llllllllllBililS3lilll!!!l:illl:l:llmı::iSil .. 1:11111iııEE M 

Şimdi Cennet gibi güzel 
memleketinde Ceylan 

gibi güzel tebaları arasında talisizliğine ağlıyor 
Orası öyle bir memleketti ki. Her ağaç 

kümesi ahından bir saray çıkardı. Her 
taş altında bir define vardı. Her hangi bir 
kapağı kaldırırsan içinden inciler, ceva
hirler, altınlar çıkardı. Bu memleketin 
kızları da güzeldi. Fakat gözleri her ne
dense mahzun bakışlı idi .. Sanki kaplan
lara şikar olmaktan korkan ceylanlar gi

bi ... 
Bu güzel diyarın hakiminin adına (Jo

hor) sultanı diyorlardı. 
Johor sultanı, uzun bir seyahatten son

Ta memleketine yalnız olarak döndü. 
Halbuki tebaası onun çift olarak dönme 
ıini bekliyordu. Buruşuk alnının altmda 
beyazlaşmıo kaşları, kalın dudakları, dü

tük omuzlarile memleketine dönen J ohor 
ııultanı geniş ııarayının ucu bucağı görün
mez bahçelerinin toprağını yalayan büyük 
ve nihayetsiz okyanoıılara dalgın dalgın 
bakıyor ve eli boş dÜnmesinin bütün hüz- ' 

• 1 
nü yüzünden okunuyordu. ! 

O nereye ve niçin gitmişti. 
Uzak memleketlere bir nişanlı avına 

çıkmıı, fakat işte gittiği gibi aynı hüsran 
içinde dönmüştü. • 

Bu macera eııki zaman masa11arı gibi 
bir maceradır. 1 

AŞK SULTANI 
Bunu biz de bir masal gibi anlatalun. 

Evvel zaman içinde bir Johor sultanı 1 

vardı. j 
Bu sultanın memleketinde herşey var

dı. Ve hiç bir eksik yoktu. Bol ağaçlı, 
güzel çiçekli bahçeleri, ormanları vardı. 
istediği zaman kaplan avına çıkardı. Or
manlarda at koştururdu. Sarayının içi en\ 
nadide kokular içinde idi. 

Her taraf güzellikler içinde güzeldi. 
Johor sultanı bütün bu güzellikler için

de bir gün bıktı, usandı ve ba~ka bir sev

daya tutuldu. Memleketi güzeldi ama .. 
Bir çift iri gözler bunların hepsinden da

ha güzeldi. 
İri kadın g8zleri .. 
Johor sultanı işte görmeden bu gözlere 

vurulmuştu. Kansını boşadı, iri gözlere Johor su.ıtanı ve eski karısı 
kadın araştırmağa koyuldu. ladım. Adı Olemp Bradnadır. 

sahip, k,.ndi kalbine hakim olacak olan 

1 
Bunu memleketinde bulamazdı. Bu ııukutu hayal Johor sultanını epey-

Başka memleketleri dolaşmak sevdası- ce sarstı. Maamafih vapurun uğradığı 
ı na düştü. Fakat ihtiyardı .. Bacakları o müteakip limanda ona sinema mecmua
kadar yolculuğa dayanamazdı. Ne yap- larındaki reııimlerinden keııilerek hazır

sın .. para herşeyi yapar derler .. Cidemi- lanmış mükemmel bir Olemp Bradna 
yeceği diyarları kendi ayağına getirtti. elbümü verdiler. O bu albümdeki resiın· 
Yani sarayına bir sinema makinesi ge- lere bakarak yeni bir hayal ve ümit ile 

tirtti. Holivud yolunda devam etti. 

AŞK EKStRt 

-3-
Viyananın en meşhur kadın fatihi, aşk tuza
ğı nasıl kuruyordu? Güzel Lüiz Robenson, 
yakışıklı Arşidük Ottonun aşk tuzağına nasıl 
düşmüştü? ilk aşk mektubu ve ilk randevu! 

Habsburg hanedanının meşhUT Fran- <Annem bile, kalbimin içinde kopan 
suva J ozefi zamanının Viyanasında en büyük fırtınayı anlamakta bir an tered
ziyade nazarı dikkati celbeden aşk skan- düt göstermedi. Zavallı kadın, bu andan 
dalı şüphe yoktur ki bu yazmağa başladı- ! itibaren de bana aşk, erkek ve namus 
ğımız maceradır. Bu aşk macerasının hakkında bir sürü konferanslar vermeğe 

impartorluk siyasetine bile oldukça mü- başladı. 
!1im tesirleri olmuştur. Ve, Viyana sara- Fakat .. Habsburgların bu güzel prensi 
yı, bu hadi~e üzerindeki dedikoduları, önünde bu nasihatlerin hükmü hiçti. 

:ok büyük bir ustalıkla örtbas etmiş ve Bu güzel prense hangi genç kız veya 
bu hususta söz söylemesi mümkün olan- kadın mukavemet gösterebilirdi? 

ların hepsini de birer suretle susturmuş

tur. 
Fakat, aradan yarım esır kadar bir za

man geçmiş olmasına rağmen bu hadise

de bugün kafi derecede tenevvür etmİ!j 

denebilir! 
Viyananın mahut mütekait arabacısı 

bu tafsilatı veren adamdır 1 Bu adamın, 
Lüiz Robenson hakkında verdiği malu
mat, Viyana gazetelerinin günlerce dedi
kodu sütunlarını doldurmuştur. 

Zamanının en müthiş ve güzel bir yıl
dızı olan Lüiz Robenson bugün 62 ya
şında fakat eski güzelliklerinden bir kııı· 
mmı hala muhafaza eden bir kadındır 1 

Viyananın mütekait ve ihtiyar araba
cıııı tarafından hala sağ olduğu meydana 
çıkarılan bu sabık yıldız, gazetecilere de

miştir ki: 
cBundan 45 sene kadar evvel, bir Pa

zar günü, annemle birlikte araba ile Pra
tere gitmiştim. Ebeveynim benim hal ve 
hareketime büyük bir dikkat gösteriyor· 

du. 
Fakat ben o zaman da bir sahne kızı 

idim, Proterde rollerim vardı. Operet 
te oynamakta idim. Rollerim bittiği va
kıt, annem hemen yanıma gelir, beni sah
ne kıyafetinden kendi elleTiyle soyar, alır 

götürürdü. Hatta, çok defalar beni kapalı 

araba ile sahneye kadar getirir, yine böy
le alırdı. 

• cÇok mu güezldim) . Yoksa.. T ecrü
beııiz ve masum bir kız mı idim) Bilmi-

Arşidük Otto, her sahneye çıktığım 

akşam karşımda kalbimi kendine mal 
etmek İsler gibi hazır bulunmağa başla
mıştı. 

Başım dönüyordu. Kendimi gÜzel çi
çekler ve çimenler arasına gizlenmiş bir 
uçurum kenarında görüyordum. 

Doğrusu, ben çoktan prensin aşıkı ol
muştum. Prensin sahnede bana attığı 

çiçek demetlerini bir deli gibi kucaklıyor 

ve onları koklıyarak ta kalbimden gelen 
bir ihtiras ile: 

- Sizi.. Sizi çok seviyorum 1 diyoı 
ve bunu da ona hissettiriyordum 1 

Çarşamba günü, mahut ve benim İçin 
meşhur Pazarın dördüncü günü akşamı 
kapıcı titriyen elime bir tezkerecik sıkış

tırdı, bu tezkere, Prens Ottonun kendi 
eliyle yazdığı, bir ilanı aşk mektubu idi. 

c Viyanaoın o zamanki prensleri çok 
tuhaf ve hatta midesiz insanlardı. Bun
lar rastgeldiklerine aşık oluyorlar. bil
hassa oda hizmetçilerine aşk mektupları 
yazarlardı. Fakat Arşidük Otto bunlar 

arasında bir istisna teşkil ederdi! I3ana 
yazıdığı mektubu da kendisi, kendi eliyle 

ve çok ustalıklı olarak yazmıştı. 
cMektup, gelip geçici bir sevdanın e• 

serine benzemiyordu. Bence, bundan da
ha samimi bir a,k mektubu yazılamazdı 1 

«Arşidük en büyük zevk ve neşesinin 
ancak beni ilk gördüğü andan başladığı
nı, gönderdiği bu mektup yüzünden, en 

tatlı kelimeler ve cümlelerle, kusurunun 
yorum, fakat size anlatmak istediğim bu affını dileyordu. Bu cüretinin sebebini 

Pazar, beni, daha doğrusu bulunduğum 
arabayı iki güzel ata binmiş iki şık sü
vuinin takip ettiğini gördüm. 

Araba durduğu vakıt, bu iki süvariden 
daha büyüğü, atını bize çok yaklaştırdı, 

hatta attan inerek beni büyük bir saygı 
ve nezaketle selamladı. 

cAnnemin bu zat karşl8ında yüzünün 
-korku veya hayret ile- buruştuğunu ve 
tittediğini hissettim. O gün, kim olduğu 

nu henüz bilmediğim bu kibar ve .. güzel 

zat, Aroidük Otto, Viyananın en büyük 
ve uııta kadın fatihi idi 1 

Güzel Luiz 
rıca ediyordu. 

«Tezkereyi çok bü 
de okudum, bundan 
tabaka beyaz kağıt b 

şına oturdum ve saati 
ğıt önünde düşündü 

cNihayet kat'i kA 
beyaz kağıt üzerine 
ckabu) I> kelimesini 
dar, birçok perestişk 

de bir aşk mektubu 
Bunun için, kalbimin 
tubuma aksettirmek 
Fakat, ben öyle san 
kelime, yazacağım s~ 
daha esaslı bir mana 

«Ertesi gün, saat 
-çünkü sırrımı ve a~ 

kadaş tasavvur eden: 
F eliksin evine gittim . 

cltiraf ederim ki bi 
randevuya giderken 
çözülmüştü ve kendi 

idim .. 
cBayan F eliksin b 

sonra öğrendim, ilk r 
veya evi hakkında hi 
ğildim, ben sadece glı 
şidükün hayalini düş 

dum. 

,. 
Ama bir 
ğunu boğ 

kurt 
Sinema onu çok memnun etmişti 

Yatak odasını sinema salonuna nak

lettirdi. 
Burada yatar, burada yemek yer, u

yur, kalkar boyuna sinema seyrederdi. 

Johor sultanı, memleketine dönüşte 

sarayının bahçesinin sahilinde dalgın dal

gın işte bu maceralan düşünmekte iken 

yanına biri yaklaştı. 

cEvet, bugün de itiraftan çekinmem, 
ve bu zat, o şık ve güzel kostüm içinde 

ne kadar güzeldi, tarif edemem 1 Onun 
karşısında düşmiyecek, kendini kaybetmi 
yecek bir kadını ben hala tasavvur ede· 
miyorum 1 O, istediği kadını kibar veya 
dansöz, evli veya bekar, elde edebiliyor

de, güzelliğime ve aşkıma karşı eabrının 
tükenmiş olması şeklinde gösteriyordu. 

Zavallı güzel Arııidük, Pazardanberi ya• 
pacağını bilmiyor bir halde imiş 1 En bü
yük derdini de, benimle nasıl bir mü
lakat çaresi bulacağını düıünmek teşkil 
etmiştir. Ve nihayet diyordu ki: «Müla
kat için hence en eyi uııul, dostlarımdan 

bayan Feliksin evinde bulunmanızdırl 

Bu lütüfkb bayan, evinin en lüks salo

nunu emrinize tahsis etmiştir. Burada 
ııizin için hiç bir fenalık ve hiç bir zarar 
ihtimali yoktur, o kadar ki, itimad etti
ğiniz dostlarınızdan bir bayan ile birlik

te gelebilirsiniz. Ben de, randevuya yal-

ı k d v·1· k d · A .d."k Fransada nehir 1 
nız ge ece egı ım, ar eşım rşı u 

Sultanın evlenmeğe talip olduğu latif 
yıldız Dorothy Lamour 

Ve seyrettiği filmlerdeki yıldızlar, ka
dınlar arasında hep gönlünün istediği iri 
gözlü, güzel gözlü kadını arardı. 

Nihayet buldu. 
Üsüste üç beş defa seyrettiği filmde 

onu teııhir eden güzel mahluk, meşhur 

yıldız (Doroti Lamur) du. 
Arbk Dorotinin adı dudaklanndan 

düşmez oldu. 

CüZE.L PEŞiNDE 
Johor sultanı nihayet ııabredemedi. 

Aradığını bulmuştu ve bulduğuna da bu 
haberi vermek istiyordu. 

Holivuda bir telgraf çekti: 
<Yetmiş yaşındayım. Johor sultanı

yım. Kılıncımı, tac ve tahtımı size teklif 
ediyorum.> 

Bu telgrafın cevabının müsbet olaca
ğına tamamen emin bulunan Johor sul
tanı ihtiyar bacaklarına gelen kan ve 
derman ile derhal sırtına açık renk fa
nileden şık bir kostüm geyerek Ameri

kanın yolunu tuttu. 

Vapurda, tam boy ağrandisman yap

tırdığı Dorotinin fotografları ile kendini 
sardırmıştı. Önden, arkadan, yandan, 
otururken, yürürken, yatarken velhasıl 
:nuhtelif pozlarda alınmış ve tabii cesa

nette büyütülmüş Dorotinin resimleri Jo· 
or sultanı için sevgilisine kavuşacağı za
-ıana kadar birer teselli vasıtası oluyor
r. te!'elli vazifesini görüyorlardı. 
Heyhat .. Bu hayal ve rüya romanı ya
la kaldı. J ohor sultanı yarı yolda Ho

ddan şöyle bir telgraf aldı: 
~~~~.-ııııo..ı.. ............. ~--...;..;ı.:... ........ ~a.....,;.._.....:._,_...,;.;...::....;._~~-ı:1-...~..._ıı..ı.:.ı..... .... ~- 1..-lk!--·-·~-~ 

- Sultanım, dedi. Eğer sözlerimi din· 
lc:miş olsa idin, eğer yedi gece yedi yap
rak ve yedi pirinç tanesi blsımını yapsa 
idin yalnız kalmazdın. Kediler nasıl yedi 
canlı İlle kadınlar da yedi ruhludur. Bu
nu size söylediğim zaman bana inanmaz, 
sözlerime gülerdiniz. İşte sözlerime geldi
niz. Evet .. Kadınlann yedi ruhu vardır. 

Biri kulaklarında, biri gözlerinde, biri du· 
daklarında, biri derileri altında, biri a 
vuçları içinde, biri gölge gibi peşlerinde, 
biri kokuları gibi önlerindedir. Sevdiğin 
kadının balmumundan yapılmış suretin· 

yedi gece ateş üııtünde ve elinde tuta· 

caktın ve her gece yedi defa : 

- Elimde tuttuğum, balmumu değil 

ııevdiğimin kalbidir .. 
Diyecektin. Sonra ııana bir eksir vere

cektim. Bu eksiri sevdiğin kadına içire

cektin. O zaman kadın sana benden sa
dık, en itaatli köpeklerden daha mut; 
ve körpe bir kuşun boynu altındaki tüy
lerden daha yumuşak huylu olacaktı. 

Johor sultanı bu sözlere gülümııedi. 
Kim bilir eğer bunları yapsa idi belkı 
muvaffak olurdu 1.. 

Bu sözleri söyliyen J ohor büyücüsü 
Johor sultanının yanından uzaklaşınca o

tekrar macerasını bıraktığı yerden takibe 
ve tekrar yaşamağa koyuldu. 

KADIN DlY ARI 

Nerede kalmıştık .. Evet .. Johor ııul

tanı bu sefer Olemp Brandanın hayali ve 
resimleri ile kendini avutarak Holivuda 

du! 

cArşidükün kaba, soğuk ve Alman 
prensesi olan bir zevcesi vardı. 

cArşidükün önümde duruşu, beni ııe· 
tamlaması, kalbimin yerinden hoplama-

1ına ve benliğimi teshir etmesine kafi gel
:liğini söylemek beyhude olur! 

-·ada stüdyoların, villalarının aşılmaz sur
ları arasında bulunca şaşırdı. Her tarafa 
haıı vurdu .. Nafile .. Hele Olemp Branda· 
nın, çevirdiği bir filmde yapmacık ve 
yalancıktan tek bir öpücüğü için koyduğu 
;ığır prtlar onu bu işin de çıkmaz bir yo! 
:>lduğuna ikna etti. 

- Bari başka bulun .. 
Diye yalvardı .. Kimse Johor sultanının 

:htiyar kalbine, hudutsuz servetine, bin 
bir gece hikayelerindeki efsanevi mem
leketleri andıran memleketine, taç ve 
tahtına ııahip ve hakim olmak istemiyor
du. Olanlar hiç mi yoktu .. Belki pek çok
tu. Fakat bunların da gözleri Johor sul

tanı lbrahimin - Evet, ismi 1brahimdi-· 
istediği, aradığı iri gözlere sahip değiller· 
di. 

MASAL BlITl 
Nihayet Johor sultanı memleketine 

dönüş yolunda Londrada bir barda gö
rüyoruz.. O bu barın sigara dumanlı ve 
şampanya bulutlu havaııı içinde aradığı 

iri gözleri buluyor .. Bu iri gözlerin sahibi 
-LJ· R..,..... l..ald ta hi: rtuı...nrUAlULO :n...ı~uıı.__,,crtiatLMis.Lidva Sesilvo 

F erdinand Karl ile daha birkaç samimi olan bir aile çok hey 
L d b b 1 büyük bir tehlike at arKa aşım era er o acaklardır. Bu ran-

devudan maksadım, sizin şeref ve namu- akşam üstü nehrin k 
sunuza en küçük bir zarar vermek olma- küçük ocukları birde 

müştür. 
dı.ğını ııize göstermektir. Size karşı çok 
derin bir saygı ve samimi muhabbetim 
vardır.> 

clmza hürmetkarınız ve sizi samimi 
olarak seven Otto.> 

cArşidük aynı zamanda tezkereyi ge
tiren kapıcıya bir cevap lütfetmekliğimi 

miş muratlarına) ile bitmiyor. Kim bilir 
belki masal da daha bitmemiştir ve gü
nün birinde belki Johor sultanı aşk yo-

lunda çektiği bütün sıkıntılarının müka

fatını görecektir. Zahmetsiz saadet ol
maz derler. Evvela inııan ııaadete hak 

Çocuğunun sulara 
annenin çığlığı üzeri 
leri ama olan baba 
mıştır. Fakat gözleri 

reye gideceğini şaşır 
hiç olmazsa çırpınd 
sesi dinlemeğe başla 
men aklını başına to 

- Deriye git 1 Sa' 

orada! 
Diye suların için 

görünen çocuğu tari 
suretle bir mucize kı 

k 
~ 

azanmalı sonra mesut olmalı .. Yine in-

ııan ümitııizliğin teselli felsefesine erişti 

mi o zaman imkansız olan bitçok şeyler 

mümkün olur. 

Mis Hil ann esi ile beraber Johora ge

liyor. Fakat burada çok durmadan tekrar 
Londraya dönüyor. 

Neden) 
Ne olmuştur) 

Bunlar henüz malum değil.. Kendi

sine sorulan bütün ııuallere genç ve güzel 

İngiliz artisti sadece şunları söylemekte· 
dir: 

- Bir dost gibi davet edilmiştim. 

Memnun olarak döndüm. 

Tekrar J oh ora gidecek mi'? 
Bu da malum değil .. 
MalOm olan yalnız birşey var. O da 

cennet szibi szüzel memleketinde, ceylan 

, 
Roma 

mah 
BAŞTARAFI 1 
di hesaplarına tekra 
bilakiıı demokratik 

leyhinde bir mane 
muzu iddia ediyor) 

Beynelmilel vazi 
tefsirler, İtalyanları 

azaltmağa hizmet 
gazeteleri nezaketin 
den ziyade Çekoslo 

duğuna kanidirler. 

man Pragda müzak 
tikçe gerginliğin ya 
muş değildir. İngilu 
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Avrupa kupa
revanşı •.• 

Saat 14. 30 da karışık plak neşriyaU. 
14.5 O de plakla türk musikisi ve halk ıar• 
kılan, 15. 15 te ajans haberleri. 

- 5 - Nakleden: Faik Şemsettin 

O, zen~n, çok zengin olmak istiyor u 
Geçen 

çok 
atletizm bakımından hafta 

hareketli geçmiştir .• 

Saat C 8. 30 da pıi.kia d m ikisi, 
~9.U te tiiık musikiai '\'e halk r'blar\ 
(Mak.bUle), 20.00 de at ll)>an ve •raıt· 
ça neşriyat, 20. ( S te ıradyol'-oaik ıtemsil 

(geı.Çler gnibu tuainıcb.n~, l 1.00 de 

Ve güzel Lörenzayı da bu zenginlik hülyasına vasıl 
• • 
ıçın karı olarak seçmişti olmak 

Akrabası Lorenzaya mükemmelıen zengin veya en güzel veya en - Evet,i nanmıyorum, çünkü i-
bir cihaz hazırladılar ve bir de ika- yüksek mevk.ili erkel<lerini takdim nanılacalc hirşey değildir. Fakat ne 
metgah tahsis ettiler. Lorenzanın ge- edeceğim. Sen onlarla eğlenecek, çare ki kızım bu teklifinizin ciddi ve 
tirdiği yüz elli altın ile Kağliyostro, zevk. edecek, şahane bir hayat süre- hakikat olduğunu yemin ile iddia edi 
mesut ve istikbali emin bir aile kura- ceksin . . Ben de bu s ayede hazineler yor. 
hili.rdi. Fakat ne çare ki mukadderat tesis edeceğim.. Kağliyostro, bu son sözlerden 
kitabuıda Kağliyostro için böyle bir G enç kadın, bu kadar derin bir ah- m evzu un neye ait olduğunu anladı 
kader yazılmış değildi 1 laksızlığa ve vicdansıilığa imkan ve- ve: 

GARİP BiR KOCAi Yemiyordu. Fakat vaziyeti, birden - Lorenza, Allah 'Ve kanun na-
Kağliyostro kurulan bu mesut yu- kesmedi: zarında sizin değil, benimdir. Ben 

vadan umduğunu bulamamış gibi - Kocacığım, bana bir az müsa- ciddi veya şaka olarak bir teklifte 
memnun olmadı. Kağliyostro zen- ade edersen bu hususta sana cevap bulunabilirim. Bununla sizin hiç bir 
gin, çok zengin olmak istiyordu. Bu verebilirim. Öyle bir vaziyet ve teklif alakanız yoktur. Lorenza, eyi bir 
güzel Lorenzayı da, zengin olmak ki her halde üzerinde biraz fazla dü- zevce olmaktan çıkmıştır. Çünkü an
hedefine varmak için kendisine kan şünmck lrnmdır, dedi. ladığıma göre benden size şikayette 
olarak seçmiş ve almıştı. Fakat, çok Kağliyoatro, kadının bu sözlerinin 1 bulunmuştur. 
kısa bir zaman içinde, karısının ken- hakiki hedefini tayin edemedi ve Dedi. Ve daha fazla görüşmeğe 
d.isini zengin edeeek bir va$lta ola- yarı kabul saydı. Fakat, vaziyet hiç lüzum görmeden, hiddetle çekilip 
rnıyacağını anladı. te böyle değildi. Lorenza bu vaziyet gitti!. · 

Lorenza, ailesinden aldığı terbi- ve teklifi ilk fırsatta baba ve anne-
yeyi harfi, harfine tak.ip eden bir kız- sine anlattı. 

Budapcşte (A.A) - Macaristan atle-
tizm ,ampiyona rnüsabaldarmın 

günü alınan neticeler şunlardır: 
1 00 metre sürat koıusu : 

ı - Gyenes, 1 O. 7 eanyie. 
800 metre: 

birinci 

1 - Harşani, 1 dakika 5 3,4 saniye. 
? -Temoıvari, 1 dakika 53,5 saniye 
3 - lstones, 1 dakikak 54,8 saniye. 
5000 metre mukavemet ıkotusu: 

1 - Simon. 15 dakika 27,4 saniye. 
11 O metre manialı koŞ"U: 
1 - Sabo, t5.3 saniye. 

Cirit: 
1 - VarEerg, 71,98 metre. 
Sırıkla yüksek atlama: 
t - Skanyi, 3. 70 metre. 
Uzun atlama: 
1 - Giyurica 7. 39 metre. 
2 -Vermes, 7,28 metTe 

LEHi ST AND.t\ 

Varşova (A.A) - Alman kadın at
letleriyle Lehiaatn .kadın atletleri arasın· 
da Brohbergde yapılan müsabakalar, Al· 
manlann 59-40 galibiyetiyle neticelen-

dı. Yakıl, kocasına itaatte en küçük O devirde, ltalyada el altından iş
bir kusur göstermiyor, fakat makul liyen bir ahlaksızlık yarası vardı. Bu 
ve malum hudutlardan da bir adım yara da kafi derecede derindi. Fakat 
Clışan çıkmıyordu. bir çok mideler için Kağliyostronun 

KA Ti KARAR VE ALAKA KA Tl 
Kağliyostro, kaynatasından ayrı-

lırken kat'i kararım vermişti. mİ§tİr. 
Ve, evde kansına, ciddiyetle: 100 metre sürat koşusu: 
_ Lorenza, dedi. Senin bazı ha- 1 - Lehli Valasiyeviç, 12.5 saniye· 

Kağliyoatro karısına doğrudan teklifi derecesindeki ahlaksızlığa ta
doğruya gayri tabii tekliflerde bu- hammül mümkün değildi. Bunun 
lunmadı. Fakat onu ltendi arzusu da- için hayretler ve ne&etler içinde ka
hilinde hareket ettirmek için kolay- lan Lorenza.nm babası F eliçiyani da
hkları da bulmakta geç kalmadı. Mu- madını buTdu ve: 

reketlerin artık beni memnun etmi- de. 
yor. Sen gün geçtikçe ahlakını bozu- 200 metre koşu: 
yorsun. Sen benim karım değil mi- t - Lehli Valasiyeviç 24.6 saniyede. 
sin}. 90 metre manialı: 

- Evet senin karınım 1 1 - Alman Celiua, 1 1, 9 saniyede. 
- Pekala,b enim karım olduğu- Yük.aek atlama: ayyen müsamaha ve müsaadeler al- - inanmak istemiyorum, fakat 

boda bU genç kadının bazı ahlaki bir defa da sizinle görüşmek mecbu
hatalara düşmesi mümkün ve hatta riyetindeyim, dedi. 

ne göre, Allah ve kilise huzurunda 1 - Alman Rat11en ve Fridrih hu 
sen kime aitsin?. biri f .5 5 metre. 

- Sana. Uzun atlama: muhakkak idi! Kağliyostro, kaynatasının neden 
Ve bir gün KağJiyostro brınna: bahsetmelc istediğini hemen anlıya
- :Biz artık hayab.mızı birbirine madı, bunun için: 

- Sa.na benden başka kim karı- 1 - Valasiyeviç, 5.81 metre. 
şahilir? Cirit: 

bağlamış bulunuyoruz. Şimdiki ha- - Madam ki inanmıyorsunuz, 
limi:r.den memnun musun? diye sor- görüşmekte bir fayda yoktur. Maa-

Lorenza, kopacak fırtmayt hemen 1 -Alman G.elius. 43,60 metre. 
anladı ve: Gülle: 

du. mafih sizi dinliyorum, dedi. -BiTMEDi- 1 - Alman Şröder 14.09 nıetre. 
Disk: - T abil memnunum .. 

- Fakat hen kafi derecede mem-
nun değilim!. 

- Ne için? Yoksa beni sevmiyor 
musun>.. · 

- Ne İç.İn sevmiycccğim. Fak.at 
senin güzel mavi gözlerin, benim 
de kara gözlerim bizi beslemez.. 

-Ne demek istiyorsun?. Bir türlü 
anlıyamıyorum, kocacığım. Aç mı
yız> Açık mıyız~. 

- Belki aç değiliz, fakat yarın 
için, bilhassa ihtiyarlık zamanımız 
için sefalet mukadderdir. 

- Allaha sığınmak lazim. Allah
tan ümit kesilmez 1. 

- Bunlar hep boş sözler! Allah 
insanlara göle yüzünden zenbil ile 
para veya saadet indirmemiştir. Ça
lışıp kazanmak l8zım. Senin bu gü~ 
zelliğine yazık değil mi? Senin ne
den sarayların, kölelerin, olmasın? 

- Eyi ya .. Ben de böyle geniş bir 
servet ve saadet istiyorum. Sen alim 
bir gençsin, papa ile dahi doatluğun 
var. Romada tanımadığın yüksek 
mevkili kimse yok. Çalış, zengin o
labm .. 

- Heyhat karıcığım.. Benim il
mim ile, dostlarımın himayesiyle 
zenginlik mümkün değildir. Vakıa 
ilinin de, dostların da yardımı çok 
büyük olabilir, fakat başka f'll'tlar al
tında ... 

- Bugün çok garip sözler söyli
yonun.. Nasıl prtlar altında ilınin
den ve yüksek mevkili dostlarından 
istifade edebiliriz~ 

Kağliyostro, karisindan böyle bir 
sual bekliyordu. Fakat bu auale bir
den cevap vermedi, biraz sükuttan 
sonra: 

- Haydi canim.. Bu tartlari sa
na söylemekle bir fayda elde edil
mez ki.. Beyhude çene yormak hiç 
hoşuma gitmez, Lorenza! dedi. 

Lorenza, kocasının ne demek is
tediğini anlamış gibi: 

- Fakat , dedi. Makul olan her 
şeyi ben kabul etmiyor muyum? 

- Kabul edeceğini bilsem, susar 
mıyım? 

- Hele sen söyle .. 
- Lorenza.. . Sen de bi1irsin ki 

çok güzel ve cazibeli bir kadınsın. 
Seni her gören erkek, cazibene kapı
lır. Seni sevenlerin en başında ben 
varım. Ve seni çok sevdiğim için sa
adetini tamamlamak isterim. Sana, 
-beni her türlü teferrüatından haber
it.111r ,.tm,.lc -rtivf,,._ hu m,.ml,.lr,,.tin 

lzmir -Göztepe 
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re. 
Bayrak yaratı: 
60, 80, 100, 200 metTe: 

t -Alman Mavermayer, 55,41 met-

D • k j d • k •• j .. 1 - Lehi.atan. 53.6 saniye. 
eVTJffi Ofta 0 U U JfC tor U• 2 - Almanya, 54 saniye 

u •• d ISVEÇTE 
g110 en: Stokholm (A.A) - 5000 ~yrici 

• • .. • :'\ önünde yapıl.muma baılanan Jıveç atle-
Resmi okullar ımtiyazını haız olan okulumuzun yahh yatısız laz, t'ızın • al L • • • •• • • _, 

k k 1 be k k bul 1 . A.~- L-!-cle . "b '"' şarnpıyon annın uırınct gunu a.ıı-
ner e ta e ayıt ve a muame esı "'8,._tosun on ~ n ıtı a-.._, nan n t' 1 1 d 
N ,, e ıce er şun ar ır: 

ren b8'lıyacaktır. !\ 200 ·· k 
MORACAAT YERl VE SAATI..ERl N metre surat otuıu: . 

~ 1 - Stradberg, 2 1,6 eanıye. 
Göztepe Köprü 126 sokak her gÜn saat 15 ten 18 e kadar. s '2 Li d 21 8 · 
TELEFON• 4008 6-10-15-16-18-20-22 2889 2602~ - n gren ' anıye. 

• S 5000 metre koşu: 
~rrr-LZ"'L7.Z. · 1 - J onson 14 dakika 46,2 saniye. 

lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 
tzmirde Darağacında yaptınlacak demir iskeletli ve oluklu saç kaplı 

büyük bir depo İn§asma talip olan atelye aabiplerinin fenlİti öğren-
mek Ü7.ere Birliğe müracaatleri ilan olunur. IS-20 (2673) 
...... mıl!! .... 1!!!!!!! .. l!!!!!!l!!!!l!!!.'!!'!!!~'!!!!!!!~!!ml--~!!!mlllm''!IE!'!!!llll!llrS'.~ 

lzmir V ılayeti Defterdarlığından: 
Mütekaitlerle dul ve yetimlerin 

nazarı dikkatine 
Askeri zat maaşları hükümet daire· 

sinde Maliye veznesinden 
Mülki zat maaşları yeni maliye şubesi 
binasında açılan vezneden tediye olu
nacaktır. 

1 •• Askeri ve mülki zat maaşları erba
bına 1 Eylô.I 938 den itibaren aşağı· 
daki fıkralarda yazılı mahallerde 
tediyat yapılacaktır. 
A - Askeri mütekaitlerle askeri dul ve yetimlere hükümet dairesi 

içindeki Maliye veznesinden. 
B - Mülki mütekaitlerle dul ve yetimlere Saman iskelesinde Ye

ni Maliye ıubesinin bulunduğu binada açılan ve%Deden tediyat yapı
lacaktır. 

Alakadar zat maa§ları erbabının 1 Eylul 938 perıembe aünü me
sai saatinden itibaren saat ikiye kadar talimata göre kendilerine mah
sus lciJelere müracaat edilerek sıra numarası üzerinden istihkaklarını 
almaları. 

2- Aylıklarını Emlak ve Eytam Bankasından kırdıran ve aakeri 
ve mülkiye mütekaidin dul ve yetimlerin maat cüzdanlariyle birlikte 
muamelesi yapılmak üzere 27 ağustos 938 cumartesi gününden iti
baren Defterdarlık muhasebesine müracaat ebneleri sayın alikadarla-
ra Ar7..n1unur. '301 :ı ( 2RR2) 

2 - Tilman 1 4 dakika 5 2.2 saniye 
Uzun atlama: 

1 - Stenoviç, 7.30 metre. 
2 - Elison 6. 99 metre. 
Cirit atma: 
1 - Aterval, 65, 1 6 metre. 
2 - Strönkviıt 62,H metre. 
Gülle atma: 
1 - Jan.son 17,25 metre 
2 - Anderson, 1 6, 79 metre. 
Stokholm (A.A) - Devam edilmek

te olan atletizm müsabakalannda alınan 
neticeler ıunlardır: 

100 metre sürat koıusu: 
1 - Strandberg 1O.7 saniye. 
2 - Lindgren, 1 0.8 eaniye. 
400 metre kouı: 
1 - Valıenfald, 48,3 .. nü-e, 
2 - Gustafs, 46,4 aaniye. 
800 metre koıu: 

1 - Nilıon, 1 dakika 56, 1 saniye. 
2 -Anderson, 1 dakika 56,2 saniye. 
t 500 nıetre koıu: 
1 - Janson 3 dakika S3 saniye. 
2 - Hoıılund 3 dakika 5:3,6 saniye, 
3000 metre mniall kotu: 
1 - Lanon, 9 dkika 21,2 saniye. 
2 - Haeg 9 dakika 28,4 saniye. 
1 1 O metre manialı koıu: 
1 - Lidman, T 4. 9 saniye. 
2 - Nilıon, 1 5, 1 .aniye. 
400 metre maniaL koıu: 
1 - Areskug 54,3 saniye. 
2 - Person, 55. 1 saniye. 
Gülle atma: 
1 - Borg, 15.63 metre. 
2 - Fernştröm 14.95 metre. 
Disk: 
1 - Berg, 50,43 metre. 
2 - Hedval, 48,67 metre. 
Çekiç: 
1 - Varnkard, 5 1, 6 7 metre. 
2 - Malmbrand, 50. 72 metre. 
Sınkla yl.ikaelc atlama: 

Şan plü;ian, a. (. ( 5 te .tiidTo on ..-~ 
1 - LindbaJ<l, '3.'90 metre. kestnıaı, 22.00 de ajam iııabedcri n ita. 
2 - Liundberg, 3.90 metre. va ırapona. 22.' S te yannki program va 

BlRLEŞlK AMERiKA - ALMANYA ton. 

Beriin (A.A) - Olimpiyat •tadmda 
BU-1~ Amerika atletleri ile Alman at
letleri aruında yapılan atletizm mi.isaba
kalarının neticeleri tualardn:: 

Çekiç atma: 
1 - Alman Blaalt 57.20 metre. 
2 - Alman Hayn. 5 6, S 1 metre. 
3 - F olva.rtni -b.a.- 5 3, 35 metre. 
4 - Linç -b.a.- 52. 71 metre. 
Umumi tasnif neticesı : 

1 - A1manya, 8 puvan. 
2 - Birleşik Amerika 3puvan. 
t fO metre manialı: 
1 - Vo\ltot -b.a.· ı -ı. t saniye. 
2 - Kolmif -b.a- '4.6 saniye. 
3 - Kupma.n Alman 14.8 eaniye. 
4 - V qner Alman 15,00 aniye. 

Umumi tasnif netiocai: 
t - Birkfik Amerika, a puvan. 
2 - Almanya, 3 pu•an. 
10000 metre koşu: 
1 - Penti -b.a- 32 dkika 1 1,2 aaniye 
2 - Vaugb -b.a- 32 dakib 1 1,2 N.· 

lSTANBUL RADYOSU: 

Saat 12.30 da plakla türk mu$ikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
musikisi, 13.30 da muhtelif plak ne~· 
riyatı. 

Ak~m neşriyatı : 

Saat 18.3() da Çigan havalan (P1lk), 
, 9. 15 te spor musalıabeleri: Eşref Şefik' 

19.55 te borsa haberleri, 20.00 de saat 
ayan: Crenviç rasathanesinden naklen: 
Betma ve arkadaşları tarafından tür},\ 
musikisi ve lıalk §arkıları, 20.40 ta ha"' 
va raporu. 20.43 te Ömer Riza Doğru{ 
tarafından atapça söylev, 2 ı .00 de saa\ 
ayan: orkestra, ? 1. 30 da Şaban Soyal( 
•e Bayan Soya\: Halk tür\t.Uleri, 22. 1 () 
da Novotniden naklen orkestra konseri: 
Kemal Afcef idaresinde, 22.50 de son 

niye. L b ua erler '\'e ertesi günün programı, 2 3ı 
3 - Şönrok Alman 32 dakika.?4 a&• 

niye. 

~ - Bers Alaaan .3l du.ika S9 saniy• 
Umumi tasnif neticesi: 
4 - Bidctik Amerika 8 punn. 

2 - Almanya 3 pu"'n. 
FJNLANDtY ADA 

Hdsinki (A.A) - Pariste yapılacak 
olan Avrupa atletizm pmpİyonatmda 

F"mla.nd~ teınaiJ edecek olan millt at
letizm ekibi, f\l suretle tesbit edilmiftir: 

200 metre: 
Tamisto, 
400 metre: 
Tamisto. 
800 nıetre: 

Peussa .. 
1500 metre: 
Hartika ile Sarkama .. 
5000 metre: 
Pekuri ve Mack.i. 
1 0000 metre: 

S..lminen ile Ldıtinen. 
Maraton koşusu: 
T amil ile Miyonen. 
Yüksek. atfama: 
Kotltaa ile Kalima. 
Oç adım atlama: 
Rajoeari ile Noren. 
Di.k atma: 

Kotku .. 
Cirit atma: 
Nilanen ile Jaevinen. 
Giille atma: 
Baerlund ile Kotkas. 
Çekiç atma: 
Hanula ile Anttalainen. 

te saat ayan. 

TARIŞ taze 
•• •• uzum suyu 

Kemeraltındak.i T ARiŞ maiuatüıd• 
aablan taze üzüm suyu en eon fenni 
usullerle el deimeden iatih..J. edilmekte 
ve bütün a.&hhi prtluı haiz buluomakta.t 
dır. 

Almanyanın ihracat 
ticareti düfdyor 

Bertin - 19 36 yan ttncnin ticari fa. 
aliyetini gösteren bir istatistiğlnİ!en an. 
laJl]dığı \Teçhile f 938 senesinin yanlann<ı 
da Hamburg limanından çıkan matlaı 
geçen 11enenin aynı müddeti zarfında çı· 
itan mallardan yüzde 2 t noksandır. Bu 

geri.leme itL.allbn fulahğiyle müvazenet 
peyda ettiğinden T937 sene yansına mu• 
kabil t 936 aeoeainin yansında umumi 
ticaret muvaz:enes;nde noksan ancak 
y\iz:de üçtür. Hamburgun ihracat azlığı 
ile ali.kadar bulunan memleketlerden 
bilhassa .Amerika en mühimmini tefkll 
etmektedir. Hamburgtan Amerikaya ih• 
n.cat yüz:de 55 e inmiştir. Aynı -zamanda 
uz.ak ıarka ihracat yÜzde elli dörde dü,. 
tüğü gıbi Afrika ve orta Amerikadakl 
,-.z:iyet te bu ihracatın dü~mesine aebe• 
biyet vermektedir. 

Almanyadan, ltalyaya, Yunanistana 
ve Türkiyeye ihracat yüzde l 6 ve millt 
ispanyaya yüı:dıe 15 i bulmuştur. TEN IS 

Bertin (A.A) - Burada yapılmakta 
olan mavi-beyaz enternasyonal tenis tur. 
nuvasında alınan neticeler şunlardır: Alman yada yahudi 

Tek erkekler arasında : d [ 
Çekoslovak Menzel, Macar Asbot'u üşman ığı 

6-3, 6-2, Radel, Çinli Kofikiyi 8-6, 6-!. Berlin - Almanyada yahudi dü~· 
Tek kadınla rarasında: manlığı trittikçe 811Utlarıru geni;ıletmekte• 
Şuman, Haystmanı 4-6, 6-4, Ameri- dir. Bcrliodelci mülk sahipleri ce11Ü7eti 

kalı Veler, Şumanı 8-6, 6-3, Butler-Bi- kiracJan arasında yahudi doktorlar bu· 
linton çifti Manzel - Cöşte çiftini 7-9, l~an bütün ınülk. sahiplerine bir tamim 
6-3, 6-2 mağlup etmiştir. ııondererek yahudi doktor:lan evlerinden 

çıkarmaia da.et etmittir. Bu tedbirin 
b!raz daha geni,leterek yabudilerc AJ. 
maniaca ait olan evlerin kiralaruruyaCAğı. 
otellere kabul edilmiyecekleri anlaplıyor. 

Dömi finalde: 
Gabori • Asbot çifti, Bwter • Biling-

ton çiftini 2-6, 6-3, 6-4, • 
Muhtelitler arasında: 
Horn-Menzel mubteliti, T onoli - Aa

bot mubte1itini 6-l, t-6, 6-2, Plugbam 
muhteliti, Kotesboytner mubtelini 7 -.S, 
4-6, 6-1, Hamel • Koşiniki muhtelitJ, Ve
dekind • Pitzner muhtelitini 6-2, 6-4 yen· 
miştir. 

YOZME 
Avrupa şampiyonası: 
Londra {A.A) - Avrupa yüzme 

şampiyonaları münasebetiyle yapılan 

su topu müsabakalarında Almanya milli 

-------
Atın yüzme rekoru 
lıviçrenin Konstans gölünde bir at 

yüzme relı:oru yapmıştır. Kıyılarda otla· 
makta olan bir at tıiddetli sıcağa dayana• 
rnamtş, lc.arıı .ahile geçmek üzere önün· 
de uzanan buz gibi sulara dalmıftır. Mo
törle .Atın yüzüşü takip cdilmi,, at dört 
kilometre meaafede olan kar§1 cahili u 
bir zamanda tutmuı ve müthiı bir rekor 
}ap~ır. 

takımı, Hola.nda takunım 3-2, Belçika -------------
milli takımı İngiltere takımını 7-2 mağ
hip etmi§tİr. 

Kadınlar araıında yapılan artiııtik at
lamada: 

1 - Alman Davmer, 48,60 puvanla. 
2 - Alman Hany•, 46, 70 :t 

3 - İngiliz Şild , 45, 18 :t 

4 - > Saide, 44.64 > 
5 - Holandalı Tolen, 42.42 puvanla. 
6 - İsveçli Heykenalcyold, 41, 38 

puvan1a. 

puvanla. 
8 - Danimarkalı Jensen, 29.46 pu

vanla. 
FUTBOL 

Merkezi Avrupa kupası: 
Budapeşte (A.A) - Merkezi Avru

pa kupası maçlarında linale kalmı, olan 
Macaristanm frençvaroş takımı ile Slavia 
talmnlan, 1 1 Eylülde Pragda kar§ılaş

tık.tan eonta 9 llk.tqrinde BudapCff;ede 
bu karşılaşmaAın revanıını yapacaklar• 

7 - Danimarlı:alı AO',.rh,.1.1 ~" ") ~ ... 



- • ~ 4 ... :z _ _ ---WL? 

' . . . ~, ;~: --- . . . l ' .. : . . . ..~. . : . ~ . ·. ·. . " :.-c· ... , 

Jler Gü.ılıJJir IJ(~·e- : 

- Sönmiyen aşk -
ihtiyar dostum, gençliğine lazım olan bir şeyi anlamadan gene uzak diyarlara 

hakkı vermiş, sevilmiş. MQceralar geçir· gitti. Yazdığı mektuplarda öyle bir hal 

miş bir adamdır. Tekaüt maaşı ve epey vardı ki yüzünü tasarlarken ona melan
bir gelir temin eden arazisi onu mükem· kolik şekiller verir hayalimde seyreder· 

mel geçindirir. Geniş, düz alnı, beyaz cil- dim. Bir mektubunda da cdostum, kor

di. siyah gözleri bu çağında bile yüzünü kuyorum, bu sevda benim hayatıma mal 
pek sevimli bir hale sokar. olacak> diye kendisini ezip duruyordu. 

Ya~ icabı olarak yüzünün çizgileri bir 
az derinle§ITliş, bıyıkları beyazlaşmağa 

ba11laraıştır. Kaşlarından. fazla uzanmış 
birkaç tel kirpiklerinin üzerine kıvrıldığı 
için, ikide bir parmakları ile onları yatış· 
tını. Aramızda büyük bir yaş farkı ol
du~ halde pek eyi anlatmışızdır. Ben 

Aradan seneler geçti. O sevgili, bu 
mukaddes aşkı hiçe sayıp sükutta israr 

etmiş. Arkadaşım, artık her ıeyle ala
kasını kesmiş, deruni bir haz içinde gün-

lerini doldurmağa koy,ftıuş. Bu hasret 
saçları ğarıncaya kadar sürmüı. O büyük 

onu dinlemeyi, o da hoşlandığımı bildi- ümit sönmemiş bilakis her gün daha taze 
ği için bana gençlik çağlarının en güzel bir şekilde belirmiş .. 
hikayelerini anlatmağı sever. 

Hemen her gün onu ziyaret ederim. 
Bir defa daldık mı, farkında olmadan 

Çok zaman oluyor ki ondan haberim 
yoktu. Fakat fırsat buldukça o vefasız 

kızın halini bilmek hana merak oldu .. 
saatleri geçiririz.. O da bu sevda yükünün ağırlığını gÜn· 

Bugün bendeki durgunluğu sezince den gÜne duyarak değişmiş. Hassas duy
evvela, ufak tefek fıkralar anlattı. Fakat 

gularında sevgilisini bir zamanlar yaşat
ben onlardan hoşlanmam.. isterim ki; 

mış. Fakat ne de ol!!a insanlık hali .. Za-
dostum hana her zamanki gibi kendisine 
ınahsus hareketleriyle ciddi hikayeler man ve muhit duyguları altüst etmekte 
anlatsın.. mahir bir usta olduğu için, daha belki 

Sözlerinin dinlenmediğini farkedince çok u;ıun sürecek olan bu hasreti çekme
mevzuu başka taranara çevirdi. Gene meğe karar vermiş, başka bir erkekle ev

ümit ettiği alakayı göstermedim. Daha lenmiş. Ne yazık ki veremli göğsünün 
fazla dayanamadı sitemkar bir eda ile: zalim öksürükleri onu az zaman içinde 

Devlet demiryolları 9 uncu iş· 
)etme müdürlüğünden: 
Muhamen bedeli 56250 lira olan 10-15 bin meıe cari bat travenl 

kapah zarf usulile 31-8-938 Çarıamba günü ıaat 15 de Sirkecide 9 
ncu İ§letme binasında satın alınacaktır. 

Taliplerin teminat ve teklif mektuplariyle Nafıa ve diğer nizami 
vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri lizım~. 

Şartnameler 282 lruruı mukabilinde Sirkeci Ankara ve lzmir vezne· 
}erinden verilmektedir. 5300 - 2966 14-16-18-20 2966 (2642) 

Turgutlu belediyesinden: 
Tq kua, Hafir, imla, tasfiye ve döıeme yapma i!leri tamamen 

müteahhide ait olmak tartiyle bedeli keıfi 1040 liradan ibaret yedi 
eylul caddesinin ve yine bedeli keıfi 780 liradan ibaret cümburiyet 
mektebi önündeki caddenin adi kaldırımla döşeme itleri yirmi gijn 
müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

ihale 23/8/938 salı günü saat 12 dedir. lıteklilerin Turgutlu bele
diyesine müracaatleri. 

7-10-14-18 2899 (2610) 

lzmir memleket hastanesi baş 
tabibliğinden: 
İzmir memleket hastane.inin 938 yılı ihtiyacını karıılıyacak olan 

1782 lira 90 kuru§ laymeti muhammenli filim 10-8-938 tarihinden 
25-8-938 tarihine kadar on beş gün müddetle ve açık eksiltme usulile 
eksilbneye çıkarılml§tır. lateklilerin §artnameyi görmek üzere her gün 
hastane ıertebabetine müracaattan ve eksiltmeye i§tirak edeceklerin 
de yüzde 7 ,5 teminatı muvakkatelerini muhasebeye yahrarak makbuz 
ibraz etmeleri ıarttır. Akai takdirde teminat mukabili para ve tahvilit 
kabul edilemez istekliler ihale günü olan 25-8-938 tarihine rastlıyan 
Pazartesi günü ıaat 9 dan on ikiye kadar İzmir ili vlayet damii encü
menine müracaatları ilan olunur. 18-19-21-23 3032 (2668) 

- Yah~ ned~bu h~~) ... Dedi ve büilin hatır~arına vedaa mecbur ~m~. ·~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eJlerini kuruladığı havluyu çiviye taktı. Dolan gözlerimi silmek için mendilimi 
Beyaza meyyal bıyıklarını parmaklariyle çıkarırken dostum: 
düzeltti. -Yok, eğer müteessir oluyorsan ııöy-

- Demin kitapları karıştırırken cLa- lemiyeyim. Diye hafif hafif güldü. 
dam o Kamelya>yı buldum, dedi. Ev- - Hayır, devam ediniz. Diye rica et-
velce okumuş olduğum halde gene bir tim .. 
göz gezdirmekten kendimi alamadım. - Sonra benim sevgili arkadaşım 
Ualettayin bir sayfasını açtım. Sağlığın- yarı deli, yarı akıllı bir hal almış. Onun 
da sevmekle doyamadığı kadının, me- mezarına saksılar koydurmuş .. Karanfil
zarı başında dünyanın en güzel çiçekleri- ler ekmiş .. Her gün akşamın alaca karan
ni yetiştirmek; onlan göz yaılan ile bes- lığında gelip o toprak yığınının üzerine 
lemek istiyen zavallı adamın hali ilk sa- kapanıp ağlarmış .. 
tırlarda içime dokundu. ikimiz de kalktılt.. Hiç tanımadığım 

Bu başlangıcı alaka ile dinlediğimi gö- bu talisiz kahramana öyle bir şefkat ve 
rünce bir sigara uzatarak: hürmet duydum ki, eğer henden çok u-

- Fakat, ben bunun hakiki olanını zaklarda olmadığını bilsem, hemen ona 
bilirim ki: aşağı yukarı muharririn yazı- koşacak ve bu sona ermeden sevdası İçin 
]arının hayattaki misalidir. ağlıyacalc:, ağlıyacaktım. 

Çok güzel birşeyi dinliyeceğime emin 
olarak, dirseklerimi muaya dayadım. 

Çamaltı tuzlası müdürlügünden: 
Tuz ııyırma iti 1 Eylül 938 tarihinde bqlıyacaktır. İJ kötürü olup 

geçmİ§ senelerin yevmiye tutarı 125-225 kurut arasındadır. 
it istiyenlerin bu tarihten evvel Tuztaya müracaatları. 

18-21-24 3147 2665) 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
18-8-938 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan olunan Başturak diğer adı 

Hacı Hüseyin ağa camii tamiratı ihalesinin görülen lüzum üzerine 
evvelki ilanlarda yazılı ıartlar dairesinde 26-9-938 Pazartesi saat ona 
talik edildiği ilin olunur. 18-31-15-14 3148 (2666) 

DOKTOR OPERATÖR 

M. Nuri Arkan 
MEMLEKET HASTANESt BAŞ 

OPERATöRO 

Parisfakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Memleket hastanest dış tabibı 

- Talisiz bir arkadaşım vardı. Şim- Yazıhane nekJi 
di ne olduğunu, nerede kaldığından ha- Hutalannı her gün öğleden aon-
berim yolc:ya.. Bugünden itibaren yazıhanemizi ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler aoka-

MuzaHer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Onunla kapı bir komşu idik. Bütün ve depolarımızı Kemeralbnda Veysel ğında fırın karıısmdaki 25 numara~ 

oyunlarda daima eş olur. Birimiz bık- Hamam ıokağmda eski Wittall ha- muayenehaneainde kabul ve tedavı 
tı mı diğerimiz de oyunu terkederdik. nma tqıdığımızı alakadarlara bildi- eder. 
Sabahları yanyana mektebe gider, ge- nrız. Telefon: Muayenehane, 3125 
ne aynı şekilde güle oynıya eve döner- Mustafa Haydar Nazlı 
dik. Aradan epey zaman geçti. Büyü- (2663) 
dük. O eski hamaratlığını çabuk kaybet-
ti. Y şından daha kamil bir tip aldı. Ya- ---------------

radılıştan çok hassas ve çok temiz olan Kiralık apartman 
arkadaşım, daha orta mektepte iken, 
masum bir kızı sevdi. Nihayet küçük çağ
larda vukua gelmiş bir sevdanın uvallıyı 
hayatın en derin uçurumlarına sürükliye
ceğini kim bilirdi~ Mektebi bitirdikten 
sonra ayrıldık. O, başka bir memlekete, 
ben diğer bir liseye gittim. Fakat beni dü
şündüren şey; arkadaıımın kara sevda 
halini alan bu aşka, sevgilisinden uzak 
diyarlarda iken nasıl tahammül edeceği 
korkusu idi. Ondan ıstıraplı cümlelerle 
dolu, bedbin bir eda ile yazılmış bir çok 
mektuplar aldım. 

* 
Nihayet bir tatilde buluştuk. Yüzü 

sapsarı olmuş ve hiç kimse ile konu~mı
yordu. Daima toplandığımız halkevi bah
çesinin uzak bir köşesindeki sık akas
yaların içine gömülüyor, kendi kendini 
dinliyordu. Bir verem hastası gibi ümit
siz fakat, hazla dolu bir hayat .. 

ttf aiye binası civarında Gazi bul
varı üzerinde (53) ıayılı apartıma
nm ikinci ve üçüncü katlan kiralık
tır. 

Jatiyenlerin aynı apartıman birin
ci katında bay Sabri Pakulusa mü-
racaatları. 1-3 (2671) 

tZMtR StCtLI TlCARET 
MURLUöUNDAN: 

ME-

Nihat Ozümcü unvanile lzmirde 
Çakaloğlu hanında 6 numaralı mağa
zada dahili ticaretile uğraf811 Nihat 
Üzümcünün işbu ticaret unvanı ti
caret kanunu hükümlerine göre ıici
lin 2355 numarasına kayıt ve teacil 
edildiği ilan olunur. 3036 ( 2669) 

Meğer, ilk vakıtlar sevgilisinden bir P.lasiye aranıyor 
kaç mektup almış. Nihayet bunların ardı 
gesilince unutulduğunu zannederek, her Vebolit cihazları satııı için pla
gün biraz dnhn nisyana yüz tutmuş ve siy~ aranmaktadır. Her gün öğle
konuşmaz olmuş .. Bu zamanlar daha öz- den sonra Saman iıkeleıinde mi
lü ve daha güzel hasret türküleri yazmış mar Kemaleddin caddeıinde 15 
fnkat ne yRpsın . Kime derd yansın? Çün- numaralı mazaya müracaat edil
kü o, askı, :zamanın telekkisinden çok da- mesi rica olunur. IZMJR 
ha bao;ka bir şekilde tehayyül ederdi. Ar- 1 - 6 (2661) 
kadaşlarının sevgilileri olduğu halde bir 

Ev 2980 
1-13 (2670) 

Şişmanlıyoraunuz 
, Çünkü vücudunuzda 

lüzumsuz yağ topla
nıyor. Ve rahatsız olu
yorsunuz. Muntaza -
man tesiri kolay ve 
tabii olan ( MAZON) 
alınız. Ayni zamanda 
varsa Kabızlığı izale 
eder. MtDE ve bar
saklarınız, karaciğer
leriniz daha munta -
zaman işliyecektir ....... 

HAZil\iSIZLIK ve 
EKŞ1L1Ct gidererek 
vücudunuzda fer ahlık 
hissedecek ; iştihanız 
ve sıhhatiniz düzele
cek ve daima neşeli ve 
zind~ olaca1- .. , ,,. • •• 

MEYV'A TUZU 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 

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

ıelefon : 3921 

Göz hekimi 

Mitat Orel 
Ağustos ıonuna kadar hastalarını öi· 

leye kadar bu tarihten sonra sabahlan 
10 • 12, öğleden sonra 3 • 5 arasında 
kabul eder. 

ADRES :ı tkinci Beyler Numanzade 
sokağı Numara 23TELEFON : 3434 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BICAK, KAŞIK 

başka kadınla, hiç bir köke istinat etmi
yen; yalnız «gönül eğlendirmek> diye 
tavsif ettikleri maceraları büyük bir hür
metsi:.dik ve adeta hiyanet gibi karşılardı. 
Bir defa sevdiği şeyi ölünceye kadar u
nutmazdı. Cüz~) bir çiçek. bir gül görse 
onun solacağından müteessir olurdu.) Ier 
halde gene bu tabiatin sevkiyledir ki 
müthiş vefakardı. Pek nadir söyler, söy
lediği sözler de benim üzerimde derhal 
bir değişiklik icra ederdi. Hatta hiç u
nutmam bir gün bana: - Hayat, para
dan ziyade kalp ve gönülle idare edil
melidir değil mi?. diye tuhaf bir mÜnQ• 
kaşa açmıştı. Mehtaplı gecelerde hemen 
hemen uyumazdı .. 

Büyük fcdakirhklarla vücuda ge
tirilen fabrikamızda yerli malı ola
rak her model çatal, bıçak, kaıılc 
imal olunmaktadır. Avrupa mamula-

1ZMIR BtRtNCi iCRA MEMUR- IZMIR BELED1YES1NDEN: tı ayanna faik olan bu emsalıiz yerli 
LUöUNDAN: malı fabrikasının mt.mulatını her 

O tatil arkadaşıma zehir oldu. Ve hic 

Kamil.. Dizel motörlü otobüıler için satın yerde aravınız. 
Köprü tram..,ay caddesinde 588 alınacak 70 ton motorin bq katiplik· LOKANTA ve Gazinoculann 

No. İzmir • teki tahlil raporu ve fartnamesi veç- nazarı dikkatine : 
Emlak ve Eytam bankası lzmır hile açık ekailtmeye konulmuıtur. Fabrikamız BAŞKURT marka· 

şu~sine borcunuz olan 2620 Türk Bedeli muhammeni beher tonu 1ı YERLi mamulatımızı görme
liraaından dolayı bankaya ipotekli 70 r d 4900 lira olup ihalesi den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK 
fzmirde Hatuniye mahalleıinde Na-

2 9 9ıra38aCn .. .. 
13 

d' takımlarınızı almayınız. Biltün 
~L l - d 51 N b' ba - - uma gunu saat te ır. il h k ı· · ·b • 1 mazgıın ao <agın a o. ır p t . k k . • I 367 lir 50 

ma arımız em a ıte ıtı arıy e 
m~nzil. §tıra etme ııtıyen er a A vrupanınkinden daha yüksek ve 

T. L. 4000 - Dört bin kıymet takdir kuru§luk muvakkat teminat makbu- hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
edildiği icra ve iflas kanununun 103- zu veya banka teminat mektubu ile ucuzdur. 
ncü maddeaine tevfikan ilanen ilı- söylenen gün ve ıaatte encümene Umumi Sab4 Yeri: lstanbul T ah-
bar ve tebliğ olunur. gelirler. takaie caddeıi No. 51 

3033 (2667) 18-23-26-1 3161 (2664) (Jak Dekalo ve Sıi.) 

- - -
.at---- .-.-...-.-.- --- ... --

ıs· ACUSTOS PERŞEMBE 1?38
7 , ____________________________ __ 

Solucan dediğimiz bağırsak kurdları 
Ekseriyetle çocukların bağırsaklarına yap!farak kanlannı emmek ıuretiyle 

büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Hazımsızlığa, kansızlığa ve bir çok hastalıklara 
sebep olurlar, karın şişmeleri, burun ve makad kaşınmaları, ishal, 

oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller 
görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

ismet santonin hisküiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczane

de fiati 20 kuruştur. Yalnız (iSMET) ismine DlKKAT - , 
iz mir Vakıflar müdürlüğünden: 

Kıymeti 
Lira 

Mevkii Nevi No. 

65 Doktor Huluıi C. Akçe sokak Arsa 12/30 
Y ukanda müfredatı yazılı arıa ıatılmak üzere açık arttırmaya çıka

nlmıştır. thaleai 18-8-938 Perıembe günü saat ondadır. lıtekli olan· 
lann Vakıflar daireıine mürcaatleri ilin olunur. 

3 - 9 - 13 - 18 2823 (2581) 

TORNAX Motorsikletleri 
Bet sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyolan içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plak ve her cinı muıiki alitı 

tZMtR ve Havaliai toptan ve perakende satı§ deposu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler çar§m karşısında Bqturak No. 143 Telefon : 4079 

Borsa idare heyetinden: 
Yeni mahsul incir piyasasının değerinden aşa. 

ğı fiyatlarla açılmamasr için turfanda ilk mahsul 
olarak istihsal mtntakalarından İzmire gönderile
cek incirlerden kuş yeniği, hurda, kara yaprak 
ve kavurya denilen neviler çıkarılarak bunların 
turfandada gönderilmemesi ve ,ilk gönderilecek 
mahsulün hiç olmazsa iki nev' e ayrılarak gönde
rilmesi Borsa idare heyetince kararlaştınlmıı 
olduğundan müstahsili erimizin bu yı 1 bu karara 
uygun şekilde hareket etmeleri menfaatlan ica
bından olmakla borsa idare heyeti bu ciheti müs
tahsil arkadaşlara şimdiden hatırlatmayı faydalı 
görerek keyfiyet ilan olunur. 

14 - 16 - 18 2988 (2643) ... .,.. 
&SQM&S~ ~·-... 

.~.:!!!!!!--..... ~~----------------·· 
DtŞLERtN ÇOROMEStNDEN BiR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOöDUöUNU HER KES BILIR 

BRONZ 
DlŞ flRÇALARI DiŞLER! ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR .•• Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

~Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu ~ 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON 
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Fikir Biraz Cüretkarane Görülehili~ ... 
Fakat, Neticeleri Şayanı Hayrettir. 

FEMl'L , Kadın olmanın yeg5.ne 
mahzurunu mıutturur. 

F EMİL t tcad edilince, kadın ina.n.ılmıyacak derecede bt17Uk 
bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata kavuştu. . 

F, c:'Mlr 1 Her ay tekerrür eden mil§kül ve Uzl1cll gilnl 
L. .IJ 1 kadını bUtiln dUşUnce ve eziyetlerden ktirtardı. .. 

Hayatını ve aile aaadetinl siBOrta etti. 

FEMl'L , En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları altın 
sezilmez, kullanan kadm bile mevcudiyetini kati
yen farketmez. . 

FEMIL Mikroplu bezlerin ve pamuk tamponların kad 
' larm bUtiln hayatlarm.a mal olan rahim ve ten 

• iztıraplarını ortadan ka'ldırır. 

FEMIL Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmızı hu-
' sus! iki cins pamuktan kimya harikalarile mikrop-

• suz bir şekilde yapılmıştır. 

F EM/ L Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci yar-
' dımcısıdır. Sihhatini seven her kadın, 

~ VE BAGJ 

kullanmalıdır. FEM1L küçük ve yumuşak olduğundan el çantanızda 

bile taşınabilir. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur ... 
1 • . ~ . - ...... - . . 
GRIPIN 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
diş adele ağrdarını unuturlar 

NEZLE, KIRIK.LIK, ROMAT1ZMA, GR1P VE EMSALi HAS· 
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

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

olan ağrılara karfı ihtiyatlı bulunnıuf olursunu. 
icabında günde (3) lıtıJe alınabilir 

Talilitlerinden •akınınız ve her yerde 11Tarla Gripin iateyiniz 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı köıeai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince Te en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmu§. kokuculul 
llcmini §a§lrtml§ bulnnmaktadu 
Hilal eczanesini. cczaa Kemal 

Kamili işinde::ki ciddiyetı, kolon
yalannı İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tİfeler üzerinde Kemal 
Kim.il adını 2örmeliainiz. 

D A 1 M O N Masa ~antilatörleri 

1936 senesinde en ıon icat edilen bu vantilatörler üç adet pil
le itler. Bir saatte bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. Bankala
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhaua saatte bir kurut gibi az sarfiyat yapması 
tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

Sabf yeri ve deposu : Izmirde Suluhan civarında No. 28/9 
öDEMISLI HOSEYIN HOSNO 

rENf ASIR 

- -.--~~- ------ -- ---·~-:-----.,-----·~ 

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

H.SCHUET 

SAYFA: 9 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDE'3 

KUMPANYASI 
LARISSA 'ftpuru 17/6/938 de bek- TlTUS vapuru 19/8/938 de limam-

leDfyor. Rotterdam, Hamhurı n Bre- ınru gelip yükünü tahliyeden aonra a.. 
men lçln ,.Ok alacaktır. gas Varna ve Köstence liınanlan içhl 
ARCTURUS vapuru 29/8/938 de bek yük alacaktır . 

(eniyor. Rotterdam, Hambufl' ve Bre- OBERON vapuru 22/8/938 bekleııı-
men için yUk alacaktır. mekte olup Amsterdam Rotterdam w 

ANKARA vapuru 12/9/938 de Hamburıı limanları için yük yükliyecek
bekleniyor. Rotterdam, Hamb'lrlJ ve tir. 
Bremen limanlan için yük alacakbr. SVENSKA ORtENT UNlEN 

BELGRAD Tapuna 26/9/9/938 de BORELAND motörü 20/8/938 de 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburs ve beklenmekte olup Rotterdam. Hambars 
Bremen limanlan için yük alacaktır. Danimark ve Baltık limanlan için Jilk 

ATHEN vapuru 10/10/938 de yükliyecektir. 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg va SERViCE MARtTIME ROUMAIN 
Bremen limanlan için yük alacaktır. ARDEAL vapuru 28/8/938 de bek-

H. SCHULDT mekte olup Malta Marsilya ve Cenon 
CULUCKSBURC vapuru 31/8/938 limanlan için yük alacakbr. 

de bekleniyor. Rotterdam. Hamburıı n ZEGLUGA POLSKA S/ A 
, Bremen limanlan için yük alacaktır. 1.SVANT motörü 30/6/938 de An. 

DEN NORSKE MlDDELHA VSUNIE ven. Dantzig ve Cdynia limanlan ic;ba 
OSLO ylik alacaktır. 

BAYARD vapuru 29/8/938 de bek- ilandaki hareket tarihlerile navlunlar· 
leniyor. Norveç limanlan için 31/6/938 daki değişikliklerden acente mcsuliyet 
tarihine kadar kabul eder. Dieppe için kabul etmez. 
2/9/938 gUnü öğleye kadar mal kabul D h f zl t f ilA • • ,ı_,_ · k d 
dil

. a a a a a ıı at ıçm uunCI or on• 
e ır. d FRA TELLi 

BOSPHORUS vapuru 25 eylQJden 30 a . . SPERCO acentaaına tnG· 

IAI 9.38 kad D' o-n1ı: L racaat edilmesi rica olunur. ey w e ar ıeppe, u er& ve 
Norveç umum. limanlan için yük alacak- Telefon : 41 l l I 4142 I 2863/4221 
tır. 

SERViCE MARITlME ROUMAIN 
BUCARF.ST 

OUROSTOR vapuru 19/8/938 de 

~~===================~~~~~~~~~~~G~tzve~~ ..._ ••; ' """ aktarma11 Tuna limanları için yük ala-

Olivi Ve Şüre. 
LıMiT~T 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
unutmayınız ki: bir kapıdır. Ve 

Bakımıızb~ çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo. 
enza ve hatta zatürreeye yol açtık. 
ları, iltihap yapan dit etleriyle 

köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz. 
ma ya:•~ığı fennen anla,ılmıştır •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu. 
mi vücut sağlığının en birinci şar· 

tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmeliai
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumut olur-
sun uz. 

RADYOLIN 
ile diflerinizi sabah ve aktam her 7emekten ıoma fırçalayınız. .•• . 

\ , 

..,., 
Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 

Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mini olur. Komojen saç
ların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır •• 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat ma~azalarmda bulunur. 

caktır. Vapur acentası 
BfRINCt KORDON REES 

BiNASI TEL 2443 
Ellerman Linea Ltd. 

DUROSTOR vapuru 1-4 eylQJde bek
leniyor. Ke>atence Calatz ·n Galatz ak
tarmua Tuna limanlan için yUk alacak-
tır. 

D. T. R. T. LONDRA HATl'I 

TlSZA vapuru 1 S eylaide bekleniyor. OPORTO vapuru Uverpooldan 1 O 
Port Salt ve lskenderiye limanlan için ağustos 9 ıs tarihinde gelip yük çıkara-
yük alacaktır. caktır. 

SZEGED vapuru 30/8/936 de bek- C 'VALLO 15 v 
• h Yapuru agustosta 

lenıyor. Dnnüb limanları için yük ala- L 
kt ondra, Hull ve Anversten gelip yük ca ır. • 
BUDAPEST vo.p.uru ı S cylCilde bek- çıkaracak ve ayni zamanda Londra Te 

leniyor. Danup limanları için yük ala- HuU içln yük alacaktır. 
caktır. LESBIAN vapuru 2S aiustosta U-

JONSTON V:ARREN LINES vcrpooldan gelip yiik çıkaracak. 

JESSMORE vapuru 13/8/938 de MALVERNIAN vapuru eylGl iptida· 
bekleniyor. Liverpool, Anven limanla- d L" ld , , . .:!L -·L __ L ' 

nndan yiik çıkaracak ve Burgaz, Varna 
sın a ıvcrpoo an geup J'~ ..,...araca&. 

ve Köstence için yük alacakbr. THURSO vapuru hamuleaini ı... 
AMERtCAN EXPORT UNES tNC tanbulda aktarma ederek limanımıza 8 

EXMOUTH vapuru l 8 Ağustosta ağuııtoıta gelecek olan lzmir vapuru ile 
bekleniyor. Nevyork için yijk alacaktır. gelecektir. 

Dlndakt hareket tarihleriyle nav- Tarih ve navlunlardakf dettşlklfkler-
lunlardaki deği~lkliklerden acenta me- den acenta mesulfyet kabul etmez. 
~uliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsllAt almak için Blrfn-

ct Kordonda V. F. Henry Van Der Zee beklenilmekte olup NEVYORK için 
ve Co. n. v. Vapur acentalıtma mUra- .. k l k 
caat edilmesi rica olımur. yu a aca tır. 

Tel. No. 2007 " 2008. «BAALBEK» vapuru 1 S-17 A· 
------------- ğustos arasında beklenilmekte olup 

"U d ) NEVYORK için yük alacakbr. m a ,, umumi BALKANLARARASIHATn 

d • t 1• v • ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor 
enız acen e ıgı Balkan jtti(akı iktımt konferanauım 

Ltd • ::~;=~~u::,: ~~= ettiii hat• 

HELLENIC UNES LTD L o V c EN 
cBELGtON• vapuru 20 Ağustos- Lüks vapuru 13 Ağustosta 18 de 

ta beklenilmekte olup ROTI'ER- Conıtanza, Varna ve Burgu limanlari 
DAM HAMBURG ve ANVERS li- · · h ,_ ed _,_ · 

ı .. k ) cak ıçın arc~et CCCll'tır. 
man arına yu a a tır. 

«GERMANtA~ vapuru 28-29 L o v C E N 
Ağustos arasında beklenmekte olup Lüks vapuru pazartesi 22 ağustos saat 
ROTI"ERDAM HAMBURG ve 12 de lzrnirden hareket edecek, Pire 

ANVERS limanlarına yük alacaktır. Korfu, Adriyatik limaruara, Venedik. 
cHOLLANDIA> vapuru 1 O Ey- TrieJJtc ve Şusak limanlan için yolcu ve 

lülde beklenilmekte olup ROTIER- ,ük ala ktı ~ 
DAM HAMBURG ve ANVERS Ji- > ca. r. 
manlarına yük alacaktır. Cerek vapurlarin munsallt tarihleri, 

< TURKIA» vapuru 20 Eylülde gerek vapur lslmleri ve navlunlan hak· 
beklenilmekte olup ROTI'ERDAM kında acenta bir taahhllt altına girmez. 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla tafsil!t almak için Birlnd 
nna yük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL)' 
UNITED ST A TES AND LEV ANT umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 

LINE L TD edilmesi rica olunur. 
cHEL VIG> vapuru 18 Ağustos TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 
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Japo rdusunda kolera Afeti 
Koleraya tutulan Japonların 

Hankeu üzerine yapılan 
sayısı 

ileri 
beş binden 

hareketini 
fazladır. Bu elim netice 

durduracak gibidir 

Japonlar mütarekeye rağ-' Mitralyoz ateşi altında 
. 1 . d .d. 1 ., c men ışga peşın emı ır er. llerlemiye çalışan ô:si kuvvetleri 

Tokyo, 1 7 ( ö.R) - Hariciye neza-
rctinin mümcasili, gazetelere beyanatın
da Japon kuvvetlerinin mütareke sıra-
9Ulda teabit edilen iıgal hattını tecavüz 
ettikleri iddiıuiyle Sovyetler Birliği tara
fından yapılan protestoyu Japon hükü
metinin reddettiğini ifp etrniıtir. Japon 
hükümetl mukabil bir protestoda bulu
narak hadiseler hakkında Sovyet ma
kamlarına verilen raporlann tamamiyle 
uydurma olduğunu bildirmiıtir. Bilakis 
mütareke mucibince çek.ilmeie hazırlan
makta olan Japon kuvvetlerine Sovyet 
kuvvetleri yüz metre kadar yaklaşmıı· 
lardır. Bunun üzerine bunlar da hazırlık
larını keamiılerdir. 

Bu mukabil protestoda mütareke hü
kümlerinin tatbikini kolaylaıtırmak için 
Sovyet hükümetinin lüzumlu olan i, bir
liği ruhiyle. hareket edeceği ümidi izhar 
edilmektedir. 

Cümhuriyet ordusu püskürtmüştür 
• 
ı.~oanva ,, kabinesinde bazı tebeddül/er oldu 

Tokyo, 1 7 ( ö.R) - Kabine Çinde 
Çan - Kay - Şek rejiminin imhası ıc;ın 

girioilen mücadelede askeri, ekonomik 
ve diplomatik gayretin hiç bucalamadan 
devam azminde olduğunu bildirmiıtir .• 
Bu mücadelenin en yakın h edefi olarak 
Hankeunurı zaptı gösterilmektedir. 

Mareşal Bliiherin erkanı harbiyesi 
olacaktır. 

Çarık.uf eng hadiseleri aırasında bazı 

mahfeller Japonyanın Çinlilere kar21 ha
reketini tadil ederek Sovyetlere karşı 

müteyak1cız davranmasını tavsiye dmiş
lerdi. Bu fikir timdi reddediJm1,tir. 

Seksen Japon tayyaresi Bu fan adala
rını ve bilhassa ecnebi mahallelerini 
bombardıman dmişlerdir. 300 den faz- lspanya harbinden bir intiba 

in sivil ölmüştür. Barselon 17 (ö.R) - Ebre cephesinde büyük mikyas almamakta ve mevzii kal- teyit etmektedir. 
Londra, 17 ( ö.R) - Çin kaynağın: ve Rio Scgre mıntakasında Gandillanın }maktadır. Akdeniz cephesinde düşmanını • Resmen bildirildiğine göre bütün si .. 

dan bildirildiğine göre Çin kuvvetlen cenubunda cUmhuriyetçiler muvafiakı- 1 mevkilerini tahkim ile meşgul olarak yasi partiler hükümetin yeni şeklini W • 
Kio.kia~g~n ce~ubunda Şao ve Nan-Şan~ lyetle mukavemet ediyorlar. Segre cep- hareketsiz kalmasından istifade eden hü- vip ettiklerini bildirmişlerdir. İspanyol 
şehırlerını gen almı~lrdır. Japonlar oı- hesinde iki hücumdan sonra hilkilmetçl- klimetçiler bazı sevkülceyş noktalarını sosyalist partisi gönderdiği mektupta 
male doğru ric'at halinde olup arkala- Ier vaziyetlerini islfilı etmişlerdir. Bala- istirdat etmişlerdir. Kortes meclisinin son içtimaında tasvip 
rında bir çok malzeme ve teçhizat hıra- guer köprü başında nasyonalistlerin hU- edilmiş olan siyasete ve hükümetin umu· 
kıyorlar. cumlarına dayanan cümhuriyetçiler mev- Paris 17 (ö .R) - İspanyada Negrin mt siyasetine iştirakini bildirmi§tir. 

Yangçe §ehrinin ııimal kısmında mü- kilerini tahkim etmişler ve yak.laşmağa kabinesinde bazı tadilAt yapılmıştır. H U- İşçiler genel birliği de hükümetin 

cadele §iddetle devam ediyor. ehemmi- çalışan asileri mitralyöz ateşi altına al- kümetin dün akşamki içtimaı neticesin- harp sanayiini ve limanları millileştir• 
yetli ııevkülceyı noktaları son günlerde mışlardır. Asilerin üç gtin süren mukabJJ de mesai nazırının ve bir cümhuriyet mek kararını tasvip etmiş ve Katalonya• 
bir çok defalar elden ele geçmiştir. Çinıhücum1arından sonra Balaguer cephesi nazırının .is~~ı üzerine. bu de~ikliğe nın bazı kısımlarında göze çarpan hoş• 
başı bozukları Şanghayın Unçav tayya· hala değişmemiştir. karar verıldigı ve yerlerıne yem nazır- nutsuzluk karşısında alınan vaziyeti mu• 
re limanına girmişler ve Japon muhafız- Gandesanın cenubunda ve Gandesa - !arın tayin olunduğu bildiril.mi§tir. Hü- vafık görmüştür. 

Paris 17 (ö.R) - Radyo ajansı Çin
den istihbar ediyor : Mavi nehrin iki 
sahilinde Çin mevzileri değişmemiştir .. 
Kiokiangın garbinde Japonların h areketi 
Çin kuvvetleri tarafından ıiddetli mu
kavemetle karıılandığından Hankeu ve 
Suişang arasındaki dağlık mıntakada 

karoılaşan kuvvetler şimdi bir tevakkuf 
devresi geçiriyorlar. Bir kaç yüz Japon 
askeri Hankovun garbinde bir köy olan 
T nşosiyaya çıkarılmış ve Çin mevzileri· 
ne hücum etmiılerdir. Fakat kendileri 
için ağır zayiatla püskürtülmüşlerdir. 

larını tardederek Çin bayrağını çekmiş- Tortosa yolu üzerinde nasyonalist piya- kümet şahsiyetlere ve muhtariyet hakla- Komünistler mektuplarında sun'i bir 
. • lerdir. Çinliler Suyang ve Hangşav ara- desi tank ve topçu himayesi altında gay- rına hürmet esas dahilinde siyasetin ay- vaziyetin vatan için çok tehlikeli ve Is-

Sovyet.lerın Uzak şark Napoly~nu Zaka-sında bazı ksaba ve köyleri zaptetmişler• retlerini tekrar etmiş ve tayyarelerde ni mecrada devam edeceğini bildirmiştir. panyol milletinin menfaatlerine muğaylr 
Mavi nehrin ıimalinde Hopey cenu- bıle andıkları Mareşal Bluher dir. Japonların hava tarruzlariyle llo- cümhuriyet mevı.ilerini bombardıman Kabinede Katalon ve Bask mümessille- olabileceğini kaydederek Ispanyol mil-

pey cenubunda 500 sivil ölmüş ve 800 'ıetmişlerse de neticesiz kalmıştır. Bir ha- rinin bulunması hükUmetin milli birlik !etinin disiplin, fedakfu-lık ve kahraman
sivil yaralanmıştır. va muharebesinde düşmanın fiat siste- mahiyetini muhafaza ebnekte ve dahili lıkla müdafaa ettiği gayeler namına h U.-

Japon - Çin harekatından bir intiba 
bunda Japonlar bir çok takviye kuvvet- Bu hareketin gayesi Peyping - Hankeu 
leri tahoit ediyorlar. Bu da garbe doğru demiryolu üzerinde ve Hankeunun oima
bir hareket tat'arladıklarını gösteriyor.. }indeki Pigam mıntakasını istila etmek 

Dün seyyahlar geldi 

Gelen seyyahlardan bir grup 

Fuar sezonunda İzmire dört turist vapuru gelecektir. Celecek turistler, T uring 
kulüp ve fuar ransenyöman memurları tarafından karşılanacaktır. 

Dün bir ltaly;m vapuru ile limanımıza 200 seyyah gelmiştir. Seyyahlar arasın
da Almıın, Çekoslovak ve ltalyanlar vardır. Turistler şehri gezmişler ve müzede 
bir müddet meşgul olmuşlardır. 

Japon kıt'a1arı arasında kolera ve ma- mi dör tayyaresi düşürülmüş ve cüınhu- mücadeleden ispanyanın istiklMile be- kümete tarafdarlığını teyit etmiştir. Dl· 
)arya tahriba tı yapmakta olup Hankeu riyetçilerde bir avcı tayyaresi kaybet- raber mmtakavt hürriyetlerini muhafaza ğer partiler de ayni şekilde hareket et. 
üzerine ileri hareketini durduracak ma- 1 mişlerdir. Pilot ölmüştür. Muharebeler esası dahilinde muzaffer çıkmak azmini \mişlerdir. 
hiyettedir. 

Kiokiangtan gelen yolcuların tahmini
ne göre bu işgal mıntakasında koleraya 
tutulup hastahaneye kaldırılan Japonlar 
5000 kadardır. 

Nan - Şangta bir günde yüz kişi kole· 
raya tutulmuştur. Bu afetin önüne geç
mek için Japonlar enerjik gayretler ear• 
fediyorlar. Bir milyon düzlük kolera aşı
sı dağıtılmıştır. Şimdiye kadar: 20 bin 
kişiye aşı tatbik olunmuştur. Milletler 
cemiyeti teşkilatı bu mücadeleye iştirak 

etmektedir. Manşang tahkim kampların
da çalışan İşçilerin yüzde yirmi beşi ko· 
icraya tutulmuııtur. 

Pol<'n ya ve Sov yet 
hariciye memurlukları 

Moskova, 17 (A.A) - Tas ajansının 

bildirdiğine göre hariciye komiseri mu

avini Potemkin b ugün Polonya sefirini 

kabul etmiştir. Sefir hükümetinden aldı
ğı talimat mucibince Polonyadaki Sov
yet sefaret ve konsoloshanesinin normal 

faaliyetini sekteye uğratan hadiselerin 
haJli için bazı tekliflerde bulunmuştur. 

Bu hadiseler neticesinde Sovyet makam
ları da Polonya sefaret ve konsolosha-

ııesi hakkında mukabil tedbirler ittihaz 
etmişlerdir. 

/n giliz heyeti Por
tekizden döndü 

Londra 17 (Ö.R) - lngiltereden Por
tekize gönderilmiş olan hususi heyet 
Lond.raya avdet etmi§tir. Heyetin Por
tekizi ziyareti Ingiltere ve Portekiz ara
sındaki asırlık ittifak bağlarının ~ıklaş
masına hizmet etmiştir. Diplomasi yolu 
ile müzakerelere devam edilecek ve ya
kın bir atide ehemmiyetli neticeler alı
nacaktır. 

Amerika Ha. nazırının ihtarları 

Amerikanın tecerrüt siya
setini bıraktığına delildir 
B. Kordel Hul 

-0--

Nutkunu söylemek 
ve tam kıymetini 

vermek icin Ruzvel-• 
tin Vaşingtona dön-
mesini beklemistir .. 

~ 

• 
Par is, 1 7 ( ö.R) - Bu sabahki Ame

rikan gazeteleri hariciye nazırı B. Kor
del Hulün radyo ile yayılan nutkunu 
ehemmiyetle tefsir ediyorlar. 

cNevyork Taymis> gazetesine göre 
nutkun asıl ehemmiyeti tam münasip 
dakikada söylenmiş olmasındadır. Ha
riciye nazırı dünya meseleleri karıısında 
Amerikanın vaziyetini tekrar tasrih et
miştir. Avrupadaki gerginlik büyüktür .. 
Hariciye nazırının sert sözleri ve ihtar· 
ları Avrupa sulhu için bir hizmettir. 
Amerikanın bu hareketi lngilterenin 
Lord Runsimanı Praga göndermek su
retiyle yaptığı hizmete benzemektedir. 
B. Kordel Hul nutkunu söylemek ve tam 
kıymetini vermek için reisicümhur bay 
Rooseveltin Vaşingtona dönmesini bek
lemiştir. Böylece bu sözler üzerinde hiç 
bir hata ihtimali yoktur. Bu nutuk Ame-

Amerikan kongre binası 
İş birliği sahasında inkişafına yeni bir iııa- popolataritesine rağmen aleyhtarları ol· 
ıettir. duğu halde bay Kordel Hul siyaset ha

Amerikanın bu suretle vaziyetini de- rici kalmıştır ve harici siyasetini cümhu

ğiotirmekte olduğu hesaba katılacak bir riyetc;iler gibi demokratlar da Nev Deal 
vaziyettir. Bu da Amerika umumi efka- traftarları da aleyhtarları da tasvip et-
rının beynelmilel meseleler ve Avrupa 
vaziyeti hakkındaki anlayışının yavaş 

yavaş ta ol11a emin bir surette ilerlemek
te olmasının bir neticesidir. 

Londra, 17 (ö.R) - B. Kordel Hu .. 
lün beyanatına burada çok ehemmiyet 
"eriliyor. Bunun bir sebebi de harici si
yaset sahasında bay Kordel Hulün Ame-

mektedirler. Bu itibarla hariciye nazırı
nın sözleri yüksek bir ihtar sayılmakta4 
dır. 

-------*:-----
Macar yortuları 

Budapeşte, 1 7 (AA) - Cener~ 

rikanın lzolasyonizm (Tecerrüt) siyase· rikan milletinin inkarsız rehberi telakki 
tinden uzaklaştığına ve harici siyasetinin edilmesidir. B. Rooseveltin bile büyük 

Fon Kluge ve general Marinettinin riya· 
setindeki Alman ve ltalyan heyetlerf 
Sentelyen yortulnrınn İştirak etmek üze· 
re Budapeşteye gelmişlerdir. 


