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DEVAM MODDETl Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylaJc •. , •••••••• , • •• 150 

Hariç içtr 

2900 
1650 L TELEFON: 2697 

FIA Ti ( 5 ) KURUŞTIJR 
e:::::: 

• • SO')(,~,, 

Japonya istikraz tah
vili çıkarıyor 

Tokyo 18 (A.A) - Domei Ajansının resmen 
bildirdiğine göre hUkümet 397 milyon yenlik bir 
Çin - Japon aııl8§mazlığı istikrazı çıkaracaktır. 

·-----' YENi ASIR Matbaasında buılımttır 

Başvekil bu sabah lzmire geliyor 
lzmir 8. Celil Bayara par- İktisat Vekili B. Şakir Kesebirdün 
lak bir kabul resmi hazırladı akşam şehrimize geldiler 

Başvekilimiz 

Uğurlu elleri ile ya

rın Fuarı a=acaktır 
t 

lzmirde kalacakları 
üç ~ün zarfında ik
tısadi işler üzerinde 
tetkiklerde huluna-

cakhırdır 
--0-- . 

lstanbul 18 (Hususi) - Başvekil B. 
Celal Bayar, beraberlerinde husust ka
lem direktörU ve yaverleri olduğu halde 
Enternasyonal İzmir Fuarını açmak üze
re bugün saat on birde İzmir vapuru ile 
hareket ettiler. Başvekilimizi rihtımda Başvekil geçen sene fuaf. cıçtZI§ nutkunu söylerken 
reisicilmhur namına baş yaverleri ile kalabalık bir halk hararetle uğurlaml§- BAŞVEKİL BU SABAH 
umumt kltlpleri, _hariciye vekili B. T. lardır. Ayni vapurla TUrkofis reisi B. ŞEHRtMlZDE 
R. Aras, vall B. Muhittin ttstUndağ, Is- Cemal, oda umum! kitibi B. Nizam!, iç Sayın başvekil bay Celil Bayann dün 
tanbul komutanı, ıehrimizde bulunan ticaret umum mUdüril B. Mümtaz da baş sabah onda 1mıir vapurile refakatindeki 
mebuslar, malt ve iktısadi müesseseler, vekil ile birlikte hmire hareket ettiler. -SONU OCONCO SAHiFEDE-

Ellerimiz 
Tel ecilerin · Plinı (B). esrarı 

Yakalarında 
o 

YAZAN: MCIAmut E•t Bozkun 

- YAZISI OÇUNCU SAHiFEDE 

Deniz 
Heyetimiz 
Londrada tef .. 
kıklerine devam 

ediyor 
. --0-

~bul, 18 (Hususi) - Lond
.._-Ja bulunmakta olan Milli müda
fM vekaleti deniz mİİltefUJ albay 
s.lt Halmanm riyasetindeki bahri •etimiz tetkiklerine denm et· 
niildedir. lngiliz gazeteleri, hesabı
nma ~ edilecek olan gemiler ara
lllWI. torpil gemileri de balaaaca
imı yuayorlar. . 

Belsnıdda Çlbn Vreme psetesl 
de )'eDİ inp eclilecek semil.-imizin 
O..-.. koJlll& menaimincle bulan
mak &zen aabay •• m-....İller
dm mürekkep ~ kitilik bir ~ 
timiıliııa ~ PleceiW; ... 
... ,..,..._ Wr ...., ... lıııaikaed• 
w-k teknik ubalarda staj söre-

1\ celderini ~or. 

Yarın 
o 

Ordu-

Vekil İzmirde 23 ağustosa kadar 
·kalacak iktisadi tetkikler yapacak 

lktısat vekilinin dün. Basmanede karıılcınması 
lktısat vekilimiz bay Şakir Kesehir. 1ıonla tehrimize gelmiftir . 

refakatlerinde aayuı refikalan ve kalemi Vekili hlmil o]an tren Bumahane la 
mahsus müdürü bay Fettah lrtem buJun- taayonuna &elince vali B. Fazlı Ctilet. 
duğu halde dün akfam aaat 18.30 da. Belediye reisi Dr. Behçet Uz, komutan 

Afyon ekspresine baflanan lıuauat Ya• _ SONU 2 iNCi SAYFADA -

80 Tayyare 
Vuşang ve Hankeu şehirleri iJzerine 
cehennem bombaları yağdırdılar 

300 ÖLÜ VAR 

Adliye Vekili 
Bugün Gölçükten 
şehrimize gelecek 

Gölcükte istirahatte olan Adliye Ve· 

kilimiz B. Şükrü Saracoğlu bugün ıehri· 
mize 1ıelecek ve fuarın açal11 töreninde 
bulunacaktır. 



YENi ASIR 
•• ı re 

Ziraa z 
inkişaf imkin arı ve 

Çeşmede • 
yenı 

"" program .. 

..,.. 

ABERLERi 
Zafer bayramı 

1'9 AOUSTOS CUMA 
n ,. f = 

Ellerimiz 
Tef ecilerin 
Yakalarında 

--0--

YAZA.ı.~: nia7ı.mut 'Esat Bozkurt 

-2-
-BAŞT A:RAfl 1 iNCi SA:HIFEDE-Bir muallim mü-

9 Agwustos tan'hli cThe Times-Di Tay- cağını an1amış bulunuyorlar. işte bu iti- ld Bu··yu·· k şenıı·k pro-gramı Dostum sigarayı evirdi çevirdi .. 
t k •d • b .., U Sol-c'- g"-'er:i.;;.L yi.immıe bir daha min in Türkiye için neFettWİ 40 sahi- barladır ki zirai ıslahat ve kalkmma pro- e aJ ) OgU ~ ~ ~M;; 

Wik ~ iila.ecle ziraat me9deıii ve cnmıı vasi mikyMta ımakintilepae ~ zi.. baktı. Hafif~~ : 
ehmıraiYeti dt sik ımıeVZ1111blaais ~a ırai ıanayii koruma esmllarıaa dayanmak- ~- -~!.__ h 1 a m ış bulunuyor ıcNe Olsun,• dedi. 

ZG1 ... SlıliJ1ar boğul,.. ı-um- azır n Sonra sanki kurtuluşunu arıyor· ve :pkand.1ci ba~a l:iir .de yın:a &in· ıadn-. ai geçiren iki kızını kurtarmak k 
maktadır. Bu yazıyı aynen alıyoruz: muş gibi göklere ha tı. 

f.Nl ROGRAM iıtiyordu. y L __ _ ~li.t T.iArlci.yenirı ticaıet .politika- Y p b d · ka Zafer bayramı. bu sene yurdun her ye- lacaktır. V:ali ve kem.tan askeri tefdt- e ~ : 
ı_ __ .,_. d l ı A•"gwıda sa"ılan ziraat sanayii Türki- Çeşme plajı civarın. d.a ir enız z.as. ı l l b cAL-n 11 ı·ye L-L1ivoru.m. A1mıvor sını, Türk.iyenin ı=no.İaın en ma .a a.ı:ı- ,,... "' h --- '- rinde ıbü-..:~ı. -nlıikler içinde geçecektir. ten 110Dra aıerasime istiılda m~y e at- nD 0 .oc.KM.;, " ede &iiıa'li mümkine ile ıkurulacaluD'. o'lmu§tlll'. Çeşmc;ye ıstıra at et~ ıçın ,,. .... ,..-- k . • l 

la:ıdaa .a'1 ıalmua ~ ııit..de edebi- Y ıf"\_::;:._ d w :ı_ ~ 11 )0 A~U9lo9ta A°nkarada oenç Harbiyeli· llanac~. topçu teisnen °lr'CV'flk Tuna ta- çe tinyor » 
1 E .. b' · · . ..ı:::. b:11ür.den ıciden ve ~nuen agmaa 11 ~ '"' Dedı·. 1 Bu · et Lenclm ıbe-l:mild - t _..y.ıı. ın euın, ouoger · · t k w ·b· k • f• ı· 

iriz. _.. 'lllYM .r-v b d k d v l sayılı evde otuıan muallim mütekaıdı B. er kılınç uşanacagı gı ı as en ter ı ıs· rafından bat kumandan meydan aavaıı· 
ı•ktı•ad'ı konferansından berı· Tür- Tra zon a onserve, onmuş, sogutu • · _ı ~,_ kt" .h . h kk d b. .. I ~ Bu adam ÖZ emcgv iyle müreffeh 

para ve " sal d ·maı· a'h ] k I 1alil Derinsu banyo yapmak üzere to· tesı ıue neşreaın:ce ır. nın tarı çesı a ın a ır 'Soy ev va.n- L!_ ha _ı__ C:.:-.:ı· L" _ 
kiyenin ıı.ktetmek.&.e olc:1Uiu .kle~ ..Uaş- muş et :ve a .ı ıne m swı o ma , t1 k l ktir UıU" yat ..Y&flYOrQil. v--.aı uutiin 
malarının da esamnı ~ .etme'kieclir. üzere ;iki hıb.ıika ieılıal kunllac.alt we fa- runlan 1!6 ~ aşmda Bn. .Süheyla ve Sa. 30 ~s ıgünü zmirde ilcu anaca ecu:unu .• L-'1.ram .... ordunun ~erti 11'Cami ıvarlığı.~fecinin tuağma_ dütmüıı 

l. k . H ·k· f b ·k d d adet ile ılıcnnın yıldız burnu önünde de· lbeyTamın programı lhazırlanmııtır. 30 10 1UU1 - • " k " '! d be b 1 Bugu··n, Tür: ·ve ile İngiltere arasında a ıyete geçece tır. er ı ı a rı a a a 6 6 30 d t k. d kt' M i b 1 v enaisı ae canın an zmış u unu~ 
nize .g.irmi'1er.dir. Ağustos Salı günü saat - , ara•ın a a ıp e ece ır. eras me su ıı.y ar e u. d 

bo .. le bı·r anl""ma mevcuttur. Fazla ola- birer mezbahadan maada deri, bnğırsak yor u 
Y -.. Hiç yüzme bilmiyen Bn. Sim.ey la ve lzmirdeki ~ütün eubaylar müstahkem iten memuilar 'büyük ıiiıüforma ile ıittira1ı: B . ' - bir ıı__ _ k . d r_L a--k 'Land- ---1 yap-'-- -Te'- WS ka.nlaoa :V.C Gjer tali maddelerin 1'1nU• lf ım1n llUUJIUD mcr ezın 0 
~ ......... 11:1 ._ --~ aan •- :5. l ·· d Saadet \>ir aralık bOiu}ına tehlikesi ge· mevki lkomutan11k ..a1onunda toplanarak edecdderdir. O gün tayyarelerimiz 'tara- b' d l~k-nl., k 1 b lık b' k h · · bu defa a'lctedilen anlaımalara 'Ehport ame e görmesi için aynca tcsısat vucu a 11. _,,,_

1 
d --·•---'L.. ır e ı a ı a a a ır a ve ıçın• 

.,_,ı -L • Qİrerek ıiıitina&t etmeğe bll\ilamıslardır. tcbrild~elder ıvekomutanı :ziyaret ıede- nndan ınava ıte11U1Ued • Y...-•~ur. d bal ·ı b. - .:ı_ kaf be C,cedita Guuantes Department ,(ihracat geuxiıec~tir. -y- e ta .ı e ır aoamın asını, y• 
) il . l 'F ~ ik 1 b "- · a g··nae en a•a Genç kızların ihtiyar büyük babaları B. ~Jderdir. !Erat a kı•lalarında :tebrikleıe- ·11 0 :A-::.. • .-.09 , .. ecesi ordu meıwuplan ta- nı'n"ı parraladı. kredilen telce'ffiil dairesi ı e ımza anmıı aorı a ann enerın e u v - ,, J ~.... .., ~ 

w ~-0oo .L--- ..c:oo ..1_,1 w .L_--'!ıe Halil llerinsu derhal torunlarının irada. cckti. rafından ıw-_.::L !bir !fener al•'" tem1>-edi- Ve 0··ıdu··rdu··"' I .. malt ıaahıpnalarda merbut bwunqy.ordu gı .... ......,..uu ve J auc -eır ~ - ıu .. ,....... """. ' 

lci halanh da ma1 ile ôdenie prtlan aii :ta1mün olunınabaa.r. dına yetişmiş ve kendilerini kurtarmıştır. Saat 8 ,30 da vali [B. Fazlı Güleç ktJla ılecelctir. S.at l0.30 da kılla meydanın· Adliye tahkikat yaptı. 
a_ı.:L-1-'- - ~- lb. Fakat bu acele esnasında fazlaca su ya- L d 1_ - b JJ ,.__.. d b--'L _il -'L -'1 !f ., L ardar ı _ ~- _.y.u. ..;nnopta ır ~a,pısuı a asıı;erı anao v.e zaoıtan tara- an ~et cuecea. uıan eııeraı~ m;or- Varılan netice şudur : 

v r....l,;_,e&eıriuii.ziraatıimltinlan":Van!ır. ba"Yar hbriltw llcur:u1ac:Ktır. litalibulda tan zavallı adam, sahilden yetişilinceye bndan ae.lam1anacakbr. Va1i komutam 'Clonu •• 6uaiı ıtakı"'bea ~ gi- Ölen tefeci imi§ .• 
Mı 1 +_..;., coirafi ıdmumu. pre'I[ iiJdim Tmzonda. Ge'liboluc!a ~ lz:mUöe de kadar boiulmu~tur. iki genç kız da bay- tebrik edecektir. dece'lı:, Jla,1aya ..det edecektir. 'O :Aiuı- Otuz kırk lira aylıklı bir memur 
enlbeacıpaikpıtlm çelitli.Budbnm La'lik "9zlem.. :ve Ome!IVc fabrikalan gın biT lıa'lde -denizden çılcanlmı~. Saat 9.30 da :ATATORK beylteli tos geceeiordu evimle zafer~ mü- iken, mcmurhilctan çek.ilmif, tefeci. 
~ ' • ' i ,.,. 1 ,et an biz 1lür- mm- .. iic:mle aeıirilad:lit · önünde orc!unun 11.üyük geçit resmi yapı· 'Il8eehetiy'Je ir l'büo ~. likle halkı soya soya beş on yıl için· 

~..::., '""' •• • • y.b ıirn1r••p :ve '-Y.muta: j().ooo ton .Meônde T eol il Gotye ae yüz binlen:e lrra1& adam oımuşı 
ilell:e• ~ ıP1Wa..,. met8dla ,-mnurta llw1di i .- ı· - & lluımm br- B• k b En aon, aldürenm de aileeini aoy .. 
bir -.-. ...._ ..-- ,pba ıım -- ....... 1

• i ,_ cr ·ıs" ım· " • 4'ir Vapurlla gelen seyyahlar ır amyon tr muş soğana çevirmiş, e1lerinde tek 
I -::..JL ..__ ,1 .. ~ ,a • b L_ L_J k 'k b" ,......_ A•• ı ı• w:wdr •' ·ıe ':ft-.- - - r•• - ata 'ehrl .aezdller ir geçim &nynaja &mllll üçiı ır 

d ' ._. • " , iAımc eılea ımii- edLe4* Dün sabah Fmwıız banderalı Teofil. .. • • bahçeyi de aatıyormuı 1.. 
1ıia Wr r ' ..._ 9'"I ceii \He. 4 -za....t z • 'ili:!! l+«11o Goty.:e v.muru limanmuza, muhtelli mil- U ynı 1 Tefeciyi gömdüklerini «lelikalllıyi 
'dili, ·tri'Wla:aP n ia. ı-rPlil-..." d d'Wlle • ' i..._ 1~~etıere~eı:ıs,up kalabalık bir seyyaa hapishaneye götürdüklerini biliyo-

5 ........ f 1 ·- ·-
1 

... .,,,, 

ATA'IUIK zmtAAT ~ lNE S - O M -. iBa . .kafilesi getirmiştir. Gelen seyyahlar 'k.- oı- • 1--~- ruHali oraaa mı bwıaan haberim 
DfYDR> 71 • _ 1 • -a1 

1 
:=i, ..,.~ meıı _şeb.re çıkarak görilleoek yerleri gez- u sa Dest llUIUil 

ı - . 1 dir yokt. 
ı• - Alı ö,IL Tıiı&W - :zira! - dde. lketif ! 1-n iamıt ec1ilmiD mış er · d b ) J l 1 • ] k t ) Şurada lzmirin dibinde l!lıklar kö-z• ı• U7lıe - • s- . Gelenseyyah.lar.arasınclasabıkSuriye 0l3 8 U 0080 8f" e aş 8 8ÇIC:) ar y i~ .....f ittbım,le ~ ~. o1am 1K11T1ldere ormanları vardır 'kı 'hun- .. mh . . Ah N . Fransız )f yüne giainiz ve sorunuz ! 

T 1t - -mı . T-dt • 1 "l il 1 . - . bir 1 T Cu ur reısı met acı, B ı•ı_ '- k" . "k l 
Türlt tütünü. ür 'üzu en, u T~n- arın .Jf et m~ en ıçıo . ngı ız pupu meb'uslarından B. M. Charles de vardır. ı.- dah _ 1..... •'-- • ~tün KÖY oK.aÇ ııiye ,mu a et• 
cirleri tiftikleri. fındık, palamut ve ur- taı:afmdan mur.acaat vakı olmuftu. 

1 
Alı N . . . d Fr"""- Dün sabah saat altı sularında Halka- 6 Sayilı -....,,vu, a \l~ıa ıı=ıı mı!ltu ~ 

• - . .. A tes met acı yaz mevsımm e -.-- . :r 
\::iyeae istihaal olunan bilcurrile bububat 6 - Y:eraıı ııanayu: Elma, armut ve _.,_ ,_.. dir V d .. :pınarda 'SU -deposu 'Yanında müesSif bir merkelft gömitt§, h'lart neaense !reni Ve ne suretle intikal etmi§tir? 1... 

1 ela ,_ • ,_ 1__ k .. . . k .ı_ • saya seycwat e.tme.ıue . apur un ge-
1 

lili"'d 1 . top ........_ }il-- ,~.....;..ıH s la G k -'- k' dünya piyasa arın ço~ eyı tanuunw ve ıı;ayaı .&ıırutma uzeııe yırmı aaar 4!1tae- • da 1m ._.. kaza olmu' lbir iköy il Sa :u en ge • ıs .. wı .. ,,... uzouın gvı.u'"""'"'7.... o örece ve öğreneca.siniz ı te-. ce lunanımız n ayrı ı;:.ır. ' . 
sevilmiştir. yon ve fabnka yapılacaktır. -=- melde olan bir kamyonun altında kala- kIVIranik merkebi -geçmesine in'tizar edi- fecilik yoliyle ... 

T""uik;yenm. lngiheıeum istıil'8kine arz 7 - Konserve, yeınİI ve sebzelerle B 
1 

d rak beyni parçalanmış ve ölmüştür. H~- len kamyon, şayanı hayret bir çılgınlık- * 
edebileceği baılıca istihsalat: buğday, humma .istihsaU... pMtakal ve dom&tes ü gu rıCa 8 disenin tahkikatı clün adliyece ikmal la nıM"kıebin illıerine bindrıııiiı,mıerkebin Ben ilçe ba~r lilirim ki, 
arpa, hayvan. aey.t.iıı y.p. hayw-&nlarG.n ..!arı. ıarap siılre. ve pmpanya imali Si il hadisesi edilrriİi ve 'SUÇlU ıoiör mewuden dttırmil arGurrn& gttmekte olan Billl ıqğhı Ra- Alın teriyle .kazanılan biitün var-
istihsal olunan ~dCldmi ~meste •la- iPrı de bir kaç laliirika karulacakbr. .. r .!ara ama kö .. de meŞhut mahkemesine 'Vcrllmiştir. ımaamı ..altına alın~, atziflrhıaıiı, bey- lıklar; nesilede .aıu. teri dikülerek 
rak mütalea o1unabilir. iürk yiinleıi ve 8 Pil .. h. b. k t ıkJl Dunku sayımızda Bulııurca yun nini 1 akı~-·• ölilrn sah la · · ·ı l b ·· 

- nın mu ım ır ıshmınnlı ~ ile Muaa isminde .hWn.in h1111:elcla aiır surette Billl oğlu Ramazan adında bir köylü, parça aIIllf ve ~kl.ır. arda b - au nıp yetıştırı en eser er, ugun te· 
tiftikleri de lngiliz kumaı fabrikaları nez- etmek. üzere aoiuk hava .ma ze en .. d k bin fte91.'1)kadarfeeh'lltuuştar , civ u- &ciona olnnult\'IT 

1 k . yaralanaığını yazmıştık. Suçlu Gördesli dün sabah Pınar~ı koyUn e mer e e .. k ka ~ • 
dinde kıymettar mallardandır. hububat de,polan ve se e sıyon ve tas- . y . . . • 

1 
d. . _3_ ,,ı_11 k 1 __ 1_ e1- lunanlar bu sahneyi gorm.eme ljçbı ç- Bunlar kahveler hanlar bagylar 

- __.,_ - 2 _ ~• ..:L... lbrahım oglu f evzıdır. 1ıkm de ame e ır. incir ~• 1M.Jmates f'u.ıu.lyere :ı.w.a.(.e iı ı.. •• ı..... ,_:....:a...... .. ..;.,_ .... :ıı_._ ı....ır.· ' • ı 
Bi,ak Mill:eıt raediıiıaia .cm aı;dit .W· ~ •lhsıyon.tn ıınıcuaa geı:ww.ec~ır. A • • •• •• le .. . . mlY• ~·ışı.-.ur. .n.l".liill -rn;ı;m bahçeler, ya_ğhanelerdir. tla ahiri sey· 

kunda Ciimhur reisi Atatürk memleketin 9 - Sütçülük istihaalatı: Kara ile Çor- Hadıse .hır ~911a1tap~a~ -çıkmıı ve bo~ mek uzere h~eket e~t.ır. Evvelki ge- altıru:fa can ıverea •vallı adamın ıcesedi ferdir. • 
. c1Z1:-:z '-ldu.U 0 at iuda _ v • bz - ?e aiit tozu kanlı hır netıce vermıştır. Yaralı mem e· ce oruia Salihlili 1smaile Alt .6,ı;ayliı kaJR- c1enıal lekılıt ıh.lıaaame lcaldırıl- Z . labil k b. vh ~M P- a llZ\19 eyaa - ·-·-z-gı, ~ em k h . d d . dil k d" :mem engın sayı ı ece ır yag ana 

ta bulunmuşlardır. Müşarünileyh ziraati. imal olunmak üzere iki büyük fabrika et astanesın e te avı e me te ır. yo~ da şoför Enver oğlu ?brahimin i~a- mıştır. sahibinin dilenecek hale geldiğini 
T~ ....ı ~ ıi.tinat edece- teeia olunacakbr. • • resmd. Salihliden zahire hamulesini .ı\Aye ve zabıta !ll!d.ise yerhlde tah- gözlerimle gördüm. 
ii -- Glard ~ ~r. I.!> - Yün Te tiftik 11'1taına ve teniı~ Konsolos tayın/erı alarak hmir.e hareket e'tmi§tir. Bütün kikata b~lamışlardır. Müddelumumt o zavallı bu d~üğü hale dayana-
Ke:nClileriacler eoma ıak .ö""'7ea 'baı- leme cihUMH RHi l>K kaç fabrika da Antakya konsolosu Bay Ce1al Tevfik geceyi yolda, ç-bısuz geçiren şdför lb- muavini B. Nadir Ener, belediye makine madı. 
9*il i9e A.nrpa piy...a- 8tiyaç yapılacaktır. :Karasapan Kudüs konsaloeluğuna, Jsken-,rahim, ıoför maballincle oturttqi'u iki mühendWle l>lrlibe kamyonu muayene Ah vah içinde o1üm döşeğine yat· 
ıslltt:rec:Mlerilwn ...Cldderi'Tıiali;yerııin derun itomolosu ibllY f'.e.tbi Oenli Anlak- arkada,.U. cWi1fe konup yoluna devam etmiş, ikamyon el frenini hiç tutmadığını tı. 
ba w-ı-_ . .-., ~led ~il Muhfekirler ya.konec>lo'1uğuna. Filibe kon1oloau Baylediyordu. ay~ fr~ ae ~zuk olauğunu tes~t Son nefeslerinde tefeciye İntikal 
,,. eTafta ~etijjtitıwk azmmde o1d.iu- • Hasan Zati merkeze ve yerine Kıadüs Yeyva ve -- yüldtl merlr.ep te za- etmıştir. Şoför, bAdUeden kaçınmak lçm eden mallarını sayıklaya, sayıklaya 
a. Ladinaijitiı. f::iJJet/e tafıip &oasolosu ibay Fevzi K&Ttan derecdetile bire :yilldi1 bmymı ıcJa:yolmı uj:mı takip elioden geleJl.i yaptlğma kanidir. F.akat, öldü. 

c- ! ıreirıi Atatiilkm ~e Y' ıaaklen tayin alunmu,iardır. ediyorlardı. Y.ail, yedi 'buçuk metre ge- eeıniı ve teııha bir ~olaa _ya,pbğı kazada Ecel terleri alökerken OIUlO bu sa-
·~ lhcL•M i LaMt Ye ediliyorlar = nJf'DjindeJdıi. tedbi.rsiiliği sabit olımı~tur. yıJClarnalarını başındakiler duydu. 

~ ..!':-.-:-.,.::;::~tj ::h:=~ Belediye, lzmirln artan ziyare~llerlne Vekafet emrine alındı il B Şak lG b. d Komıu1arı duydu. 
dtii - _ •. L :" • L_I - t.. .. -ı ""' muamele e'tmiyen faz.la ilcret •'-•ı"aat •'e'-.. •. • ,·, ese ır ~-sn Bu yürekler acısana dayanıp ta da L::..::L 1...---'1- aCMS -11111 ıuuıumı- ..,.....~ .,,. Gümrük ve inhisarlar vekaleti teftit •R~ı Y ~ K U dökm. l · h" 1 

'~~: 7=-==-=•-L ~ _:ı...__ istiyen lokanta, otel ve gaz.inocu1arı şid- ~öz ya§ı · ıyen erı ıç oırnazsa 
:yor.~ucmupuı~ ....... .._.,. ..... detl ~-'-= tını b lamışt Hi 1e heyeti reisi bay Muammer Kocabaım Gl...fam ıe ,1..rım' ı'.ze aPldı'ler gözleri kızarmıyanlan ben ,görme-ıta bir .ziraat bJJr..m..,., WMaE eden e wuup e :e aş ır. y Vekalet emrine alınmuı yüksek makam- K R ö -
ımeai için -. .. et •ennit baluwyorlar. yo1f18: saplan ~k~~esdelferdtmd Ukrud;:a- ca tenÇ ec:ül~tir. dimB. d ,_ b' k. . • 
Bu 11- ·~ .....- -r.:--1..:.... '-=- . . sınua beş ira ı mcı e asın a e ura u acıyı uymıyan teK ır ış.ıyı 

ıs;aı~raanın 11 UJ: .. ,e uwuı;,eunın te- . . . B' .a •C!'!I' .a n Jl ,rl J ı·~ı •C! Jl .u.ornE mı~. ,eker fabrikasını, tayyare fabrikaa- k d t _n _ __<!_. v• - .,_____ ceza almaca'k, tekerrürü halinde mileı- ~~ ftft.ftr , '""'' ~ır~ ya ın an anırım. 
mt:a1CD111 .. --L.:1 __, ___ ::..:__ filıLe yos;uır Ah 1 nı zıy· arette b.Iuamuıtur. <t-Jı:er mevzu· Bu da t-' · · k d!_...1. 1 "lr:..ıL Cümb': ~11

";5 . . yıl d··~ sese,eri Fuar mUddetince kapatılacaktır. ~ a m c:.recının en ıswır • 
I~~,~· • ~etm- 'I IDCI o Dün belediye talimatnamesine ayhn ır ar adma kurmay lbefkam B. Amm Abaçı, unu ehemmiyetle Uıtk.ik eden iktıaat ve- Yine ayni ilçebaylılcta bir bağ ve 
DUmUDu 29 Birincitqrm 1938 de lcu~- hareket edt"Il 25 gazinocu, 5 kahveci, 12 •bf kooı>erati8ed ...um mlicliril B. kiliıniz, istihsalabn artması İfl etrafında bir bahçe sahibi bilirim ki, vaktiyle 
lu1ıyacak ve bu tarihte toplanacak bır otel 7 han sahlbi tecziye edı1miştir. 15 --0- Veral, ıehrimizdeki iktısadt ve malt mil- etüdler yapılınuını ıemretmiıtir. Eskite- yanında bir çok adamlar çahfll'tiı. 
kongre ile ziraat eahaımda Yasi ve tiilte- f;r 12 arabacı da tecziye edilmiştir. f::-hir Jahi/inJen f'.sseseler müdür ve mümessnler1, Parti hirde Ponuk otelİM• Nil 'flll'etine bir Şimdi 

0 
ihtiyar halinde, zaif ve 

n"atik bir ..ıaa.t ve kalkınma Aamlesine lşo 1 

YG ve vilayet erkam, belediye azaları veki- çay ziyafeti verilmittir. titrdc kollan ile ömrünün .son günle-
w~e otacakttr. Hükiimetin yeni zinaat , • tamamen kafJırıfıyor li selamlamıılardır. Vekil, karıılıyaolann AFYONDA rini kazanmağa çal1Jıyor. 
p•>Lıtikasmı tesbit edece'k olan prensipler, HaJkeVı köşeSl hawlannı 9Gıl'mu,t.w. &esmi •el&ra ifa Vekil &l&iıelalrdea Afyona geçmiı. Bu zavallı da 

0 
tefecinin kurbani 

Ankarada topla.Kak olan bu kcmcrede Şeiıir ,dahilinde mevcut ahırlarm. bl- eden bir Mir.eri a6&e.,t tefdt ec1ea N• AE,onda ...Ji tmaftndan flitikbal edil- olmuıtur. 
tebelliH etmiı buluıw:akbr. dınhnaa lmdc:mda belediyece 'Verilmiş kil, Basmahanede toplanan ,halkın ve miıt& Afyon valisi vekile Afyon ıehri- Tefecinin emrinde lıir upılt gibi-

Kemalilt Türkiye zimamdarları, gerek 1 _ E.hnh motör kU1'9Wl& devam olan mMdet <10.ıı bitmi.t n bummeye Parti İIÇİ)u lrlfliii .memuplm ... ~ JÜa lttısıı.cU ıifleri .aar.n..a iaahat ver- dir. 
kapitiilMyonlann gerek• aaıp A......,... eae.&erln paurtet1 ve peqembe cUnleri kadar olan b'Utttn Mıırlar dün 'tamamen lan araanda laaiıp.au oteli• ai:Pnillir· miltir- .Katilinin hWnetincledir. 
ıınının sanayileşme haıeketi neticelerinin. derslerine den.m edilmekt,edir. kapanmıştır. ESKIŞEHJR TETKtKLERl ODADA TOPLANTI Ne ceh~i VafaYlf y4lrabbil. 

Tiiıkiye :ikmadi bünyai iiu:ı:ina mazide 2-~~Mır hafta pazar Bu mmtaka içinM yalrut: ild ahır ea- Haber aldığımıza göre sayın vekil Veldlin lıtirakiy]e Ticaret Odasında Bir ilçe baylık daha biliyorum ki 
ima ettiii buarlan ıa...mi,ie midrik günleri karagöz oyunları oynatılmakta- hiljne on beter gün müsaade verilmiştir. ıehri•bde ayın yirmi liçüne kadar kala- bir toplantı yapılma.u muhUımeldir. Bu Ol'ada Önce kiiçük maaşlı bu me: 
lnrbmayarlar. Yine ::hu -zimamdadu. dır. BU.. ~ davldWir. Bumm sebebi salaipledı:ıia ahırlar mm- c:ak ve -11 gllrli lllta11lnıla 'Sideceilir... top,antıda umumi meseleler gözden ge- mur olan vıe sonra i§i tc~c dö-
mcmlek.et ziraatinia ıiptidat :bir teı'1dlde ·n 3 -19/lllU ama gUllA aat 11 de ı.mmda belıılymin lstedJl14ekilcle VdtU lzair y-cıl..ıda E..IWtehiN uğra- çirilecektir. k.ea bir adam. kısa bir zaman içinde 
diier memlekdlere aazaran ecri 'Ve •· dil, tarih, edebiyat ve kitapsaray yayın sıhht ve asri tarzda biri ikiyüz hayvan- bcJ altı yüz bin liralık zenginler aua-

nayiletmemif bir halde blmamun, T"Uı- komiteleri ve saat 18 de Bvlmls yönku- lık ve diğeri 80 ha)'Vanlık iki ahır yap- H G •• kd '-' h sına geçti. 
kiyenin istikbali bakımındu 'Yabim ola- rul ııopWltm 'Yal.'d.&r. tar.rakta olnWandır. Bu. .ahırlarm lnp- asan o agın mu a- o kadar can yaktı. o kadar ocak 

Jarı GB i>eı gfiDe kadar hitmif olac.tm- söndürdü ki bir kaç sene evvel göz-

Tayyare Sineması T~!~ 
18 AiUltm 938 Peıp ,,.._ itlmm 

2 biiyiik Ye Mubtqma filim W. ka 

Gönül Acısı 
KLARKGABLE 

MIRNALOY 

Gizlenen 18tınaplar 
VllJAM POVD.. 
UYFRANCJS 

Gibi iki dihi ıan'adrinn temai- T...fn'- ı ıl ' Wr 911Nt-
•· _ı çılcm1f bitli " içtimai .. ,.,. , J .., ... 

hüyük qk filmi nfi.a·-..._ 
SEANSLAR : GöNOL ACISI : 3.50 - 6.40 - 9.30 
GiZLENEN ISTIRAPLAR : 5. 15 VE 8 DE 
CumarMi, pazar saat 2.30 da Lqlar. 

dan kendilerine bu milddet için müsaa- k • d • • b ı dı lerini hayata yumunca, tıph çnkura === ==.,:~ s: emesme un aş an d~anha:.wıı:::n:fim~cez;~~ 
Wplstw de altı •1 mUblet verilmıft1r. rüldü. 
Altı q m-a bunlarm da ahırları b1da- E.,rcfp llM clarCliaı::il S • bı• ma·ı90bia çilmk. Henüz on adını atmaımt- Halhn tefeciliğe karp küaldinlil· 
nlralrtır. MB.iode MUımut oilım Ah ...... Ah- Üt ki Hasan t.ıbancnnn çıkardı oilu· ğü ve hıncı bu kadar kuvvetlidir. 

Şehir AaWJinde taJnninm 17t kadar medin oilu ŞU..,....._ Haıwı Cök mun herine atq ederek ytmllaaL Ha. ölümünde bile affetmiyor. 
ahır mevcuttur. lkm1arm 70 l 10 haJ- Daıiın muh•keaa • s diia .P ceıada •n oilunau 611 zunediyorcılu. Bu defa Çok yerindedir. 
nndaıı aplı ~ alan ahırlardır. batianlJllltlr. v.,.ı.- 1 rbı Al.net da b.na ~a lıhrnt ederek bet ye- --------------
Şehrin haıiciDıt. ve rol ibe!hııdeaı 50 b&dir.ey.i törle -=1 ' ata ı Timden ,...a&.ck tan sonra, mahkemece istima edilen ta· 
metre kadar geride yapılacak lam! lllm- - Ben evimde lı:a1an içedr• oilu- ş.bllft eh ·~ tekilcle ifade :vermif, hitlerden Mustafa, suçlu aleyhine beya-
larm mm.tablan :ihtiyacı w k ' Hnderi ş.a... pıldL Oiluın •ÇltllUlft hıerntirai Kemale, kardefinin natta bulunduğu için mahkemeden çıkın-
pMlde ltellbit edilmiftir. ş.lııar.m ~ K.e.alqi ...dl ka- ba işte memn81l ıoımadlftttt, ba itibarla ca adliye dairesi önünde suçlunun kar-

Bu.nlar Sojukhıyu, ~ Y pnalf, ~ Nklıh maamde.iai ta- k.aTdetinin l.oeatllftl yara1adlğım eöyle- cleşi lbrahimin tecavüzüne uğramıı ve hı· 
kızlar, eo.an:ıı, r . aka ~evreli için- 1D11ma1am11 ve evlenmifti. Bu itibarla Şa- mi!tiT. çalda tehdit edilmişlir. 
de ıre muhtelif yerlerdedir. Ahır sahip- banin Ha.amn aralan açıktı. Mahkeme, gdmiyen .dört şahidin -cel- lbrahim cUnnü rn~ut mahkemesine 
leri şimdiden bu ahırlar mıntakalarında Hadise günü Hasan Gökdağ kapıya bi için baolca bir güne brrakılmıştu. verilmiııtir. 
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Izmir 8. Celil Bayara par
lak bir kabul resmi hazırladı 

(B).Planı 
esrarı 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
manyanın siyasi ve ekonomik h3.kimiye~ 
tini temin etmektir. Almanya uslanmış 

bir Çekoslovak devletini bütün kuvvet~ 

!eri ve silô.hlariyle kendi ordugahına ge
çirmek emelindedir. 

Alman genel kurmayının fikrince Çe
koslovakya ile bir silahlı ihtilaf neticede 

BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE tetkiklerde bulunacaktır. Sayın başvekl- Illl'ilardır. Davetliler için bilyük antrenin Lehistanın mevkiini kuvvetlendirir. 
lin, iktısat vekili ile birlikte pazar günü sağında ve 10lunda kordelAlarla tefrik Çünkü böyle bir ihtilafın neticesi zaruri 

zevat ile birlikte şehrimize müteveccl- Manisaya giderek ilzüm bayramında ha- edilen yerler ayrılilll'ltır. olarak Çekoslovakyanın Almanya, Le
ben hareket ettiği al&kadarlara tebliğ zır bulunmaları muhtemeldir. Manisa Saat tam 17,30 da törene askeri ban- hlstan ve Macaristan arasında paylaşıl-
edilmiştir. valisi başvekili ilzüm bayramında bulun- donun çalacağı lstiklAl marşile başlana- ması olacakbr. 

Başvekili hamil bulunan İzmir vapuru maya davet için Izmire gelecektir. caktır. Bunu belediye reisinin açılış nut- Şu takdirde Lehistan Çekoslovakya-
bu sabah saat 9,40 da limanımıza gele- Başvekil bay Celfil Bayarın şehrimiz- ku, .sayın başvekilin cevabi nutukları nın Lek ekalliyetini ihtiva eden mahdut 
cek ve hararetle istikbal edilecektir. de bulunacakları mUddet içinde yeni il- takip edecektir. Başvekllimizin nutuk- arazisinden başka Karpat berisi Rusya 

tSTtKBAL TöRENt 
man işini tetklk buyurmaları, Almanya- larmda, lklncl beş yıllık sanayi progra- adı verilen eyleti de alacaktır. Şu halde 
dan satın alınan Sur ve Efes vapurlarını mımızdan bahsile müjdeler verecekleri Almanya Lehistanla Macaristan arasın
ziyaret etmeleri, incir ve ilzilm piyasa mem.Oldilr. da doğrudan doğruya bir hudut hasıl ol-

Başvekilimizi karşılamak üzere bu sa- durumlarile aliladar olacakları tahınln Başvekil saat 18 de Fuarın kapısında- masını menedemiyecektir. Halbuki Le-
bah saat sekizde bUtün parti mensup- ediliyor. ki kordelayı kesecek ve davetliler, baş- hüıtan ve Macariotanın hemhudut olma-
ları, vi!Ayet meclisi, şehir meclisi üye- vekilin refakatlerinde kliltürparka gire- lan Almanyanın menfaatine uygun de-
leri, vUAyet daire mildürleri pasaport FUARIN AÇILMA TÖRENİ rek fuar müesseselerini ziyaret edecek- ğildir. 
hkelesl civarında hazır bulunacaktır. ]erdir. Onbeş dakikalık bir aralıktan Bu •ebeple Almanya Çekoslovakya-
Denizbankın Bayraklı, Sur ve Efes Sekizinci Izmir Fuarı yarın öğleden sonra fuarın bütiin kişeleri açılacak ve yı zahiri bir iotiklil içinde yutmağı ve 

vapurları halkımızı alarak bu sabah saat sonra 17,30 da büyük merasimle açıla- ziyaret.çiler fuara gireceklerdir. Tuna havzasında adeta bir Alman do
Jt!dide yeni kale açıklarına hareket ede- caktır. Gelin gibi süslenen ve son hazır- Cumartesi gecesi saat 21 de kültürpark minyonu (Muhmiyesi) haline sokmağı 
cek ve iz.mirin syın misafirini hararetle lıkları ikmal edilmek iizere bulunan bu gazinosunda başvekil şerefine bir ziyafet tercih ediyor. Bu maksada varmak için 
karşılayacaktır. bilyük beynelmilel milessese .saatinde, verilmesi muhtemeldir. Ayni gece saat Berlin hükümeti ekonomik tazyik eilahı

BAŞVEK1LlM1Z TETKlKLERDE 
BULUNACAKLAR 

Başvekilimiz tzmirde bulunacakları 
11ç gün zarfında Ege bölgesinin muhtelif 
lktmıd1 problemleri ile aliladar olarak 

Alman 

biitün noksanlarını ikmal etmiş bulu- 22 de fuar sahasında mehtap eğlenceleri nı Icullanacaktır. Amiral Hortinin Berlini 
nacaktır. yapılacaktır. ziyareti bu tasavvurlarla alakasız değil-

Fuarda Lozan kapısında ve iç kısımda Fuarın paraşüt kulesinden, sun'l göl- dir. 
hoparlör tesisatı tamamdır. Son tecrü- den atılacak hava fişenkleri, yapılacak Diğer taraftan Almanyanın Ren hu
beleri diin gece yap~tır. Fuarın açı- elektrik oyunlarile fuar nurdan bir gece dutlarında yaptığı müthiş tahkimat AJ
lış töreninde bulcnmaya davet edilen hayatı yaşayacak ve gecenin saat ikisine manyayı garp istikametinden gelecek 
zevat peyderpey Izmire gelıneğe başla- kadar halk şeııliklerl devam edecektir, mukabil hücumlardan koruyacaktır. B. 

deniz kuvvetleri 
PlAnında tasavvur edildiğine göre garp 

hudutlarının bu suret1c tahkimi sayesin
de Fransız ordusu hiç bir suretle Alman
yaya giremiyecektir. 

Esasen Almanlar F ransaya harp il8.nı 

Yapılan ve yapılacak olan yeni 
hedefi nedir ? 

fikrini reddediyorlar. Fransaya tecavüz 

ederek bu memleketi dünya ummi efk&.. 
rı karşısında taarruza uğramış bir n1ev
kide göstermek istemiyorlar. Bilakis Çe~ 
koslovakyaya yardım maksad;yle de ol
sa taarruzun Fransa tarafından gelmesini 
bekliyorlar. Çünkü Almanlar lngiltere
nin böyle bir harekete müsaade etmiye
ceği kanaatindedirler. 

harp gemilerinin 
--T.">"'·~ 

~ .,.,... __ 
~·· 

Alman filosundan bir kısım 

B. Pli.nının esası şudur : Tuna devlet~ 
lerine kartı silih kuvvetini kullanmaktan 
timdilik sakınmak ... Eğer diplomasi için 

bir vaaıta olarak kullanılamıyacak olur
silt..hlıu:ın hiç bir kıymeti yoktur. 
ÇekosJovalcyadaki mayıs hidiselerin

den beri Alman umumi efki.rı ve bütün 

dünya hassaoiyet halinde tutulmaktadır. 
Bu planı harp tehdidini harbin kendisine 
tercih etmektedir. Böylece harp tehdidi 
ustalıklı bir blöf olarak kullanılacak ve 
harp elde son atu olarak kalacaktır. 

Yugoslavya 
Bir Fransız - Alman 
mukareneti bekleyor 

Berlin, 16 (ö.R) - Almanya harp lecek yeni harp gemilerinin listesi neşre- tir. Bu filonun vazifesi Almanyanın de
dildikten ve izahat verildikten tıonra §U 

Belgrad 18 (A.A) - Harici vaziyeti 
gözden geçiren Samuprava gazetesi Fran
sız hava kuvvetleri erkAnıharbiye reisi 
general Vuülemenin Berline yaptığı se
yahatin ehemmiyetini tebarüz ettirmek
tedir. 

Samuprava yazısına şöyle devam et
mektedir: 

filosunu mühim mikyasta arttırıyor. Al-

man bahriye mecmuasında vis Amiral 

Grondler tarafından neşredilen bir ma

kalede lnıa halinde bulunan ve inta edi-

hüküm yürütülüyor : 
inşa halinde ve e İn§ası mütasavver 

olan gemiler Almanyaya ihtiyaçlarına 

uygun modern bir harp filosu verecek-

Lindberg ve 
Moskovaya 

karısı 
gittiler 

Sovyet havacılık bayramında 
hazzr bulunacaklar 

... 

«ı~ 

:< :~:~ı 

'"·1· :::'·. 

< 

niz hudutlarını himaye etmek, yabancı 

memleketlerde Almanyayı temsil etmek 

ve Almanyanın deniz münalc.alelerinin 

serbestliğini temin eylemektir. 

T oroslarda ilmi 
tetkikler 

Yedi kisilik bir • 
heyet geldi 

Bir nezaket ziyaretinden ibaret olan 
bu seyahat bütiin Avrupanın şiddetle 
arzu ettiği Fransız - Alman yakınlığına 
doğru bir hareket noktası teşkil edebile
ceği için manalıdır. 

Dünya boks 
• 

şampıyonası 

Nevyork, 18 (A.A) - Tüy sıklet ve 
yarım orta sıklet boks şampiyonu Ame
rikalı zenci Armostrong hafif sıklet şam

Ankara - Toroslaroa, Aladağda, ilmi piyonu ırkdaşı Luamberso 15 ravuntta 
tetkiklerde bulunmak üzere Klagen!urt- sayı hesabile yenmiştir. Armostrong bu 
daki Alp cemiyetinin tertip ettiği ve Ha- suretle boksta tüy, hafif ve yarı orta 
novre coğrafya enstitüsü profesörlerin- sıkletleri şampiyonu unvanını kazanmış 
den Dr. H. Spreitzer'in riyaseti altında oluyor. 
bulunan yedi kişilik bir heyet memleke B. Çember/ayn 

Dün iki saat LC'rd 
Halif aksla görüştü 

timize gelmiştir. Heyete jeolog Dr. Metz, 
nebatatçı Ellenberg, Heide, Plennigg. 
Pucher ve Tritthart gibi tanınmış profe
sörler de refakat etmektedir. 

1927 senesinde başka bir heyet tara
fından Aladağın cenup yamaçları tetkik 
edilmişti. Gelen heyet ise şimal yamaç
larında muhtelif ilml cephelerden araş
tırmalar yapacaktır. Glasiye devrinde 
şimali Avrupada deniz sathina kadar 
inen ve çok geniş sahaları işgal etmiş 

bulunan cumudiyeler memleketimizde 
ancak 2500 metreden yüksek zirveleri 
ihtiva eden dağlara inhisar etmişti. İşte 

bu hi\disenin Aladağın harici şekillerine 
icra etmiş olduğu tesiratı tesbit etmeyi 
bu heyet üzerine alınış bulunuyor. 

Ankarada üç gün kalan heyet azası, 

Londra, 16 ( ö.R) - Başvekil Sir 
Nevi! Çemberlayn bugün Oovning Stre
elte hariciye nazırı Lord Halifaksı ka
bul etmiştir. !ki ıaat süren bu mülikat 

esnasında Lord Halifaks dün kendisinin 
F oraynofis servisleriyle birlikte tetkik et-
miş olduğu beynelmilel meseleleri baş

vekile izah etmiştir. Bunu rnütekip baş
vekil maliye nazırı sir Con Simonla gö-
ı·Ü§müştür. 

/ngiliz işçi mebusu 
Sof yada 

Tarih, Dil, Coğrafya fakültesi doçentleri- Sofya, 18 (A.A) - İngiliz işçi meb-

1 
nin delfiletiyle fakülteyi ve şehrimizin uslardan Lansburi buraya gelmiş ve ls

Moskova, 16 (AA) - Meşhur tay- ağustosta Moskova civarında Tusikso müze, kale, hafriyat sahası gibi bir çok tasyonda İngiliz elçiliği erkfuu ile muh
yareci Lindberg ve refikası bugün tay- tayyare meydanında yapılacak havacı- enteresan yerlerini gezmişler ve iki ay telif Bulgar mümessiller! tarafından kar
yare ile Mo•kovaya gelmişlerdir. !ık bayramında hazır bulunacaklar- kalmak üzere Aladağa hareket etmiş- şılanmıştır. B. Lansburi bu hafta ııonun-

Bay ve Bayan Lindberg on sekiz dır. !erdir. da BUkreşe hareket edecektir. 

Manevralar Almanya
da işçi buhranına 

sebep oldu 
Berlin, 18 ( ö.R) - İstihkam inşaatı için yüz binlerce işçi kullanıl

ması ve ihtiyatların da silah altına alınması Almanyada işçi fıkdanına 
sebeb olmuştur. Şansölyelik binasında şansölye B. Hitler ve maııeşal 
Göringin huzuriyle yapılan konferansta İş ücretlerinin zaif müvaze
nesini sarsan bu vaziyetin görüşüldüğü tahmin edilyor. 

Hükümetin bir çok emirnameleri iş ücretlerinin artmasına tabidir. 
Bazı firmalar işçilere ikramiye vermek suretiyle bu yasaktan kurtul
mağa çalışıyorlarsa da bunun da menedileceği tahmin ediliyor. Zira 
ücretlerin artması Almanyada hayat bahalılığmı arttıracaktır. 

Umumiyetle tahmin edildiğine göre Almanya ehemmiyetli gıda 
maddeleri sotkları tesis etmiştir. Fakat işçi buhranı şiddetle hissedil
mektedir. 

Lord Halifaks'ın istifa 
edeceği haberi asılsız 
Londra, 18 ( ö.R) - Hariciye nazın Lord Halifaksın harici siya

set ve bilhassa Almanyaya karşı takip edilecek hareket hattı hakkın
da başvekil bay Çemberlayn ile ihtilafa düştüğü ve istifa ettiği haber
leri kat'i olarak tekzip ediliyor. Böyle bir ihtilafın aslı esası yoktur. 

Fransız generalı Vil-
men Hitlerle ~örüştü 

Berlin, 18 (Ö.R) - Fransız hava ordusu kurmay başkanı general 
Yilmen bay Hitleri ziyaret etmiş ve Fransa sefiri tarafından kendisine 
takdim edilmiştir. Fransız generalinin Führerle mülakatı uzun sür
müştür. General Vilmen bundan sonra mareşal Göringi ziyaret et
miştir. 

Çeteler şimdi de hastane 
hapishanelere saldiriyor 

Kudüs, 18 (A.A) - Bu sabah Fili.a- naşma devam etmektedir. Kudüsten Ek-
tinde bir çok suikastlar yapılmı~tır.. iki 
askeri arabanın altında iki bomba pat
lamış askerlerden ikisi ölmüı ve bir ya
hudi poli.ai yaralanmııtır. Çeteciler Atlik 
hapishanesi kampına hücum etmi,ler, bir 

lngiliz müfettişini yaralamııtlar ve bir ya
hudi müfettiş ile karısını, üç çocuğunu 

ve kaynatasını kaldırmışlardır. Başka bir 
çete T ulkerim hükümet kıliniğindeki bü
tün arne:liyat aletlerini ve ilaçları almış

lardır. Tedhi~iler biri Ramlehde diğeri 
Nataniada iki Arabı ceza olarak öldür
müşlerdir. Kudüstc de bir yahudi taban
ca ile öldürülmüştür. 

Londra, 1 7 ( ö.R) - Filistinde kay-

çenç telgraf ajansına bildirildiğine göre 
asker nakleden bir kamyonun geçtiği 11-

rada bir mayn patlaması suretiyle iki as

ker ölmüş ve ilcisi de ağır surette yara4 

lanmıştır. Bu hadisede asilerin tatbik et· 
tikleri usuller dahilinde cereyan etmiş
tir. 

Bir Arap çetesi yeniden bir polio ka
rakoluna hücum etmi~ ve muhafızları 
aciz bıraktıktan sonra silihlarını almış

tır. Karakol kumandanının karısı, üç ço
cuğu ve kaynatası tedhişçiler tarafından 
dağa gönderilmiştir. Asilerin takibine bir 
müfreze asker gönderilmişse de onları 
yeti~meğe muvaffak olamamıştır. 

ANKARA PALAS 
Otel, Lokanta Pastahanesi lzmirin 
en büyük ihtiyacını karşılamıştır 

Hükümet kartısmda ve ıehrin en mutena yerinde olan ANKARA 
PALAS, lzınire gelecek yerli ve yabancı bütün seyyahların İ:ıer tilrlü 
ihtiyaçlanna, temizlik hususundaki itiyatlarına ve bedii zevklerine 
cevap verecek bir titizlikle hazırlanmıştır. 

Otelin salonlu, tarasalı, banyolu odaları ile sıcak, soğuk sulu, ka
loriferli, konforlu birinci, ikinci, üçüncü sınıf odaları, temizliği, bele
diyece tesbit edilıni§ normal fiatleri muhterem mütterilerine en küçük 
bir itiraz vesilesi vermiyecek bir !ekildedir. 

Otelin lüks, asri ve lzmirde yegane olarak gösterilen bir pastahane
si ile vaktiyle «Askeri» denilen ve bugün büyük tadilat geçirmit olan 
meşhur bir kıraethanesi vard;r ki, şehrin en büyük, en işlek caddele
riı;ıe nazırdırlar. ANKARA PALAS, bu varlığını, mükemmel, temiz, 
içkili, hayat ve zevk §artlarına layıkiyle cevap veren yeni bir lokanta 
ile takviyeye karar vermiştir. 

Lokanta, ayın yirmisinde ayni çatı altında muhterem mÜ§terilerine 
açılm!f bulunacaktır. 

ANKARAPALASMODORLOöO 
1 -3 S.3 
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Büyük 

·kte Osmanlı ban- Gelecek hafta cumartesi 
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edenler anlatıyor Mü•abalıalar ISTANBUL, AN KARA, TRAKYA ve IZMIR muh

Sofyada çıkan Slovo gazetesi. Komitecilerden Mil.an Arsof, ışıklann telitleri ve Mı•u şampiyonu NAS YON AL T AKiMi ile yapılacak. 

Suikasti tertip 

( Seldnik auikastleriu.in tarihini ) sönmesi üzerine deniz kenarındaki yaz- İzmir Enternasyonal Fuarı münasebe- 30 Ağustos İzmir - Ankara saat 17 de Az. · B Zan ediyorum nna a:t tahkikat dosy<ısınc!a bulu-
- ızım aşc. · n nep-etti. ( Selanikte panik ) bıı§hğı lık Elhamra tiyatrosunu bombalayacak- tile futbol federasyonunun hmirde ter- hakem Trakyadan Ahmet Hamdi. k . · · h h esrar ta nan bazı vesikillarla elde ettig~ imiz 

ı sen ışın ep eyecan ve - altnıda basılan bu hatıralar, suika•- tL tiyatroyu dolduran halk ışıkların sö- tip ettiği büyük futbol müsabakalanna Bu müsabakalar !Onunda en fazla pu-f d .... ·· maddi deliller de ortadan kayboldu. 
ra mı uşunuyorsun. ti tertip edenlerden Pavel ~atefi?ı nüşilnü muvakkat sandığından el çırpı- 27 ağustos cumartesi günü başlanacaktır. an alan Fuar kupasını kazanacaktır. Mil-

- Ben de sizin düşünce ve gö- - Ne gibi? biz.zat gazeteciye verdiği taf sil8.t4 yordu. Bu karanlık içinde, bir kilo meli- llk müsabakalar Fuar kupası namı al- sabakalarda puan müsavatı olduğu tak.o ·· l · ·· h l · hı·ç ehemmi - Şüphelerim arttıg~ ı irin barda ki f bo 
ruf erıme, §UP e erıme - ~ dayandığı için, tarih bakımından nit ile dolu olanbombayı Arsof masa tında Tür ·ye ut lunu temsil etmek dircie gol averaji nazarı dikkata alına· 
yet vermediğinizi görüyorum. Fa- bularak kısmı adliye teslim ettiğimiz kıymetlidir. Bu itibarla Seldnik •u.i'W:erine koydu. Sigar;uı ile ateşledi. Fi- vaziyetinde bulunan İstanbul, Ankara, caktır. 
kat .;;.zlerimin Kontea Tatiano ile ~yaları bir kerre görmek istedim. 1 k + __ ,_ 

"" kasti taf$İlcitını Sloı:o'clan nakledi- til ~klar saçın.ağa başlayınca, halle bil- Tra ya ve .u.ıu.İr muhtelitleri arasında Bu milhim müsabakaları bütün Fuar alakalı cihetleri pek çok. Zannede- Tabanca kaybolmuştu. Pardesü kay- yOMLZ: yük bir telaş içinde tiyatrodan kaçmağa oynanacaktır. ziyaretçilerinin ve 1unirlilerin görebil-
rim bu sefer beni daha dikkatle din- bolmu§tu. Halbuki ben bu pardüsü- c Gvadalklvir • vapuru suikastinden başladı. Bu arada Arsof. ta kayboldu. Fuar kupası miisabak.alan fıkwü.rü §U meleri için Tribün tenzilltlı olarak her l · · nün Jan Helyeye ait olduğunu onun 
ersmız.. sonra, kendi içine çekilen Selan.ik Bomba patladı, bir garson öldü. Işıkların şekilde tertip edilmiştir. kese 40, saha 25 kuruş olarak tespit edil-- Emin ol, sözlerini battan ni- terzisinden öğrenmiftim. Jarun üze-

k d b.. .. b' d~'-'-- l di · d adr · la f d da k şehri geniş körfezin üzerinde korku- sönmesi üzerine lliye Triçkof, Avustur- 27 Ağustos cumart~si günü İzmir miştir. ı 
hayete a ar uyük ır ~t e n- rın e eaı o n zar mey an yo kak · · 'frak hak tstanbuldan N · n-- t t · h li · b · · b-

1
--

1
--'di R d ı..~:::. d J lu bir uyu.jukluk arzediyordu. So ya postanesinin önünde ikı demır bomba ya em un uu.:1u zmır mu te tı u çetin mUsa ~-ledim. Tabii güzel Kontese ait olan ı . eynar so~ın a anın apartı- . 

15 15 
d . .-

kl.ımlarlnl da daha bu .. yu"k hır' a'~L- ı_ b ld w k ı·k ların şurasında, burasında fenerler patlattL Bir dakika sonra aym sokakta saat , c. dan çıktıktan sonra 4 eyldl pazar gilnü MUWı manııu arar~en u ugum as er ı 27 Ay · Ank İ d . . 
'k 1 KT . b' ışıldıyordu. Selanik şehrini o zaman Mısır oteli önü.nde halk üzerine Dimiter gustos cumartesı ara - stan- e Mısır fampıyonu Nasyonal takımı ile 

ile takip ederim. vevsı a~ı. sıdr o mduştu. k ıbıtşız l ır san- bava gazı aydınlatıyordu. Maçef iki bomba fırlattı. Bu iki suikast bul saat 17 de hakem İzmirden Hasan karşılaşacaktır. 
- Bu kadını tekrar gözlerinizin dıgın ıçın e sa ece a are ocasın- .. . .. y k ~-'-

da b ld - . ı__· l" Halk uykuda iken sokaklarda no- bır çok ölü veyaralıyasebep oldu. Koı>- anı · Nasyonal ı.&&.ım M.ısırın 937 ve 938 
önünde ve cl..asavan» barında gör- u ugumuz enJeK.aıyon ampu u- 1 der ı.. 28 Av t ·· ·· A -'--- T k ı · · · n1 ,, k ka 

.. ı_ ·ı · lar d betçiler dolaşıyordu. Uyumıyanlar ya - rü altındaki vazifesini hüsnü ifa e e.. gus os pazar gunu n.ıur..ıu·a - - ra - sene erının şampıyo u
6

unu ar a ar ya düğünüz vaziyette canlandınnız. bnunk aı;aab.ten ezı mkı§ caBm toz kın akn ruz ölüm bekliyen gençlerdi ki, bunlar ışıklan söndüren Kirkof, bir faytona bin- ya hakem Nuri Bosut 1stanbuldan saat kazanmıştır. Milli takıma altı oyuncu 
Evet as a ırsey yo tu. u cam ırı - ıs 1

5 
d . 

- ·· lar~ _ t. _ ah bak H yaruı yeni hidiselere bazırlan.ıyordtL miş ve Grand Hotele gelmişti. Otelden , e. vermektedır. 
- Habrlar mısınız o gece soğuk- ına rmınzun m zun tını. a~ ' 28 Av to tin" tstanb 1 ı N 1 takı il ılacak u.a-

kanlılıg"' ını en ço'- muhafaza eden 0 t h d - ·ı m· O zaman bu Pavel Şatef hadiselerin inkişafını < ne 
1 
sokağa bomba yağdırmaya başladı. Bü- gus s pazar g u u - z- asyona ını e yap m 

~ ır yorsunuz egı ı.. · t 17 d hak Traky da Ahm.... b ı__ • • --1..- duhuli 1 · 'biln 50 1.. k ·ı · k 1 sarmısak yemiş ne de ağzı kokmuş > tün şehir sokaklarına 30 - 40 bomba atıl- mır saa e em a n .,.. a- ıçın 3Clila ye en trı , 
idi. ampulun ucduiknuknt. e~ı mkeyı~ t' Dırı - gibi partenoir o;elinde bekliyordu. Onunjmıştı. Halkın telaş ve heyecanından isti- Hamdi. saha 25 kuruştur. Bar müşterilerinin hepsi telaşa mış o ması ı a ımı çe mıs ı. a- ..,.,.,==-=-;,z=-===---
düstükleri bu sırada onun gösterdiği hası var .. Bütün bu maddi d~lillerin arkadaşlarından her biri vazifeleri ba- fade eden suikastçiler evlerinde gizlen- G •• l • k 

~ d'k b. ı· t . t t l t B I d şında bulunuyordu. Hepsine ayrı ayrı meğe rıuvaffak oldular. Velesli Gorgi oz erı amaştıram bu itidal ilk önce benim nazan ı - ır ıs esı u u mamış ı. un ar an . 
katimi celbetti. Hatta kendi kendime bahseden ikinci raporum dosyada vazifeler verilmişti. Şehre bir kaç kilo- Boğdanof Yunan kahvecisi Noyanın pen-

d kt Öyı k. B . t k metre uzaklıkta Selinik - İstanbul de- çerelerine bir bomba atmıştL. Bu cehen- • b onun bir tuzağına mı dü~tüm iye yo u. e ı.. u vazıye arsısın- .. n· . • l' J 
o zamandanberi endişedeyim. da her hangi bir sorgu hakimi hiç bir miryolu üzerindeki küçük köprü~u. ı- nemi patlayış bütün şehri korkuttu. Lı- yenı ır yı aız 

_ Ne gibi tuzak} takibat a mazdı. miter Mtçef tahrip edecekti. Selanik ı~- 1mandaki bütün vapurlar düdüklerini öt-
- Her kesten evvel, sorgudan - Ja: hana Kontes T atianodan disi talebesinden Milan Arsof ile 11ı~e 1 tünneğe başladı. Hükümet derhal faa-

önce bu kadının yüksek sesle söz bahsedecektin. Triçkof ona yardımcı v~rilm;~· !3u. ~ç 1 liyete geçti.Arap binbdaşı dte aı:ııl~n ~a-
söylemesini müdahale eder gibi va- _ Bütün bu ~nlattıklarım hep kişiye verilen melinit ço az o ~gu ıç~ j san efendinin kuman asın a 17 ıncı a a:-

ziyeti acaba şahitlerin ifade tarz arı onun a averesı, onun en rı ası. .•... 1 d 1 · t "k suikast tam olamadı. Komitelerın faali-! dan bir tabur asker geldi. Suikastçilenn 
üzerinde bir direktif mahiyetinde de- _ Haydi camın) yetini anlıyan polis harekete geçtıgı .ıçm 

1 
gizlendiği evlerden bazıları kuşatıldı. 

ğil mi idi} - ay ı canımı a anı yoıt. en H d. f. 1 L B üç suikastçi gizlenmek mecburiyetındelSuikastçiler bütün bombalarını atıp bi-

_ Ba~ .. Sen çok yaman dü~ü- söylediğimi biliyorum .. Siz de bili- kaldı. tirmişlerdi. Kuşatılan. evl~rin etrafın~a 
L • K t p · bar da Osmanlı bankası 16 Nisan sabahı bom- 1 bütün gece ateş teatı e-dıldi. Vladmır nüyorsun. yorsunuz Kl on es arıs osun .. .. .. .. 

_ Daha yaman düşüncelerimden kayıtlı bir a~-ukattır. balanacaktı. Bir gün evvel nisan 15 te 
1 
Ping<>f ayni gece Tophane onunde oldu. 

daha fazla hayrete düşeceksiniz. Ben - Onu mahkemede bir suçluyu yeraltı kanalına giren komite Ortse ora-, ı 7 nisan günü öğleden sonra K~tolik ki
eminim ki Kontes ile doktor arasında müdafaa ederken görmek ve işitmek da bekliyordu. Bu kanal Osmanlı ban-

1
lisesi kar§ısındaki Nutome Pepenin evin-

H · t d' A k t "bb · k' b'l" kasının temeline kadar uzayordu. Ban- I den sokağa bomba atan Ortscnin bu lıa-gizli bir münasebet mevcut. ani ıs er ım. vu a cu esı ım ı ır . 
bardaki doktor .. Hatırladınız ya}. kendisine ne kadar çok yak.ısır. kanın önündeki caddeyi altından kate-

1 
rEketi üzerine asker ~:!ldi. Komıteyi 

_Evet .. Evet .. Adın ne idi onun. -BITMEDI- derek karşısındaki bir binanın ahına ka-,orada öldürdü. 
Şarklı bir isimdi.. Maryan miydi.. _ __ dar uzayan kanal içindeki suikastçiler Bulgarlar Vardar mahallesinde yaşı-
Kazyan miydi.. akşam saat yedi ile 8 arasında fitilleri yordu. tki saat i~inde70 insan öhnüştü. 

- Cemalyan... Peynı·rden yakacaktı. !Bunlar arasında 5-6 Yunanlı, 4-5 yahu-
- Tamam Cemalyan .. Fakat o- Çünkü bu saatlerde halk caddelere di vardı. Polis bir çok tevkifat yaptı. Sa-

n unla Kontes arasında münasebet dökülüyordu. BUyük liman şehrini ay-: hah saat sekize kadar evinde gizlenen 

Zehl'r 'enme vak'• dınlatan bava gazını tahrip ve söndür- Kirkof, bir kahraman gibi ölmek istiyor-
bulmamz biraz garip.. tj mek için tesisatın bonılan kesilecekli. 1

1
du. Yeni elbiselerini giymiş, silindir şap-- Garip değil, hakikat.. Eğer kon-

tes Tatianonun güzelliğine hayran ala Ti Üzerinde Borular Selanik istasyonuna yakın alçak.kasını başına geçirml§ olarak gu.ya bir 
kalarak onu tema~ya dalmasanız köprünün altından geçiyordu. Bu vazi-: telgraf çekmek bahanesile po~taneye git-
ve biraz etrafınıza dikkat etmiş olsa tetkik/er feye iki kilo melinit ile Kirkof mem~ 

1
ti. Komiteci cebinden bir bomba çıkardı. 

idiniz doktor ile onun arasında sessiz edildi. 1.k~ kilo ~e~:U: bütü~ ı~~~ları hır 1Fitillemck .. ist:~i ~ede as.ker. çabuk dav-
bir anlaşma mevcut bulunduğunu PEYN1RDEN ZEHİRLENMELER saniye ıçınde sondurup Selanıgı karan- ranarak sungüledi. Komıtecı orada can 
be · 'b' · d h' d b'l' d' · !ıklar içine sokmada kafi geldi. Diğer 1 

verdi. Komiteciler arasında çok entere-nım gı ı sız e ıue e ı ır ınız. . • .. . . <> • ! . . , 
Fakat bunlar da henüz ehemmiyetsiz Edırne 18 (Hususı) - Son gunlerde suikastçiler yerlı yerınde beklerken ka-

1
san bır sıma vardı. Adı Traykof tu. Bo-

l S .. ı· kl · · · "nde d beyaz peynir yüz.ünden vukua gelen ze- nalın içindeki suikaslçi Ortse, sehirdeki ris Sarafofun arkadaşı olan bu adam ve-şey er.. oy ıyece erımın ıçı a- • ı ... 
h "h' l · hirlenmeler nazarı dik.kati celbedecek ışıkların söndüğünü anlamıştı. Sokak- remlı ıdi. a mu ım erı var .• 

_ Hakikaten beni hayrette hıra- derecede çoğalmıştır. Yapılan fenni tah- taki fenerlerin sönme~i Kirkofun vazi-

k Ba liller neticesi henüz tamamile anlaşılma- fesinde muvaffak olduğunu anlatıyordu. VALİ HASAN FEHMl PAŞA ıyorsun şe .. 
- Kontesin sözde tedbirsizlikle mış olmakla beraber bunun beyaz pey- Cesur suikastçinin kalbi yerinden fırlı-

t bakı d .. ·· k kırması nirlerde kullanılan mayalardan ileri gel- yacak gibi vuruyordu. Işıkların sönme- Veremli Traykof, Vali Hasan Fehmi a arı yere u§urere . . .. .. w . . 
Metrdotelin ifade verdiği sıraya rast- IIU§ olması kuvvetle tahmin olunmakta- sinden beş dakika sonra şehrin Avrupa paşayı oldurmege memur edılmişti.. Bu Sinemaya dair heyecanlı haberler hep tav Frölihin Gita Alpardan boşanmacıına 
lamıştı. dır. . .. . A mahallesi şiddetli bir sarsıntı ile sallan- ınaı:satla valinin ko~ğı .ci~annda dol~ Amerikadan, hazan da İngiltere ve Fran- asıl sebep karısının kendisinden on altı 

Bu hadise herifin ilk ifadesini de- Maamafih son gunle.rde zehirlenme ha- dı. Osmanlı bankasının yeni binası du- maga başlıyan koırutecının hareketını sadan gelir. Fakat bugün Alman sine- yaş büyük olmasıdır. Bu yaş farkını 
ğiştirmesine sebep oldu. işte bu an- d~si birden~i~e azalmıştır. ~eyaz pey- man içinde kaldı. Halk caddelerde koş- polisler ~üp~e~ görrnüş~ü. ~endini. ya- ma Aleminden de merakh bir haber ve- karısı gençken pek fark etmiyen artist, 
dan itibaren Kontes hakkında şüp- nırlerden zehirli o!anlannın hır kaçman- ınağa başladı. Panik oldu. Fitiller on beş kalayıp uzerını aramak ıstediler. Bunun riliyor: Gita. Alpak ihtiyarladıktan sonra şid
helerim kuvvetlendi. Jan Lö Helye- draya milnhasır olduğu ve her bir man- "Tletre uzunlukta olduğu için komite üzerine müthiş bir hadise oldu. Veremli Alman sinemacılığının kadın Führeri detle hissetmiştir. 
nin bu iş ile alakası olduğunu öğren- dranın işlediği beyaz peynirin zehirli ol- Ortse fitili ateşledikten sonra bir dakika Traykof polislerden kaçtı, hay1i uzaklaş- Leni Rifenştalin yıldızıw söndürecek Bitlerin, zeki kadınlarla konuşmaktan 
diğim halde göz ucundan T atianoyu madığı da te.sbit edilmiştir. içinde bankanın üst katına koştu. Ora- tı ve bir bomba üzerine oturdu. Bomba yeni bir sinema artisti yetişmiş. Lida büyük bir haz duyduğu söylenir. Göb
kaçırmıyordum. Adamlarımdan bi- Zehirlenme yüzünden çok ziyade yük- da yaşayan banka direktörü.nün kan ve patlayınca kanlı biı' vücud yerlerde te- Barcve ismindeki bu artist bir Çektir ve bels tarafından kendisine takdim edilen 
. . ba d kt kt ta- selen peynir fiatleri son günlerde düş- çocuklarına derhal kaçrnalannı, çünkü ke'rlenmeğe başladı.> şöhretini Hitlerin sayesinde kazanmıştır. Lida Brova ile ille konuştugvu zaman Al-nsıne r an çı ı an sonra onu .. b d" .. klük' h h 'k' (Sl ) "k' . . · V• b ' 

ki t · · · d' Halb 1c· muş ve u uşu emen emen ı 1 
bir kaç dakika sonra binanın havalana- ovo refı ınm:m nesrettıgı u MalCımdur ki Hitlerin himayesi ile man devlet reisi bu genç kızm ze.k.Asın.a p e me.sı emnnı ver ım. u ı . . ul k d · · ~ ' 

Kontes ancak ustacasına tevkif edi- lirayı gtçınış b uruna ta ır. cğını haykırdı. Bu insan1 vazifesini yap- kanlı ma?ıye aıt bu hatıralar Bal- Reni Rifenstal az zamanda Alınan sine- hayran oluyor ve onu, kendi himayesine 
Iebilecek bir kurnazlıkla kendisini tıktan sonra komiteci kimseye belli et- kan paktı çemberi etrafında doıt- macılığında·r büyük bir mevki işgal et- alıyor. 
t ._. d d ı· d .. .. EKMEK NARHI meden uzaklaşarak evinde gizlendi Ban- luk ve kard.eılik tesis eden Balkan- miştir Bugün, Alınan filın sanayiinde de Sinema sahasında Hitlerin digw er bir aKıp e en a amın e ın en ve gozun- · .. .. . .. · 
den kurtulmağa muvaffak oldu. . A • kanın bombalanması öteki suikastçilerin lı butun mılletler tarafmdan bu gıın 0 en başta gelmekte ve bUtün filmleri o kadına bu kadar büyilk ehemmiyet vel'-

- Yok canım. Edirne 18 (~ususı) ~Belediye ekmek harekete geçmesi için ilk işaretti. nefretle anılmaktadır. çevirmektedir. mesi de Leni Lifenştalin gözden düştüğü 
- Onu götüren ve izini kaybe- n~rhında y~nıde~ .te~zilit .yapmıştır .. Ye: w• Yeni verilen habere göre, Leni Rifenş- şeklinde tefsir ediliyor. 

ettirecek şekilde adeta kaçıran otcr nı narha gor~ bınncı nevı ekmek yırmı TRAKYADAN talin bu mevkilni şimdi Çekoslovakyalı 
bil. f" .. .. b ld d B para noksanile 9,20 kuruşa satılmakta- yıldız alacaktır * mo ın şo orunu u ur um. u, dır · 

bir Rustu. Her gece bann kar§ısında · Lida Barovanın asıl ismi Bobkovadır Kayıp mı aranıyor? Kaybolan kıymet .. 
dururdu. isticvap ettim. o gece sar- Tarihi eserler ve bugün 25 yaşmdadır. Pragda doğan li birşey, bir köpek mi aranıyor? Hayır, 
~?'. old~ğun?•. ne yapbğım bilmed~- Edirne, 18 (Hususi) _ Şehrimizdeki Lida, bir mahkeme reisinin kızıdır. Tah- daha mühim: Hollvottan yeni bir artist 
oını mu•ter olan kadının kendı ~ı.... F . ete le silini Prag konservatuvarında bi+; ..... ı .. aranıyor ... Sinema semasının 500 yıldı· 
C' ' ... ısı - tari.nı eserleri gezerek incelemelerde bu- uarı zıyar ge n .... ~ 
sinden bir talept.e _bul~nma~ğını, o- lunan ve bu meyanda Havsaya giderek ... ve Çek sinemasında rol alarak meşhur zından hiçbiri yeni çevrilecek olan btl 
ııu k.o.rkutmak ıç.ı~. b.ır.de.nbıre otcr Sokullu Vezirin adını +.,.,ıyan Mimar k k Çekoslovakyalı komik Blasta Butlan ile filme muvafık ~ğilmİf, yeni bir yıldı.1 

b ı h eli ~ k t d ~ ı t beraber ilk filmini' • çevinnic:tir, arıyorlar. ~.o .ı ın ... e •. ız.v. er .gını, ıstı ame e- Si.nanın eserlerinden tamire muhtaç er pe ço ur ·----..ı 
ğıştırdığını soyledı. Havsa camiini tetkik eden vakıflar cLilicib ismindeki bu filmde bUyUk Fakat istedikleri, heriıangl blrl değil· 

- Kontesi nereye götürmüş} umum müdürü Fahrettin Kiper ile U. . T k p . . h bir muvaffakıyet kazanan Lida, Alman d.ir. Öyle biri ki, kendisinde aranan şart-
H l Edirne, 18 (Hususi) - Her sene ol- na ermış ve ra ya avyonu ıçın azır-

- a~~r a~ı~or. Sözde durduğu Müdürlük baş mimarı dün alqam şeh- lanan mahsulat ve masnuat ambalajları sinemacılarının gözüne çarpmış ve ken- 1ar tama.mile birbirine zıt gibi görilnnıelC~ 
zaman muşterısı korku ve dehşet rı'mız· d"'n avrılmıc:lardır. duğu gibi bu sene de ve diğer yıllardan 

1 
k tz . .. . . . disini Berline çağırtmışlardır. Berlin teıdir. 

" ~ yapı ara mıre gonderilmıştır. 
içinde otomobilden adeta kaçar gibi • daha geniş bir şekilde olarak Trakyamız T k da 

1 
k de Ufa stüdyosu tarafından hizmete alı- Aranan artist «Altın çocuk> ismindeki 

F ka d d . ra ya pavyonun ça ışaca memur- . . . . imiş. a t nere e urmuş .. Bunu B. Kemal Berk lıınırFuarına iştirak etmektedir, Trak- Iar da İzmire gitmiştir. İzmir Fuarını nan Lıda Barova üç senedenberi ora- hır filmde bu adı taşıy.~kahrama.nı tem.-

bilmiyor.. yamızın lznıir fuarına iştiraki için ya- görmek üzere Trak amızdan bir k dadır. sil edecek. Fakat bu oyle bir a.rt1sUr ki, 
- Belki de herifin söylediği doğ- Kediz ceza hakimliğinden terfian Tire 1 kta la h 1 h 1 kl k' seler tzmı·re gı'tm Y b 

1 1 
ço Lidanın çalıştığı sinema milessesesi- onda hem bir boksörün gilcU, kuvveti 

dil k pı ma o n umma ı azır ı ar so- un eycı aş amış ar. 
rudur. müddei umumiliğine tayin e · en ıy- - nin müdürü Mareşal Görlngin kardeşi- vardır, hem de romantik bir musiki sa· 

- Hayır .. Yalan söylivor .. T ah- metli adliyecilerimizdzn B. Kemal Berk K l l dir. Artist, onun vasıtasile Alman pro- natk!rının hayale dalmış, mariz hali .. 
kik ettirdim. Bu şoförün şimdi ve ka- ayın yirmi üçünde vazifesine başlamak a O On \J a par a men- paganda nazırı Göbbelse takdim ediliyor. Sinema şirketi aradığı artistin şeklini, 
dar hiç sarho~ hali görülmemiş. Hiç üzere Tireye gidecektir. J Propaganda nazırı Lidanın Alman sine- şemailini de şu şekilde tespit etmiştir. 
bir sabıkası yok .. Fakat çok inatçı.. l k l d ması için çok iyi bir unsur olacağını an- Başı: Tiron Pavel veya Arel Flin gibh 
Onun bu inadı bendeki şüphelere Yapıcıoğlu mah- tosu ani o ara ton an l lıyor ve ona, almancasını ilerlebnesini Gözleri: Tiron Pavel veya Şarl Buaye 
kuvvet verdi. Sonra o da T atiano fı / _ı I" tavsiye ediyor. gibi; 
gibi lslav ırkından .. Daha garibi var. e İnae Bundan sonra, Alman sinema alemin- Yanakları ve burnu: Keri Grant '"'Ya 
Bu şoför hakkında sarhoşluk, nizami Dün gece halk partisi Yapıcıoğlu msh- Paris, 18 ( ö.R) - Katalonya hükümeti reisi general Kampanis de Lida yıldırım sürati ile şöhret kazan- Vayne Morris gibi; 
ıüratten fazla gitmek yüzünden za- felinde gençler birliği tarafından bir kon- parlamentoyu ani olarak toplantıya çağırmıştır. Siyasi mahfellerde maya başlıyor. Hatta, Gustav Frölihin Çenesi ve ağzı: Robert Taylor veya 
bıt tuttuk. Esasen kendisi de bu suç- ser verilmiş ve öğretmen B. Hakkı Süha bu toplantıya büyük bir ehemmiyet atfolunmaktadır. karısı Gita Alpardan Lida için boşandığı Fra11ŞOt Ton gibi olacak. .. 
!arını itiraf etmişti. Halbuki cezası tarafından edebi ve içtimai bir rnüsaha- Hükümetin vaziyeti, bugünlerde yeniden bazı teşekküllerin hükü- şayiası çıkıyor. Halbuki. bu bosanma ha- ArAh11 hııhhilPrı:>~lPI' "';? R11n11 hııtiin 
- tt-.ı:ı.1: o ___ ·'-- ı_ 
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-32- Yazan: Kemalettin Şükrü 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lngiliz casusları denizaltının 
BiZANS SARAYININ IC YVZU • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sırrını nasıl öğrendiler 

En büyük f el3ket ne biliyor musun? 
Kocan Sebastiyano muhafız kumandanı oldu. Bizden intİ· 
kam alacak. Kurtuluş yolu onu bir an evvel güldürmekte .• 

Almanlar bila kaydü şart tahtelbahir bazı kerre dinamit, ve diğer patlayıcı 

harbı ilan etmişlerdi. Bila merhamet ln- maddeler kullanm;uı icap ediyordu. Mil
giliz gemileri batırılıyor, nakliyat donan- ler çok tehlikeli vaziyetlere giriyordu. 

İngilizler galibiyetten emin görünüyor· 
du. Fakat, lngilizlerin Türkiyedeki istih
barat şebekesinin yanlış malumatı ve 
Türk ordularının şeci mukavemeti İngi
lizleri mağlup bir halde geri çekilmeğe 
mecbur elmi§tir. 

manın himayesinde yapılıyor vcbundan 
İngiltere devleti çok büyük zararlar gö
rüyordu. Almıınların inp. ettikleri yeni 
sistem tahtelbahirlerin mahiyetini öğren· 

Hıristidi Sebastiyano ile birlikte parator Leonun bana karşı en ufak mektubu kime götürdün? mek ve ona karoı çare ve tedbirler al· 
ve fazla bir şey ilavesine lüzum gör- bir itimatsızlığını görmedim. Hıristidiye.. mak icap ediyordu. Almanya dahilinde 
rneden koridoru geçtiler, valide im- - Yeni felaket .. Büyük felaket - Ona kendi elinle mi verdin? faaliyette olan lngiliz casusları bu tah-
Paratoriçenin ölüsünün bulunduğu dediğiniz ne o halde? - Hayır .. Kumandanlık odaı;ının tclbahirlerin inşa olunduğu tezgahlara 
odaya teveccüh etitler. Tekla dimdik ayağa kalktı. önünde nöbet beKliyen askere ver- yaklaşamıyor. Demir kasalıır içinde mu· 

Prenses T ekla, yıldırımla vurul- Göz bebekleri göz evlerinde fıl- dim. Sizin gönderdiğinizi söyledim. hafaza edilen tahtelbahirler planlarını 
rnuı1 gibi olduğu yerde kalmıftı. dır fıldır dönüyordu. Hatta bu mektubu bizzat kumanda- bir türlü elde edemiyorlardı. 

Demek Hıristidiye yazdığı Sebas- - Daha büyük felaket.. En bü- na vermesını de tenbih ettikten Bu yolda bir hç İngiliz casusu feda 
tiyano aleyhindeki mektup bizzat yük felaket •... diye ÇJlgın gibi ha- sonra kocamı aramağa gittim. edildiği halde müteyakkız Almanlardan 
Sebastiyanonun eline dü~müştü. ğırdı .. Sebastiyano olacak herif .. Ko- - Nöbetçi asker senin sozunu birşey kopartılamıyordu. lngiliz erkanı 
Şu halde Sebastiyano, hele ~imdi can olacak o mendebur.. tutmuş •. Sebastiyano aleyhinde yaz- harbiyesi entelijens ııervisi sıkıştırdıkça 

muhafız kumandanı olduktan sonra - Ne olmuş .. ölmü~ mü~ dığım o mektubu kumandana götü- sıkıştırıyor, sarfedilen milyonlıırla liralar 
büsbütün kendi aleyhinde harekete - Kaşki geberse idi. O ne olmuş rüp vermiş.. boşa gidiyordu. 
geçecekti. biliyor musun~ _ Eyi ya işte.. Açık denizlerde rastladıkları her ge-

Şu halde vakıt geçirmeden onun - Y ooo.. _ Evet.. Çok eyi .. Ve 0 zaman miyi ihtarda bulunmadan torpilliyen Al-
İ§İnin bitirilmesi 18.zımdı. - Hıristidinin yerine saray mu- kumandan kiın imiş biliyor musun? manlar, her gün on binlerce ton tüccar 
Asabı bozulmuş, hiddetten sapsan hafız kuvvetleri kumandanı olmuş .. Yeni vazifesine başlıyan kocan!. Ta- ve nakliyııt gemisi batırıyor, tngiliz do-

keislmiş bir halde odasına döndü. - Kumandan mı} bii mektubu okuyor. Kendi aleyhin- nanması nakliye işleriyle uğraşırken, asıl 
Scbastiyanonun karısı onu orada Sebastiyanonun karısı gayri ihti- deki yazıları görüyor. Bu mektubu nzifesinden uzaklıışıyordu. 

bekliyordu. yart olarak bir hayret nidası kopar- senin getirdiğini de öğreniyor. Şimdi lngilizler §a§ınruştı, umumi efkar ze-
T ] ... l · b' h ld dı K k da im k d hirleniyor, harbın Almanya lehine bitece-e aş ı ve rengı atmıı ır a e • ocaaı uman n o uştu. artı sen de ben de ikimiz e onun 

geldiğini görünce karpladı. Arkasına sırmalı elbiseler geye- ·intikamına maruz bulunmaktayız. ğine dair kanaatler kuvetleniyordu. Tah· 
- Biliyorum, dedi. Haber aldım. cekti. Biraz evvel Hıristidi ile birlikte vali~ telbahire tahtelbahir ile mukabele et-
- Neyi biliyorsun. Neyi haber Bütün sarayda hakim olacakb. de imparator.içenin cenazesi ba§ına mek lazımdı. Almanların inp ettikleri 

aldın} Herket önünde boyun kıracakti. giderlerken koridorda rastladım. mükemmel ve modem tahtelbahirlerin 
-Valide İmp{U"atoriçenin ölümü- Ve o .. bu kumandanın kansı idi. Sözlerinden herşeyi bildiğini anla- aynını meydana getirmek ve dü'°'ana 

Ama, her defasında suyun yüzüne çıkar
ken düşmana ait yeni gizli şifreler, plan
lan da beraber getiriyordu. 

1918 senesi Teşrinievvel nihayetine 
kadar batmlan 60 Alman tahtdbahirin-
den hemen hepsinin içine Miller girip çık

Jngilizler. Türklerin bu derece can İ· 
parane karşı koyacağını bilseydi Boğaz· 
lara hücum ctmiyecek ve dretnotlarla biı 

mıştı. Alman başkumandanlığı gizli ııif- çok gemi ve insanın ziyaına meydan ve· 
releri her gün deği,tirdiği halde .Holün rilmiyecekti. Bu mağlubiyet Türklerin za· 
idare ettiği gizli f ngiliz istihbaratı bun• yıf olduğu hakkında yanlı malumat ve
lardan haberdar oluyordu. Çok kerre, ren entelijens &ervisindi. 
lngiliz istihbaratına 24 saatte gönderilen 

Beynelmilel istihbarat şebekelerinin 

ikinci büyük bir yanlı~ı da F ran'8 - Al· 
manya cephesinde olmuştur. 191 7 senc
inde F ransada büyük bir yeis hüküm 

haberlerin e.ayı.sı i~ bini buluyordu .. İn
gilizlerin iddiasına göre Dogerdelci deniz 
harbından bir gün evvel Almanların hü
cum planını, kuvvetlerinin ne !tadar ol
duğunu İngiliz amiralhğı biliyordu. Bu r.ürmeğe baılamı~tı. Bitip tükenmiyen 
muvaffakıyet te ancak gizli istihbaratı i· harplerden yese dü§en Fransız ordu ve 
dare eden Hol ve Miller sayesinde idi. milletinin kuvvei maneviyesi kırılmııtı. 

Umumi harp yıllarında gizli istihbarat bir yıl evvel ( Verdün) kalesini nıüda
işleri konuşulurken istihbarat tctkilatla- f aa edenlerin cesııreti ümitsizliğe mÜn· 
rının yaptığı iki büyült yanlıı ileri eürii- kalip olmuştu. Bazı alaylar isyan bayra
lür. Bunlardan birincisi ıudur: ğıoı kaldırml§tL Böyle bir günde Fran-

Muazzam !ngiliz -Fransız Akdeniz do- .aızlara hücum eden Almanlar cephenin 
nanmasma kumanda eden amiral Ro· bir kısmında küçük bir topçu kıtasının 
bek Çanallale ve Boğazlan bombardı- mevzilerini müdafaa etmeğe çalııtıinu 

man ederek lıtanbulu z:aptetmelc ve Ka· bilmiı ve Alman gizli istihbaratı hakiki 
radeniz yo1unu açmak emrini almııtı. 

Kraliçe Elizabet dretnotu bütün hey
betile Boğaz önünde arzı endam etm.İftl. 
Boğazlara hücum büyük bir donanma 
tarafından yapdıyordu. Türle ordulan nü .. Bu ölüm sarayı ve bilhaasa im- T ekla, oda hizmetçisinin kafasın- dım. Bu vaziyet karşısında bizim için düşmanın silahı ile cevap vermelc icap 

Taziyetin ne olduğunu vaktiy1e öğrenip 
Alman erk8.nıharbiyesine bildirmiş ol
eaydı, zayıf ve devamlı bir hücum eaye· 

ıinde bütün F ranıız ordusu bozulaca1c ve 
harbın neticesi belki Almanya lehine ola
cUh. paratoru büyük bir z8hmetten kur- dan geçenleri hissetti, bir kerre da- tek bir kurtuluş çaresi var. ediyordu. Hol, bu müşkül işe bir çare müthiı eurette mukavemet ediyordu. 

~ı.E~~b~v~~~~~: -N~o~re? ar~wk~~W~~~~m~.~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~& 

nasıl kuvvetli olduğunu göstermek, - Aptal .. diye bağırdı .. F elake- - Scbastiyano bizden intikam Cemi inpatçısı ve açık denizlerdeki U k • d d 
ispat etmek istedi her halde. Bundan tin en büyüğü senin başında.. almağa kalkışmadan onu öldürmek. au cereyanları mütehassısı olan Milleri, şa 1 m an yur U 
mı üzüldünüz} _ Neden benim başımda.. Kent sahillerinde İngilizlerin batırdığı 

Tekla sert sert oda hizmetçisinin Biraz evvel sana verdiğim -BITMç-- bir denizaltı gemisinin denizin dibindeki Nazı·ııı·de ı·kı· maç yaptı 
yüzüne baktı. • leşini tedkike memur etti. 

A t 1 ''Ik• • d 1915 yılı nihayetinde Miller batırılan 
Diye ~a;k~dıktan sonra yüzii ko- ı pr OJ e ara s 1 n a tahtelbahirin içine girdi. T ahtelbahirin 

yun yatağı üzerine kapandı, hıçkıra, bütün taksimatını, sistemini, modelini, 
hıçkıra ağlamağa başladı. d w ' ı d • ı makinelerini, hangi plan üzerine yapıldı· 

Sarayın entrikaları içinde büyü- ag ar var,, ıyor ar ğını gözden geçirdi. Cünierce uğraştı ve 
mü, olmakla beraber daima bu ent- tahtelbahir üslerinde Almanların incelik-
rikaların hazırlanmalarından uzak lerini öğrenemiyen casusların yapamadı-

tutulmuı olan bu Bizansın Prensesi su·· det parti• SlOlO . mümessili bükü- ğını yaptı. Miller denizin dibinde hava 
daha ilk adımda hayal sukutu ile kar- alıp veren borularda .küçük bir yanlı§lık 
şılaşmarun bütün acılarını bir anda ı· . . . t k•t tt• yapmış olsaydı suyun yüzüne çıkamaz, 
çekiyordu. me ın pro1esını en ı e ı ölürdü. 

- Ne var •• Ne oluyor Prenses Büyük denizlerin dibinde günlerce uğ-
hazretleri .. Yoksa yeni ve başka bir Prng 18 (AA) - Südet delegeleri imtizaç etmez bir vaziyet arzetmektedir. raşmak bayatı bahasınıı oluyordu. İngiliz 
felaket mi var) ile politik na.zırlar arasında yapılan top- Alman milletinin Çek milleti ile müsavi zırhlwnın açtığı bir delikten tahtelbahi-

Oda hizmetçisinin bu sözleri üze· lnntıda mebus Kundt Südet Alman parti- vaziyette olduğu kabul edilmelidir. Mil· rin içine giren Miller dahili taksimatı tet
rine kapandığı yataktan başını kal- sinin B.Hodza tarofınclan 1 1 Ağustos liyetlere hukuki bir merkeziyet idare ka- kik ettikten aonra zabitlerin bulunduğu 
dıran T ekla: tarihinde bildirilen tezleri hakkındaki rikntürü göstermektedir. Çek nullctinin odacığa giımi§ti. Bu odacıkta yeni yapı-

- Evet.. Felaket.. Hem de bü- :noktai nazarını izah etmiııtir. hakimiyeti Südetler için gayri ahlaki bir lan ve yapılacak Alman tahtelbahirleri· 
yük .. En büyük felaket.. Müzakerderin tarihçesini yapan B. vaziyettedir. nin Elanlannı buldu. lki defter ve erkanı-

Diye bağırdı. Kundt demiııtir ki: B.Kundt hükümetin diller hakkındaki harbiye ile tahtelbahir arasında yapılan 
Sebastiyanonun karısİ, §aşırmı~ 11 Ağustosta başlıyan müzakerelerin projesini de tenkit etmiı ve sözlerini şöy- muhabere evrakı, gizli fifre ve deniz şif. 

bir halde aptal aptal bakıniyordu. hedefi bir taraftan hiikümet ve Çek mil- le bitirmi~tir: releri de Millerin eline geçmiıti. Millerin 

Birinci maç 
neticelendi. 

idman yurdunun galebesi ile 
yarıda kaldı ikinci mac • 

- Ne oldu.. imparatora bir şey leti diğer taraftan Alman Südet cemaati- Südet projesi ile hükürnet projesi ara- bu muvııffakıyetinden sonra İngilizler hu-
mi oldu? ni temsil eden Südet partisi arasında bir sında dağlar vardır. Bununla beraber ı;usi bir denizaltı arama teşkilatı meyda- Uşak Turan fdman Yurdu 

Diye sordu. anlapna ile devletin bünyeainde değiıik· Südetler müzakerelere devama amade- na get~diler. Hususi deniz vesaiti ile Mil- Nazillinin Sil.ıner ltulübile anlaşan Tu- sevk ve kontrol çok müşkül bir şekil alı,. 
- Hayır .. 1mparator sapasağlam. likler eaaın tC§kil edecek prensiplere ika- dir. Sizlerin hüsnü niyetini daha görme- lerin maiyetine verilen dalgıçlar bütün ranidman yurdu ildfutbol maçı yapmak yordu. Turan takımı değerli beş sporcu• 
- İmparatoriçeyi mı bir yerde dar geniılemiştir. BllJVekil B.Hodzanın mİ§ olan Südet halkının sabrı bizimkiler açık denizlerin dibini taramağa başla- üzere 12/ nğustos/938 cumagünü yirmi dan mehrum bulunuyordu. Takım umu-

bastılar. ~ tezleri ise katiyen bunu nazan dikkate kadar olmazsa bunun kabahati sizindir. dılar. Alman tahtelbahiri batırılan bütün kişilik bir kafile ile ve otobösle şehri- miyet itibarile genç elemanlardan kurul-
- Hayır.. almamaktadır. Halbuki B.Hodza Südet MUHTARlYETÇ1LERE TAZlYET sahiller arandı. Diğer taraftan Hol da mizden hareket etti 13 saat silren uzwı muştu. Menderes spor, Sümer sporuıı 
- imparatorun gözdesi Zoiçenin muhtırasının talebini nülcümetin projeleri Pıag 18 (A.A) - Muhtariyetçi Slo- fıınliyetini artırmı~tı. ve yorucu bir yolculuktan sonra Nazil- değerli üç oyuncusile takımı takviye ey· 

sarayda oluşu haber mi alındı~ gibi müzakerelerde esas teşkil etmesini vak pıırtisi §efi Hlinkanın vefatı üzerine Denizlerin üzerinden denizlerin dibine liye varıldı. lemlşti. !ki devrelik oyun bilyilk ve de-
- Belki haber alındı. Fakat bu kabul ctm~tir. Hükümetin projesi anane- Reisicümhur B. Benes Hlinkanın yeğe- ebedi uykuya dalmak üzere gönderilen 1lk karşılaşma Nazilli Menderes spor vamlı bir enerjinin sarfı suretile sona 

da bir felaket değil.. vt Çeü diifÜncelerinden mahsiis surette nine ''e Ruzombevb belediye reisine bi- Alıpan tabtclbılhirleri Millerin malı olu- kulübile oldukça kalabalık bir seyirci el'd.i. Turanlılar, teknik oyurilarile dik-
- Ne oldu? Yoksa .. Yoksa yine uzaklapnamakta ve Südet noktai nazan- rer taziye telgrafı göndermiıtir. yordu. Bir tahtelbahir batmldığı zaman önünde Menderesin yeni sahaSlDda y~ kati ~iyorlardı. Birinci de\Te sıfıra 

mi gözden düştünüz? na yaldqmamaktadır. Her halde hükü- Başvekil B.Hodza da muhtariyetçi Miller bu le§in baıına derhal ko111yordu. pıldı. Saha henil:ı :tesviye edilmiş fakat karşı ild sayı ile ve Turanın üstünlüğile 
_ Hayır .. Bu dakikaya kadar im- met projesi ile Südet projesi birbirleri ile Slovak partisine bir telgraf çekmiştir. Batan tılhtelbahirin içine girebilmclc için silindiraj ameliyesi yapılmamıştı. Topu bitti ikinci devrede Menderesliler bütiln 

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

Nar kızları 

gayret ve enerjilerini sadettiler. Bu dev· 
yamaz. --: K~ırn, Hüsnü Yusufun gel- can ile gönül vermiı olduğu için a- rede Turan bir sayı, Menderes de ild 

Bir tas çorba getirip yavaş yava! me~ı~c bar. hafta var. o buraya her man halacığım bu seferlik bana ha- sayı yaptı. Ve oyun ikiye karşı üç sayı 
kıza çorbayı içirir, ondan kız biraz geli~~e bar §erbet içip biraz benim- ğ1§la diye önüne durup onun da kızı ile ve Uşakın galibiyetile bitti . 
daha davranarak kendinin nerede I: goru,erek bir gece bile yatmayıp döğcceği yok ya, sanki ıuçunu ha- 1K1NCt OYUN: 
olduğunu anhyamaz, ~a~kın şakın gider. Sen o geldiği vakıt 'bir kat un iıılamıt gibi bir takım ıözler eöyli- Turanlılar ikinci karşıla~alanru JbU. 
bakınır. elbiae geyin. Ben ana leylü nehar, yerek yerine oturur. yük bir seyirci kitlesi önünde U/aiu&-

Kadın: ... _ . . şemsü ~er· dal Yuau~ bir ter: Oğlanın ıiac içerili çalı süpürgesi tos/938 pazar günü yine ayni sahada 

2 
_J!_ - ~-~~ızı~~~ senıbn halındın._e· b ~ .deyıelince, ae~·~ı~~ ile tcrbeti ile brlflP aman halacığım bu kızı Sümer sporla yaptılar. Oyun birbin 

- - wr, sen Kımın JUZUJın, u san ga getinp ne ven~en bıraz ullayıp nerede buldun, o da: berabere vaziyette iken ancak yimıi da-
- koyup seni denize atan kimdir, filan dök. Eğer seni döğmemekliğimi yal- O"l • b ld k k.k kadar oynanabildi 

şah mektubu gorup okumasiyle pılmaamdan bir yalı kenanna dü,er. diye kızın ağzım arar, onun da aklı varırsa ben de ona yapacağımı yapa- t ji .g u~ y~ı l u b'u~ a~a P:. 
1
T

8 
·c1man d d b. 

ıazebe gelip dünyada böyle evlat ol- O yalı da Hüsnü Yuıufun halasının batına gelip iti evvelinden sonuna rım. er ıyea.:, ~'ek k.y ~ ır ~ gorkgı uran J edi •. ~~r ~ :d u 
madan olmamam daha eyi, ben onun yalın İmif.. bdar buna anlahr. O mektubu da Ondan yalıyı yukarıdan aşağı sa- ~man ... nı ço 

1
. ız ınp "' eta so a- obayunlmcununUy k gı ~-•-- .. Jrind·. den 

ı..._..1__ • '----- !....&........J!_ • Kadı cd d · ·· · ga atacagım ge ıyor yı ası şa sporcwarı uze e fi' 
o &.aaar eyı OlllUUllDl .. u::QJID, o aee n pençer e oturup enızc gostenr. rıya boyadı. Oğlanın geleceği gün kı- Ov lan da • · b" ıes· d •·- ll'~~·-- b" 
L __ ..1• • ··tem' b" adama •· ül L_, ___ L d -~-el-'--! dı" .• .. ıv _ _ı___ ped .. g • rın ır ır uyan ınnışW-L. ~ 11 
u:ııalSllll u ıyen ır gon DBIUU'ıten eııızaeu san gı gorur. "'8Qlll: zı te en tırnağa kadar san elbise- · . . 1a böl b kanlığma W 
verdi. Bana böyle evlidın ~u Halayıklarını yollayıp ıunu deniz- - Ya, öyle mi kizim. Sen hiç me· ler geydirir kuptır, oğlandır gelip • - .':?~· Y.ok .. Elbet gıttı~çe her :;:~;r ge aş • 
yok, fUDUD boynunu vurun diye cel- den çıkann getirin, demetiyle hala- rak etme. Ben Hüsnü Yusufun ha- kapıyı çalınca halası inip kar11lıya- b~r~yı ogrcnU:: Yazlktır, gunahtır · * 
llt1ara emreder, onlar da vurmağa yıklar bncalarla sandığı çeke çeke laaıyım. O bana yılda bir kerre gelir. ralc: gıbı halasını guya kandırır. A k p l 
ıötürürlcen anaaı plu çekip : çıbm'lar. _ Bir haha evvel burada idi. Şimdi gel- - Buyurun oğlum, hoı .geldin.. Biraz daha oturduktan sonra bl- n ara a CU 
- .:EY.~ bu kız öyl_e de ~!le Bir de ~in önilne getirdiklerin- mesine bir tene var demektir. Diye içeri alır. Biraz oturup hoı kıp gidecek olur ama canı da orada &alanlarında 

de Huanu Y1Uufun derdinden ole- de kapagını açıp bekarlar ki mum ln§Mllab ben de ona bir it yapa- betten sonra el çırparak Lcylinehar kalır. Siil 
cCk. Madam acn de pzq> ettin, bunu yağı gıôi aarann11 ayın on dördüne yun ki o da öğrensin. Sen hiç merak- Şemsi K:amerdal bir ,erbet deyince Uzatmiyahm, oğlan gider. her za- eyman 
elimizd~ öldü~ck prumıza. yUaJ- benzer bir güzel kız olduğunu görür- lanma. Rahatte ol, hutahğından kur kız o :san rubalan ba§tan apğı gey- man yılda bir kerre gClirken altı ay- L k f 
maz. Bıraandığa koyan& denıze ata- ler. tulmağa bak. mit. elinde san renltli kupa ile fCI'· dan .sonra halasına haber gönderip 0 an OSI 
lım, ölürse orada ölsün. Kadın, kızi görür görmez aklı ba-. Ondan kız epeyce vakıt orada o- beti getirip oğlanın eline verirken geleceğini bildirir. 20 AGUSroSTAN 1T:lBAREN AÇILDl 

Der. Şah ta razı o!ur. Bir .~emir şından ~dip, eyvah bu civana kim turup yeyip içer. Geyinip kutanır. biraz oğlanın üstüne dökülür. Halası O da yalıyı al ile boyabr. Kıza da Uzun senelerdir şöhretini bütün Ege 
s~.?.dık yaptırıp_ ~ızı oglanın gonder- kıymıı dıye aandıtktan çıkarıp kıza Gezer yürür, hastalığından bütün seni gidi kahpe seni, kırk yılda bir İf bir kat al ruba yapar. Ne edeceğini halkının bildiği SüLEYMAN LOKAN
dı~ mektubu ıçı~e koyarak ağzını gül suyu filan serperek biraz aklını bütün kurtularak "Vücudu yerine ge- görecek oldun onu da yüzüne gözü- kıza evvelki gıbl öğretip bu sefer TASI bu sefer ANKARA PALAS salon-
eyıce kapayıp denıze atarlar. başına getirirse de kızın sıkıntından lir. Oğlanın da o uya gelmesi yalda- ne bulaıtırırsın diye bir takım azarla- bardağı bütün bütün elinden düşüre- larmda tekrar açmıştır. 

Sandık yuvar~ana ?'uvadana dal- hali kalmamı.§ ki lakırdı söylesin. Ka- ıır. yıp kızın üzerine döğmeye yürürse rek kırmasını söyler. lzmiri ve lzmirlıı sayın misafirlerini 
galar arasında gıde gıde .suyun ~r- dm her ne kadar sorarsa da işi anlı- Kadın: de oğlan kızın nazma salınışına bir -BITMEDl- rcmek hususunda tatmin edecek yegA-

ne müessesedir. S. 7 ll-101 
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Viyananın şahane skandal/eri: 
-4-

Arşidük Ottonun metresi 
Sahne yıldızı Arşidükün bütün 
hayatına karışan kadın olmuştu 

Viyananın yarım asır kadar evvel göz
desi olan bayan Lüiz Robenson hayatını 
anlabnakta şöylece devam ediyor: 

«Maryahilf civarında bulunan bayan 
F eliksin evinde, beni ilk olarak bizzat 

bayan F eliks kabul etti. Bu bayan elli
Jilc, beyaz ve kıvırcık saçlı bir kadın idi. 

cÇok tatlı bir dille ve büyük bir ka
biliyetle benim cidden büyük olan heye
canımı teskin etti. Sonra beni dört kibar 
zatın yanına çıkardı: Bunlardan birisini 
hemen tanıdım. Bu, . Arşidük Otto idi 
lkincİ!i kardeşi F erdinand Karoldu. Di
ğer ikisi de Arşidüklerin aziz dostların

dan idiler. 

Ar~idükün arabacısı Mayer de heni 
sokak başından alıyor, bir çeyrek saat 
sonra bayan F eliksirr evinde bulunu
yordum 1 ve... daha şafak eökmezden 

to, asabi olurdu, bende de bir <acaba~> 

endişesi haşlamıştı. 

Kendi kendime: 
c-Y oksa .. Benden usanmağa mı baş

ladı.! diyordum. 
cEvvela çok küçük olan bu bulut gün 

geçtikçe korkunç, kara bulut halini al· . 

1 
mağa başlamıştı. 

1 
cTiyatrodan geçce döndüğüm bir nk

şam, Arşidük Ottoyu, yazıhanesinde sız
mış buldum, önünde boş bir içki ~işesi 
ve birkaç ta yarı bitirilmiş mektup var· 

dı. 

el }pesi <le genç, güzel ve kibar olan 
bu dört erkek beni kibarcaşına ve saygı 1 

cMektuplardan hayattan usandığır.ı 

anladım, korku ve elemden ne yapaca

ğımı ~aşırdım. 

cBu korkunç fikrin Arşidüke nereden 

ve ne için geldiğini bir türlü tayin edemi· 
yorum. Gençti, gÜzeldi. Seviyor ve sevi
Üyordu. Zamanın en büyük ve kudretli 

bir hanedanının en önde gelen erkeği idi. 

ile sdamladılar; bundan sonra hep bir
lik çay içtik 1 

cÇayı müteakip, bu dört kibar zatın 
henden r.e istiyeceklerini ben zaten ev
velden tahmin etmiş idim. Dördii birden 
güzel bir parça teganni ricasında bulun

dular. 

cŞu halde-;ı 

Kabul ettim. . l l'*&ii:EI~~~~ 
cAr,idük Ferdinand Karo} bana pıya-

cBu kara ve korkunÇ fikir, bu hasta
lık ona nereden ve ne için gelmişti~ 

cOnu teselJi için sarfedilen emekler
de hoşa gidiyor, o, gün geçtikçe daha 

fena oluyordu! 
noda refakat etti. 

cMüzikten ıonra hep bir arada ve 

epeyce bir zaman şundan bundan bahs
ettik. Bu mülakat masumane ve 8amimi 
oldu. Bu müddet içinde Arşidük Ottonun 
ağzından aşıkane tek kelime çıkmadı. 

Fckat, ayrılırken Otto benden aynı yer
de ve aynı saatte olmak üzere ertesi gün 
İçin bir randevu daha rica etti 1 Ve, ara
bacısı Mayerin beni istediğim şekilde bu 

randevuye getİrmeğe memur edildiğini 

de ilave eyledi. 

clşte .. Böylece her akşam üzeri bayan 
Feliksi ziyarete başladım. 

c:Otto da bu ziyaretlere kardeşi veya-
lmt zabit bir arkadaşı ile birlikte geli
yordu. 

c:Böylece epeyce bir zaman devam 

eden bu mülakatlar, aramızda kuvvetli 
bir rabıta tesis etti. Nihayet bir akşam 
Ar~idük Otto randevuye yalnız geldi. 
Ve ben o ak.Şamdan itibaren onun met
resi oldum! 

cArşidük Otto bana, aşkını çok büyük 
yeminlerle teyit etti. Bizi ancak ölümün 
ayırabileceğini söyledi ve .. Ben de bütün 

bunlara kandım .. 

cBu deli hayat, böylece ebeveynim

den gizli olarak aylarca sürdü. Bu fırsata 
ben, her akşam üzeri yalnız gezmeğe çı
kabilmek müsaadesinde bulmuştum. 
Akşam gezintilerinden - yani Arşİ· 

dük Otto ile randevuden- ve sahneden 
döndüğüm zaman, kendimi hemen kar

yolaya atıyordum. Annem beni bir kerre 

kucakladıktan sonra yatmağa gidiyordu. 

c:Annemin uyuduğunu tahmin ettik
ten sonra, hemen karyoladan fırlıyor, 

tekrar geyiniyor, evden gizlice çıkıyor

dum ..• 

evvel, yine aynı şekilde Mayerin arnbası 
ile eve dönüyor ve karyolama giriyor

dum! 

cBenim böylece her geceyi evden dı· 
şanda ve Arşidük Ottonun koynunda 

geçirdiğimi bilen ve sezen yoktu. Bu hal 
uzunca bir müddet sürdü. Fakat, bir an 

geldi ki bu hali muhafaza güçleşti. Arşi
dük Otto, bir akşam çok sevinçli geldi. 

A~küçük ve lüks bir evde benimle 
beraber yaşamağa karar verdiğini bil
dirdi! 

cBu kararın tatbikini, bir çok mesut 
şen ve çılgın geceler takip etti 1 

<Ve ... Senenin aonunda Ottoya melek 
gibi bir kız doğurdum 1 

cOtto bu kızı, meşru kızından yüz de

fa daha fazla eevdi 1 

cOtto, beni çok severdi, o kadar ki 
sarayda geçen her hadiseyi bana gizle

mez, anlatırdı. Ben, Habsburglar •ara
yında geçen her hAdiseyi bildiğim; gibi 

Avusturya devletinin en büyük eiyast iş
lerini de bilirdim. 

cOnu avutmak fikriyle sahneden mu
vakkat olarak çekildim ve onunla birse

yahate çıkbm. 

cOğlum da bu seyahatte doğdu. 

cSeyahat ona biraz yaradı, yeniden 
at merakına düştü, ve resim yap:nağa 

başladı. Bununla beraber yine sık, sık 

odasına kapanıyor ve içiyordu. 

(ARKASI YARIN) 

cOtto, aşk çılgınlıkları arasında bana ' 
sarılır ve: 

c--Sen benim hayatımsın. Sen benim 
sevgilim, benim zevcem ve benim en sa
mimi dostumsun 1 derdi. 

cBu tam saadeti küçük bir bulut göl
gelendiriyordu. Arşidük Ottoda korkunç 

bir alkol iptilası vardı. 

cVakıa, Ottonun bu kadar fazla iç

mesinin sebebi vardı. O, saray muhitinin 

icap ettirdiği bin bir dert ve davayı unut
mak için kendini böyle içkiye kaptırmış
h. 

Holivudda manikürler için yeni bir 
moda çıkmı§tır. Her parmağa. bir harf 
koydurarak güzel el sahibinin ismini 
yazmak modası... Klişemiz yeni yıldız
lardan Helen Wood'un bu modaya uya-

c:Bu içki Alemlerinin ertesi günleri Ot- Tak çıkarttığı resmini gösteriyor. 

l'r!aureen Doot, lngilizlerin en meşhur kadın yüzüciilerindendir. Bfr dalma esnMında uçuyormuş gibi görünüyor. 
Sa~da: Jaki Peter ve o@.u Londra hayvanat bahçelinin iki meşhur maymu,uıdu,.. Çok .ıeki olan bu iki hayvan toplu 

yCL§amaktan zevk alırlar. Bu toplu hayat kendi muhitlet:bıde olma.sa bile ..• 

KLARK GABLE 
Büyük 

birini 
gazetelerden 
satın aldı 

V aktile bu gazetede "Garson dö büro,, 
olarak çalışan artist şimdi onun sahibidir 

Yüz yaşından 
yaşamak için 

Belgratlı bir doktor senelerce ugra 
rak, Balkan memleketlerinde yaşıy 

ların niçin uzun ömürlü olduklarını a 
mış taramış, nihayet bunun sebeb 
öğreilIIlİ§tir. Bu doktor Yugoslavy 

cenubunda ve Arnavutlukta 90 yaş 
aşmış 200 adam üzerinde tecrübe y 
mıştır. Yaptığı tecrübeler neticesin 

yaşayışları basit olan bu adamların ne 
yediklerini tespit e.tnıiş, bir metot 
zırlamıştır. 

Doktorun edindiği kanaate göre 
yaşından fazla olanlar ekmekle fasul 

den başka bir şey yeıniyenlerdir. Se 
nin kış mevsimlerinde ancak bir iki 
re et yemektedirler. Buna mukabil b 
bol peynir ve yorğurt yiyorlar. Yüz 
sekseni şarap içmektedir. Bunlar 

sında kahve ve tütün içen de az değildı 
Yüz yaşı aştıkları zaman gözlerinde 
azalır, fakat kulakları keskinliğini m: 
hafaza eder. 

Doktorun fikrine göre Balkanların 
vası da bu çok yaşamıya tesir etmek 
dir. Eğer gıda ile ömür uzasaydı ba 
memleketlerde Balkanlılar gibi uz 
ömürlü adam çok olacaktı. Halbuki h1 
de öyle değildir. 

Leylekler 
rahatsız 

gürültüde 
oluyorlar 

Bazı memleketlerde leyleklere saad 

ge-tiren kuşlar denir. Hele Fransanın 
sas eyaletinde bir evde leylek bulunur 

o evde dalına neşe ve emniyetin htikü 

sürdüğüne kuvvetle inanılır. Bir tar 
tan düşünecek olursak leylekler da· 

bereket ayları olan yaz aylarında mis 

Klark Gabl iki beyaz perde arkadaşı ile bir arada safir kalırlar, sonbaharla beraber onl 

Ohyonun Stokton kasabasında Hers- güran sinemanın bir numaralı yıldızı ol- da çekilip giderler. 

helman ailesinin 38 sene evvel bir oğlan muştur. Arkadaşları arasında ona cDut- Alsas'ta sürti halinde leylekler mevcu 
çocuğu dünyaya gelmişti. chy~ adı verilmiştir. iki defa evlenmiştir. tur. Fakat son zamanlarda ancak yuk 

Alman muhacirlerinden teşekkül eden Birinci karısı kendisinden 12, ikinci ka- Ren'de 23, aşağı Ren'de 97 yuva 
bu şehir halkı o gün şehre ait bir jübileyi nsı Reha on bir yaş büyüktür. Violet mıştır. 
kutlamakta idi. Bayan Hershelmanın Norton adını taşıyan ilk karısı hala on- Leyleklerin bu mıntakada 

genç kızlık ismi Ade1ine Crete Nable idi. dan vazgeçmemiştir. azalmaları oradaki büyük fabrika 

Meşhur artist küçük bir tadilatla sine- • Klark Cable iki tecrübeden sonra be- imalatbanelemn gürültüsünden bi 

mada anasının ismini kabul etmiştir. kar kalmayı tercih ediyor .. Müsrif olma- olmalarmdanmış. Bundan başka, civB.1'1 
Nable Amerikan telaffuziyle <göbek> makla beraber kendini hiç hirşeyden daki durgun suların kurutulmasile b 

manas1nı ifade ettiğinden gülünç olma- mahrum etmez .. Vaktiyle garsqn dö Bü- taklıklardaki yüz binlerce kurbağa tel 

mak için onu Gableye çevirmekle Holi- ro olarak çalışbğı Portland Oregonian olmuştur. Halbuki bunlar leylekler i · 
vudun maruf yıldızı pek İsabetli hareket gazetesini şimdi satın almıştır. mükemmel ziyafetti. 

etmiştir. Söylendiğine göre Klark Gahle el- Leylekler ayrılırken kendilerine yav· 
Klark Gablenin hayatını gözden geçi- yevm çevirmekte olduğu filmi bitirince 1 lekl d iltih k ed l Alsas' 

ru ey er e a er er, llj 
rirsek şunları görüyoruz: Portlanda giderek gazetesinin başına ge- Türka kasabasında bu ayrılık halli 

Eski adı Klarans Hershelman olan ar- çecektir. Bu gazetede dünkü garson dö üzerin: büyük tesirler uyandırıyormu 
tist 15 yaşında güçlü kuvvetli bir çocuk- Büro Klark Gableyi tanımış olan memur- Çünkü yavru leylekler uçmasını becer 

tu. Babasının çalışmakta olduğu bir las- lar ve muharrirler hala vardır. medikleri için yuvadan havalanınca, yük 

tik 111ağazasında dört sene çalıştı. Daha sek kudretli elektrik tellerine çarpıyor• 
sonra Stocak Kompaniye dört dolar haf- r· · -=2t lar, cansız bir halde yere düşüyorlarımşı 
taJıkla girdi. Burada da bir sene çalıştı. , Ana ve baba leylek yavrunun iizerindıi 
Günün birinde kontrmetrle kavga ederek bir ik1 defa dönüp dolaştıktn sonr ümit 
işini btTaktı. Mesleğini değiştirdi. Orego- lerini keserek oradan bir daha dönme 

nun en mühim gazetesi olan Portland mek üze.re uzaklaşıp gidiyorlarmış. 
Oregonianda bir garson dö büroluk der· I .. 
uhte etti. Klark Gablenin hayatında asıl l' 
büyük değişiklik bundan sonra başla- ~· 
mışlır. Gazete muharrirlerinden birinin ~ 
tavsiyesiyle bir müddet ilan simsarlığına 

terfi edildi. Fakat iş adamı olarak Kla- i , ,, 
rans Hershelmanın talii parlak gözükmi- ı ~ 4' 

yordu. Bir başka tavsiye ;Je Holivuda 
hareket etti. 

Bir kazanın adı 
değişti 

Bingöl vilayetine bağlı Bingöl kazası

nın isminin Karlıova olarak değiştirilme
si kararlaştırılmıştır. 

TARIŞ taze 
•• •• 

Sinema payitahtına bitkin bir halde 
gelmişti. Aylarca işsiz gezdi. Nihayet beş 
dolar haftalıkla F oks filme figüran yazıl
dı. 

Bugün Klark Gable olan dünün Kla

raru Nable Hershelmanı iki buçuk mil
yon dolarlık muazzam bir servete malik
tir. Santa Monikada bir villası, Meksika
da ayrıca bir Hasiyandası vardır, Eski fl-

Bu iki Amerikalı kız, falsolu notalar UZU ffi SU y U 
hariç 120 notalı armoniği birlikte ve bil- Tan üziimden son sistem makinelerle 
yük bir gururla çalıyorlar. Bu §imdi çıkarılır ve içine başka hiç bir şey ka

Amerikada moda olmuş yepyeni bfr mu- tılmaz. Keıneraltındaki TAR1Ş mağaza. 
zik 4letidir. Herhalde bira..ı kafa §işiren sında satıldığı gibi, Fuarda da satılacak· 
bi1' 4let olacak... tır. 

Solda, Fransanm Kot dazür sahillerinde kadmlar vücudlarına döğme merakı b<Z§lamt§tır. Bir çok güzel kızlara res
samların resimler işledi1cleri göriilüvor. Sağda, lngiliz yıldızlarmdan. Anna Lecı'ntn anne olduktan sonra bebeğini nasıl 
gezdirdiğini aöriiyonız. Anna Lee. biranne icin en b-U11ilk ıerefin çocuğu tle bit.tat mea.aul olmak olduauna kanidir. 

l - Ammkalıla1' trende, hava.da, evlenme t&enlerlna arlık bıktılar. Şimdi di§li çarkla,.za vükseklere tınnanan clağ 
trenlerinde evlenme moda!ı çıkardılar. Gördil~ntu resim Myle bir Wreni gösteriyor. Fakat bayan gelinin başı dön
di!ğUnden bayılmqtır. Resimde koca.mut dayanmış ve kendinden geçmiş olarak g8riiyorsunuz. 

! - ctl8.ht baba> nın Vaşingtonda Amerika ciLmhurrefsi B. Ruzveltin bilyük sayfiyesinin yanında bir sayfiye tuttu
i1'u yazılmıştı. Resmimu bu aayfiyenhı miLridleri tarafından nasıl ai!ılendiğini gösteri11or. lldht baba burada ilıldinlı 
w Agkili ba1/U1c 8ı1inlw tmip mnekt. mi&. .. 
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K A G L İ Y O S TR O- Dünyayı büyüleyen adam 
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-6 Nakleden: Faik Şemsettin 

Sen benim karımsın 
Hiç gimse bana karışamaz. Senin ha vatın bile benim 

usulümce bana aittir. Haydi.. Kalk.. Gidi yoraz 

edakar arkadaş 
Ravaı Şandor evi tcrkederken kati Karo! yaman bir dolandırıcı idi. On 

karannı vermişti. Hayatta bir daha bu- sene gibi kısa bir zamanda dört zengin 
raya diinmiyecekti; Şura11nı oimdiden kadın almıı ve onları meteliksiz bir hale 
haber verelim ki; dos~muz karısını hı· getirdikten sonra yakasını sıyırmıştı. 
rakıp maceralar peıinde koşmak arzu- Ravas Şandor her ıeyden habersiz ea
siyle evinden kaçmıyordu. Onun derdi kin, sakin otururken, Karol işi uydur· 
büsbütün başka idi. Ablasının tahakkü- muıtu .. Her gÜn Vilmayı ziyaret ediyor, 
müne artık tahammülü kalmamıştı. Ba- türlü diller dökerek kadını kandırmağa 
baları öldüğü zaman iki kardeşine büyük uğratıyordu .. 
bir servet bırakmııtı. Ravaı Şandor o za. Aradan bir ay kadar bir zaman geçti. 
rnan on iki yatında idi. Kendisinden on Karol emeline muvaffak olmuştu. Vilma 
yaş büyük olan ablası Vilma evin ve kar· herifin kompiJmanJarına dayanamamıı 

deıinin idaresini üzerine almıştı. Yilma ve onunla evlenmeie razt olduğunu bil. 
haşin tabitali bir kızdı. Zavallı Ravas dirmi~ti. 

-Senden başka bana hiç bir kimse ı - Ne için beyhude.. ı - Sen şu fındıkçtyı bana bir ge- Şandor ise dar zekalı ve pek hafif karalt- Karol sevinçle eve döndü. Hemen Ra· 
kan§amaz, fakat... Ve hiddetlenen sahte Marki: ce ver, ben ona arzın kaç köşesi ol- terli bir çocuktu. Bu eebepten ablaaının vas Şandorun yanına koştu: 

- Fakat... Ben bu evde olup bitenleri bil- 1 duğunu göstereyim 1.. elinde bir oyuncak haline gelmişti. Bu- - Müjde diye bağırdı. lıler adama· 
- Babam ve anam icabında ha- miyor muyum, sanki?. dedi. Ve, bu suretle, Kağliyostro, güzel gün kırk beı yaıında bir adam olduğu kıllı yoluna giriyor. Ablanı kandırdım. 

na rehber olamazlar mı?. Bizde adet - Neler biliyorsun? ve genç karısı Lorenzayı, kendi eliyle halde, içeceği sigara nevini ve aayıaını Hissene düıen para ve emlaki verecek. 
böyledir.. - Kuma~ tezgahları sahibi genç sahte Markinin odaaına kapattı ve: ablası tayin ederdi. Ablasının izni ol- Fakat ne olur olmaz. Senin bende mi· 

- Benim adetim de hiç bir za- Filipuçiye Lorenzayı bir gece veren - Bu hain kadının bizim arzula- madıltça ne bir sinemaya ve ne de bir safir olduğunu öğrendi. Belki, seni bu-
'man böyle değildir. Sen benim ka- sen değil misin? Bana karşı mı · na· rımıza uyması elzemdir, eğer yardı- arkadatına giderdi. Hatta hangi arka- rada arar. Yüzünü görünce bu fikrinden 
pmsın, benim usulümce senin haya- muskarlık damarların kabardı?. ma ihtiyacın olursa, beni yardımına daılarla görU:ıeceğini, hangileriyle alaka- vazgeçer. En ey isi sen şöyle bir iki ay için 
tın bile bana aittir 1 Ben hiç bir kim- Kağliyostro, bir köpek gibi fakat çağarabilirsin ! dedi. sını kcaeceğ:ni gene ablaaı kararla9tırır- Budapeşteden uzakla§. Bir seyahat yap. 
eeyi dinlemem, hiç bir kimse bana başını sallıyarak güldü: Lorenza, yine vücud ve ruhunun dı. Ablasının muvafakati olmadan elbise j Hem sinirlerin dinlenir. Hem de işi ko· 
karışamaz.. Haydi, kalk. Hemen - Senin için namus ne ise, benim bütün kuvvetiyle, sahte Markinin değiştiremezdi! laylıkla rteticelendirmek imkanını bana 
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s RADYO E 
• • 
·".A."ı\ıı<~~·ıti\i5)'C>sl1~············· 
öğle ne:ıriyatı: 

Saat 14.30 karışlk plak ne:ıriyatı, 14. 
5 O de plakla türk mmikisi ve halk şarkı
ları, 1 5. 15 te ajans haberleri. 

Ak,am neıriyab: 
Saat 18. 30 da Kanıık. plAk neıriyatı, 

19.15 te türk musikisi ve halk prlWari 
(Handan), 20.00 de saa tayan ve arap• 
ça nqriyat, 20.15 te türk musikisi 'VO 

halk prktlan (SaJahittin), 21.00 de kon· 
ferans (Şevket Süreyya Aydemir) , 21. 
15 te stüdyo ealon orkestrast. 22.00 de 
ajanı baberleri ve hava raporu, 22. t S te 
yarınki program ve 90n. 

lSTANBUL RADYOSU: 
öile neıriyatı: 
Saat 12. 30 da plakla türk mU1lkisi, 12 

5 de havaclie, 13.0.5 te plakla türk mu• 
sikisi, 13.30 da muhtelif plak neşriyati, 
Akıam neıriyatı: 

Saat 18. 30 da plakla dans musikisi. 
19.15 te konferans: Doktor Baktriyolog 
Fethi Erden, f 9.55 te borsa haberleri, 
20.0 Ode saat ayarı Cren•iç rasathane• 
sinden naklen, Radife ve arkadaşları ta• 
rafından türk musikiai ve halk şarkılari. 
20.40 ta hava raporu, 20.43 te Ömer 
Riza Doğrul tarafından arapça ııöylev. 
2 1. O Ode saat ayarı: orkestra, 2 1. 30 da 
fasıl saz heyeti: lbrahim ve arkadaşlari 
tarafından 22. l O da muhtelif !IO)olar, 
(plak) 22.50 de eon haberler ve ertesi §imdi buradan, ailenin evinden çıkıp için de odur! Bize iş ve para lazım. ırzına geçmesine mani olmağa çalı§- Birçok genç kızlar zengin bir adam vermiş olursun. 

aideceğizl Karımın namusu, ikinci ve belki de tı. olduğu için etrafını sarmışlard~ Böyle Karo) arkadqını atlatmakta güçlü1' günün programı. 23.00 te son. 
Lorenzanın bu teklife ne suretle sonuncu gelir! dedi. Lorenza 0 kadar mukavemet gös- parası çok, idaresi kolay, aklı az bir koca çekmedi. Böyle samimi ve fedakar bir 

mukabele ettiği belli değildir; fakat - Eh .. Şu halde?.. Daha ne dü- terdi ki nihayet sahte Marki, Loren- her kızın istediği bir ıeydi. Fakat Vilma insanın tavaiyeaini dinlememek için inaa-
malum ve muhakkak olan cihet şu· şünüyorsun?. zanın kocası Kağliyostroyu da yar- evin içine ikinci bir kadın girdiği takdir- nın çılgın olması lazımdı. 
aur: - Çok mühim bir nokta var, o- dıma çağırdı. de nüfuzunun kırılacağını dü~ünerek kar-

Kağliyostro ve karısı o gün F eliç- nu düşünüyorum. Ve... Zavallı Lorenza, Marki ile deşinin evlenmesine mani olmak eme-
yaninin evinden ayrılıp gittiler! Bu - Nedir? bana da söyle.. kocasının sert ve haşin, vicdanlar liyle her türlü çareye bat vurmu, ve onu 
suretle güzel Lorenza ile ebeveyni - Lorenza, budala fakat namus- sızlatıcı cebir ve hareketleri ile mu- kırk beı yaıına kadar hiç bir kıza kap· 
arasındaki köprü, muvasala hattı ke- lu bir kadındır. Gündüz bin türlü iş- kavemet kudretini kaybetti ve.... tırmamıştı. 
silmiş oldu f ve ve cilve yapıyor, fakat gece oldu ........... Ravas Şandor evden bir hırsız gibi 

SERBEST KALAN mu, büsbütün değişiyor, ne yapıp İşte, bu gece ve bu gecenin yüz- sessiz sadasız kaçarken korku ve heye-
KACUYOSTRO yapıyor kendisini zanparasının elin~ ler kızartıcı hadiselerinden sonra candan bütün vücudu titriyordu. 

Kağliyostro, karısını ana ve baba- den kurtarıyor. Ah dostum ah .. Bu güzel Lorenza, ahlaksız kocası Kağ- Ya Vilma onun kaçtığının farkına va-
sının evinden aldıktan sonra, arzu yüzden ne kadar zararım var biliyor liyostronun bir aleti oldu. rırsa .. Yakasından yapı~ır ııürükliyerek 
ve kararında artık serbest kaldı. musun? eve götürürdü. Allah bilir ondan sonra 

Lorenzanın muhalefeti hükümden Vah zavallı Kağliyostro, vah!. -BiTMEDi- da başına ne işler açardı. Kendini so-
«lüşmÜ§ demekti 1 kakta bulduğu zaman geniş bir nefes al-

* 
Karol evlenme hazırlıklarına biitiln 

hararetiyle devam ediyordu. Elli beş ya
şına kadar koca yüzü görmiyen Vilma 
nın telaı ve heyecanı ise görülece!c bir 
şeydi. 

Nihayet meaut gün geldi. Parlak bir 
düğün yapıldı. Karo} kaVU§acağı parala
rın hayaliyle kesesinin ağzını açmııtı. 
Kadının gözlerini kamattumak dütünce
siyle masraf tan çekinmiyordu. 

Ayrı eve çıktıktan sonra, Kağli- D 1 1 h dı. 
yostro evinin kapılarını, şehrin zen- evam 1 su * * 
gin erkeklerine arkasına kadar açtı 1 Arkadaşı Karo!, onu sevinçle karııla- Knrol ile Vilma evleneli bir ay olmuş-

Kağliyostronun yeni evi, şüpheli d 1: tu. Bir gün karı koca karşı karşıya geç-
insanların toplandığı bir muhitte i- - Az kalsın ümidimi kesiyordum. miş konuşuyorlardı. 
Cti. Bu şüpheli insanlar arasında en Sela"" nJ· k a laş Gene yakayı ele vermenden korkuyor- K 
ziyade nazarı dikkati celbeden Ni- n m a S} l } fi arol gözlerini baygın baygın süze· 
kastro ve kendine Marki d'Agliyata dum dedi. rek karısını kandırmağa çalıııyordu: 

k. ı 
Rllvas Şanclor yorgun. bir tavırla se- _ Sevgili karıcığım!... Bak benim 

unvanını veren biri vardı ki, bu • b •• •• kt •• I"- d' H' • · k d 
muhterem zatın bilhassa yazı takli- a ıs erı uyu ur.. ıım ver ı. iÇ sesını çı arma an mcr- aklıma ne geldi~ ... Şu çiftliği satalım ... 

divenleri çıkmağa ba~ladı. Seni çok yoruyor ... Ben çiftlikten nnla-
dinde büyük bir ustalığı bulunuyor- 't' k u ·arı kattaki geniş salona girdiler. madığım için sana yardım edemiyorum. 
dul Bitkin bir halde kendini koltukJ,.,rdan S · ·· "I d k Jb' d 

K "}' b 'h.. 1 t Sofya Slovo gazetesinde eski h~sve-lnik nnl~ı:mndı da bunlardıın biridir. Bu - cnın uzu mene e a ım ayanamı· ag ıyostro, u tarı ı şar a an, ar- -.: -,: birine attı. Ç 
tık bol para kazanıyor, fakat bu pa- killerden Aııdrey Toşef, 4'0evamlı sulh"> }itibarla en samimi hislerle karşılanmalı yor... ok dü~ündüm .. Nihayet buldum. 

w w . .. . , .. .. . . . . Karo!, misafirinin endi§eaini g'd r- Ç'f ı- w · EJ' · raların nerelerden geldigw ine metelik başlıgı altında yazdıgı bır yazıda butiln ve butun bır samlmıyetle tebrık edılme- . 1 c 1 ı t ıgı satarız.. ımıze geçen paranın 
h 1 . d k ıı·d· .. .. . mck makaııdıyle ona kuvvet ve cesaret ·· · b. d b .1.. d . B vermiyordu. Lorenza, uzun ve mev- arp erın, on an evvel vu ubulan her- ı ır. Çunku; bu anlaşma Mılletler Ce-- .. .. . uzerıne ıraz a en ı ave e erım.. u-

zun boyu, güzel endamiyle, güzel hangi bir savaşın neticeleri bulunduğu- miyeti talimatnamesinin 19 uncu mad- , verecek sozl~r ~.o.:,lıyordu: dapeştede büyük bir apartıman yaptın· 
1 1 b t rlh• h kik · ll d ld . d k .1 .. .. 11• - Sen hıç uzulme dıyordu. Ablan rız z t b k ı•k· . d ve teshir edici göz eriye, bilhassa nu ve u a ı a atın yı ar an ve esme ayanma suretı e bulun mua ak . d" ' ... a en af a em a ımu: e var .. 

esrarlı cazibesiyle şarlatan Kağliyos· asırlardan beri devam etmekte olduğu- 1 meselelerin barış yoluile halledileceğine senı unyada bulamaz. Burada buluna- Kendiıniz.e oturduğumuz yerde büyük bir 
tronun en büyük ve kuvvetli serma- nu; halbuki husumet, kin ve garaz his- en iyi bir örnektir. Selanik anlaşmasının cağını katiyen tahmin etmez. Sana gü- ,·aridat temin ederiz.. Rahat, rahat ya-

l b zel bir oda hazırlatbm. Orada rahat, 

Barsak, karaciğer ve 
midenin kusurlu ~}e
mesi dernektir. Bu üç 
uzvun iyi işlemesini 
temin için muhakkak 
gece yatarken bir 
kahve kaşığı 

MAZON 
meyva tuzu ıllınız. A
lınması gayet 15.tif te
siri tabit ve kolaydır. 

MAZON 
Meyva Tuzu 

nun ismi taklid edile
bilir, fakat ne terkip 
ne de tesiri taklid edi
lemez. .. 

MAZON 
ME.YV'ATUZU' 

yesi olmuştu. Fakat.. Lorenza, ko- lerile yapı an u mücadelelerin milletler verdiği bu güzel örnek, ayni zamanda, tarız ... 
d ih rahat oturursun. Yalnız. on b,. .... -irmi v·ı d · d · · · · k • 

casının istediği derecede ileri gitmi- arasın a mevcut · tilaflan halledeme milletleri intibaha sevkeden çok yerinde -y J ı ma, erın erın ıçını çe tı: 
bır. teşvı'ktı·r. ~Devamlı barışın hakı'kl ve gün sokağa çıkmazsın. Bak ben senin en - Bulu•un çok ..ı:zel Karol. 

NAZiLLi ASLiYE 
Fakat MAHKEMESiNDEN 

HUKUI( 
yordu. diklerini; ekseriya co_ğrafi, etnoğrafi ve "' k d Y •" . • f l b eyi ar a aşınım. Benim tavsiyelerimi b · k.. k 

Bütün israrlara, bütün ricalara ve tarihi durumları nazarı itibara almadan samımı tara tar arı, u anlaşma karşı- una ım an Y0
• .... Nzillinin Sinekler köyündeM 

dinlenıen kısa bir zamanda bu iti kökün- N d k 1 .,. 
bütün tehditlere karşı, Lorenzayı ya- yeni yeni ve gayrı tabii hudutlar çiz- sında bütiln mevcudiyetlerile sevinecek· - e en ım in ° maaın canım!... Mehmet og .. lu Mustafa güneylinin 

den hallederiz. Kanunen sana dü9en mi- J Jel k Ç k k hancı bir erkeg" in koynuna vermek diklerini izah ettikten sonra bu kabil leroir.> - m n yo ·.. ün ü, alaca lılar karısı yeri be lira iz lımail ogw lu 
rası ayırtırız. Bundan sonra serbest ve 'f J'ğ• b" ·· d'• m) '- h 

mümkün olamıyordu. Çünkü bu ka- atmosferlerin yeni yeni harpler dogwur- cDnes> gazetesi de bugün.kil sayısında ç.ı t 1 1 ve utun ıger e •~imi aezet- Mehmet kızı Fatma oüneylı· aley• 
iı;tediğin gibi yaşarsın. Ah, aziz.im dün- 1 S 1 d b • 

dm ruh itibariyle namuslu idil duğunu ileri sürmekte ve bütiin bunlara Selanik anlaşmasının ihtiva eyledi<fi ah· tı.er.. on z. aman ar a orsada da müt- hine açtıc;ı bo•anma davasının 
"' yada büriyet kadar tatlı bir§CY var mı· h k b B k-''d • ,. 

Lorenza, arzedildiği erkeklere, is- rağmen bugün dilnyayı idare eden mes'- k..'lmı tahlil ve tefsir etmekte ve Lozan dır~ ıı ay. et tun.. Cf parasız ıu ım .. Al- muhakemesi güniinde müddei• 
ter güzel ve genç, ister zengin veya ul ve sclAhiyettar devlet ricalinde yeni 

1 

ahitnamesini Trakya gayri askeri mm- R lah aenı kartıma çıkardı ... Yoksa halim a)eyha mahkemeye gelmedı'g-ı'n• 
avas Şandor bir türlü sükunet bu- h 

büyük mevkili olıun bir türlü teslim bir harpten sakınmak ve kaçınmak gibi takası hakkındaki mevadını aynen al- 1 d D d ki arKaptıl.. den kendisine aıyap kararının teb· 
k 

amıyor u. u a arının arasından mı 1 ld ğ d d d k ld 
olmıyor. Ağlıyarak ayaklarına apa- asil bir ideal mevcut olduğunu ve yeni maktadır. Gazetenin te·barüz ettirdiği rıldanıyordu. • aro' 0 u u yer e, on u a ıf.. liğ ettirilmesine ve muhakemenin 
nıyor, kendisini her hangi bir namus- bir harbin bütün medeniyet için bir fc. b~lıca cihet, Nöyi muahedenamesinin 16/9/938 cuma gününe bırakıl-
suzluktan kurtarmalarını yalvarıyor- laket olabileceği inanının bulunduğunu Bulgaristaruı yüklediği csilMılardan tec- -Yaptığım hareketi düşündükçe çok Plası·ye aranıyor masına ve sıyap kararına müddei' 
d 

mütccaair oluyorum. Zavallı Vilma ne ka-
u t kaydetmektedir. rib kayıtlarının bugünkü Selfuıik anlaş- aleyhanın yevmi mezkurde mah• 
R. I _ _ı.... • •• dar teli.Ja dü~ccek ... Ne olduğumu kea- Vebolit c!L_ları ••• • • la ıca arının para etmeoıgını go- Muharrire göre bu güzel ve şuurlu masile bertaraf edilmiş olması ve bunun ınaz sa~ı ıçm P - kemeye gelmeıi akıi takdirde ce-

r .. k d 1 ah bı'r entrı'ka d B Ik ·ıı tl · · k d' 1 ·ı tiremiyecek ... Çok üzülecek rok.. •ı"ye aranmaktadır. Her gu··n o"g .. le- zayı nakdı' ve aıyap m••rafı'l• unce, a ın ara m sus üşünceler bugün dünya politik ricalini, a an mı e erının en ı arzu arı e ya- "' 0 
- • _ v 

il 1. d k d 1 b ılın b 1 d G t k Karol oturduğu yerden kalkıp arka- den sonra Saman ı'ıkeleıı'nde mı·· mahku·m edı'leceaı' aı'bı' bır' daha e zanparasının e ın en açıyor u ütün muallak meseleleri barış yolile p ış u unması ır. aze e, omşu • • 
Bu, Kağliyostronun İ§İne hiç gel- halletmek için yeni yeni yollar aramağa memleketlerin bu büyük haksızlığı her- daıının yanına gekldi. NC§eli bir hareketle mar Kemaleddin caddesinde IS mahkemeye kabul edilmiyeceiinin 

• d I k l omuzuna vurara : 1 .. d'l • • • mıyor u sevketmektcdir. Çünkü; bu meselelerin taraf etme yo unda attıkları bu ileri . . .. . nu~ar~ ı mazaya muracaat e ı · dercıne karar verılmıt olduğun~ 
SAHTE MARKI JŞ BAŞINDA! devam edip gitmesi, vukuundan sakınıl- adımdan ve meydana getirmek istedikle- :- Şımdı boyle saçma şeylerın sırası meıı rıca olunur. IZMIR dan teblii makamına kaim olmak 
Fakat .. Ne bahaya olurea olsun nıak istenilen feci akibetleri doğurabilir. ri iş beraberliğinden ötUrü şükranlarını ~~gıl . .' Senelerdenberi çektiiin kafi de- 1 - 6 (2661) üzere ilan olunur. 

Lorenzanın yabancı bir erkeğin kol- Binaenaleyh devamlı bir sulhun yaşaya- arzetmektedir. ıııl mı? .. Sana her merhametaiiliii yapan 
ları arasında sukutu lazımdı 1 bilmesi yolunda satılan şuurlu adımlann Diğer gazeteler de nyni mealde neşri- bir kadını ne düıünüyoraun ... Merak et-

Kağliyoıtro, istikbaldeki muvaf· bütün iyi kalpli insanlarca minnet ve yat yapmaktadır. Selanik anla~ı hüs- me, aldırı~ bile etme.. Aaile servetinin 
f k ti · ' k f h 1 da 1 1 hepsi kendieine kaldı~ndan dolayı ee· a ıye erını arısının u f yo un şükranla knrşı anma arı icap edCT. Bu nüniyet ve samimiyetle hareke-t etmenin •-· 
yürümesinde buluyordu l kabil teşebbüsler, vaktile işlenilen hata- bir mahsulüdür. Bütün muallak mesele- vinç bile duyar ... 

Kağliyostronun bu emel ve arzu. ları bertaraf etmekle beraber milletler !erin halli için bu iki eleman kıfidir. Bu - Çok doğru söyliyoraun. Aına ne 
ıunu yerine getirebilecek en kabili- arasında karşılıklı sevgi ve inam hisle- günkü devlet ricali bu hakikati müdrik yapayım elimde değil. Ne de o11a ab-
yetli serseri aahte Marki idi. rinin yerleşmesini mümkün kılar. Sela- bulunduklarından tebrike şayandır. lam ... 

Sahte Marki, günlerden bir gün · - Haydi canım uzun etme 1 Şimdi 

kendi ayarında bir adam olan Kağ- Katı·ıı·n l,ızı Kı·ralık apartman sana nefis taraplar ikram edeceğim.Şöy-
lıyostroya: ii le istediğin gibi iç... Dünyanın zevkini 

- Azizim .. dedi. Seninle bizim Bin dolar haftalıkla itfaiye binası civarında Gazi bul- öğren ... Cat tarafına aldırış etme. 
aramızda güzel ve derin bir münase- varı üzerinde (53) aayıh apaıtıma- Aşağıya yemek salonuna indiler. Ha-
bet var. Ben istiyorum ki, bu rabıta- angajman teklif le- nın ikinci ve üçüncü katlan kirahk- kikaten sofrada buzlu şaraplardan tu-
mız daha derinleşsin 1 • aldı tun da en güzel §ampanyalara kadar her 

- Benim de arzum budur! Sana Tl tır. nevi içki vardı. 
k b 

:_ı I lstiyenlerin aynı apartıman birin- y arıı enim tarafımdan reddeoi mis NEW - YORK 15 ACUSTOS: emeğin sonlarına doğru Ravas Şan-
birşey var mıdır~ • cİ katında bay Sabri Pikulusa mü- dorun keyfi gelmit. artık ablasını. her 

- Teşekkür ederim, yoktur. Fa- racaatları. 1-3 (2671) şeyi unutmuıtu .. 
kat benim son bir arzum vardır. Doktor Laytfüd ile karısının katili ol- Yatak odalarına çekildiler. Ravas 

Nedir kardeşim, söyle.. malda iltihaın edilen müebbet nefye Karolu hizmetine kabul edecek olan ge- Şandorun arkada§ı kendi kendine dü-
- Şu senin fındıkçı karın yok mahkum olan Sherif Karol istemiyerek cc eğlence yerlerinin kapatılacağını bil- şünüyordu. Bu aeTsem herifi ele geçir

m u?. Ben de ondan samimi ve en kendi suç ortağı olan Pol DWyere hapis- dinniştir. Fakat Nevyork kabarelerinden dirn ya ... O kart karıyı kandırıp taka
yakın bir dost sıfatiyle istifade isti- hanede mülaki olmuştur. Bu nahk<tmi- biri daha ileri giderek Barbara Karola rım olmağa razı edmceye kadar bir yere 
yorum 1 Bu arzumu sen memnuni- yet kararından sonra evjne dönen Bar- bin dolar haftalıkla angajman teklif et- salıvermem. Ondan ötesi kolay. Nasıl 
yetle karşılarsın. Çünkü bu suretle bara Karol Bostandan ve muhtelü şehir- mi§tir. Aşıkı menfaya giderken Barbara ol1a bütün servetinin üstüne otururum. 
ben sana çok ziyade bağlanacağım. !erdeki kabarelerden gclen teklif mck- Karo! da servet yolunun kendine açıl- Bu aptal herifi de evden uzaldaıtumanın 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

KAZIM KARALI 
Yaz tatUi istirahatinden dönmüştür 
Hutalanıu etkisi a* birinci Kordon 356 nunaaralı haneıinde saat 

14 te 17 ye kadar kabul eder. S-7 1-3 (2677) 

Kiralık tütün deposu 
8000 balyalık mükemmel bir tütün deposu kiralıktır. Banko di Ro

mada ikinci direktör B. Muzaffere müracaat edilmelidir. 
S-7 1-2 (2676) 

''• ... .•· ,,_. ( .• , .. .... .... . ~- --- •• ,,.. ~... • . " ..... ,. · ~ı.: ""P't' 

lzmir defterdarlığından: 
Satrı No. Lira 
1405 Turan Cafer Tayyar tokak 7 e&ki 48 taj ve bpuaıuda 

49 taj No. alan ev 800 
Yukarıda yazılı evin mülkiyetine talip çıkmadığından 1 O gün nıüd:. 

cleUe temdide bırakılnutbr. 1baıeıi 25-8-938 tarihin.de saat 13 teJ& 
TaJipleria Milli Emlak müdürlüjüne müracatlan. 



INGILTEREr~I O "MEYVA Tuzu" 
MARKASİ GİBİ TANITİLI\IİS DUNYADA YOKTUR 

E NO "MEYVA T UZU" sonderece teksif edilmis 
~~1; bir toz olub, ~anüle şeklindeki mümasil müstahzarlar

dan daha kat'ı bir tesir icra eder. Mul~) eseden sonra 
ENO " MEYVA TUZU" almakda israr ediniz. 

DAiMA BU MA KAYA IKKAT ED Nil 
ISRARLA ARAYINIZ 

<;"#jj#WPiHEll*&MN •eı••WAfflW*WJ™1iiı# !!Ch*AA# fi •••awa 

GR p • 
ı N ı 

Niçin daima tercih ediliyor? 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı, 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı , sı

zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algın

lığına, nezleye. 
gripe, ~. bel, 
sinir, adale ağrı
Jarile romatiz -
maya karşı bil
hassa müessir -
dir. 

GRiPi 
1 

Tecrübe ediniz. 

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

Menemen urbaylığından: 
1 - Belediyeye ait tenvirat dairesinin bir senelik ihtiyacı olan 

2000 kilo İnce makine yağı ile 150 kilo kalın makine yağı ve 1000 
kilo beyaz gaz ve 800 kilo benzinin mübayaası 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksilbne qi 1-9-938 perşembe günü saat 11 de belediye daire
sinde icra lalınacaktır. 

3 - Bu itin muhammen laymeti 663 lira 50 kuruıtur. 
4 - İhale edilen yağlar: İhaleden ve mukavelename tanziminden 

itibaren 1 O gün içinde belediye gaz deposuna teslim ve bunu müteakip 
bedeli ihalede belediyece defaten tesviye edilecektir. 

5 - Şartnam bedelsiz olarak muhasebeden alınabilir. Taliplerin 
tayin edilen gün ve saatte belediye encümenine müracaatlan ilan olu-
nur. 3061 (2682) 

Devlet demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile bulunduğu yer miktar ve vasfı aıağıda yazılı 

ballast, talip zuhur ebnediğinden dolayı 5-9-938 Pazartesi günü ıaat 
15 te yeniden kapalr zarf usulile Balıkesirde 3 üncü itletme binasında 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ite girmek istiyenlerin 930 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
2490 No.lu kanunun tayin ettiği vesikaları ve resmi gazetenin 1-7-
937 gün ve 3645 No.lu nüshasında inti§U' etmiı olan talimatname 
dairesinde alınımı vesika ve teklif mektuplarını aynı gün saat 14 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Balıkesirde 3nücü işletme müdürlüğünde ve Manisa 
istasyonunda parasız dağıtılmaktadır. 

Balastın bulunduğu 
Yer 

Menemen - Manisa is
tasyonlan Masında. 

Miktarı 
Kilo Cinsi Metre Muahmmen 

metresi mikabı bedeli 
41-50 Toplama kırma 1000 12400lira 

19-23-27-31 3058 (2683) 

Cünıhurıyet kız Enstitüsü direk
törlüğünden: 

Kız enstitüsü, talebe kayt ve 
kabulü: 
22-8-938 gününden itibaren her gün saat 9-12 Göztepedeki Ensti

tüde yapılır. 
Enstitünün ilk okul ve orta okul mezunları için ayn ayrı kısımları 

vardır. Taşradan gelecekler Maarif cemiyetinin muntazam tqkilith 
kız talebe yurdurda kalabiliıler. 

AKŞAM OKULU TALEBE KA YiT VE KABULO 
1-9-938 gününden itibaren her gü n saal 9-12 Gazi bulvarındaki 

Akıam okulunda yapılır. 
Fazla maliimat almak istiyenler 3902 numaraya telefon edebilirler. 

19-20-21-23-25-27 3057 (2884) 

. - . 

!ZMtR BELEDlYESlNDEN: 
2500 lira bedeli keşifli, Cümhuri

yet caddesinin konaktan favzipaşa 
bulvarına kadar olan kısmının bele
diyece verilec~k paket ve yoldan çı
kanlacak kesme taşlarla esaslı suret
te truniri ir.i baJ katiplikten tcduik 
edifocck keşif ve şt.rlne.mesi veçhile 
açık cksi"tmeye konulınuştur. 

.:. ,,:·~ ~ ... I ....... ,,~ .: ~ ~ : KAN 
ihalesi 25-8-938 Cuma günü saat 

13 tedir. 1~tirik etmek istiyenlerin 
187 lirn 50 lruru§luk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelirler. 

Sağlam bir insanda kanın mikdarı ağırlığının on birde biridir.Ve milyarlarca kırmizı, beyaz yuvarlacık
lardan mürekkeptir. Kanın uzviyetimizde oynadığı rol pek mühimdir. Vücudumuzu teıkil eden bir hü
ceyreye lazım olan gıdayı derhal götürdüğü gibi ölniüt hüceyrelerin enkazını da sürükleyip çıkarır. Ayn
ca da vücudun lizum gösterdiği mıntakalarda da yeni uzvi intalar yapmak kudretini haiz kimyevi mad
delerle hücreleri de ihtiva eder. Demek; bir insan saltane.tının bütün azamet ve ıevketiyle yil§aması için 
bu milyarlarca muhafız ve imarcı ordusunu iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip çoğaltması la
zımdır : lşte bunun için 

11-16-19-23 2345 (2624) 
- Alsancakta Havagazı fabrika

sı binası dahilinde yaptırılacak hava
gazı istihsal ocağına ait temel bina, 
çab ve baca in§aatı işi 11-8-938 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmu~
tur. 

Kan, kuvvet, iştiha şurubunu tavsiye ederiz 

lşin heyeti umumiyesinin kqif 
bedeli 30860 lira 20 kuruı olup mu
vakkat teminat miktarı 2314 lira 75 
lruruıtur. Vahit fiat cetvelleri, proje, 
keıif, ve ıartnamesi 154 kurut bedel 
mukabilinde Havagazı müdürlüğün. 
den tedarik edilir. Tqradan istiyen
ler posta ücretu;i aynca göndermeli
dirler. Kapalı zarflı ihalesi 26-8-938 
Cuma günü ıaat 13 te belediye en
cümeninde yapılacaktır. İt tir ak ede
cekler 2490 sayılı kanunun tarifi 
dairesinde hazırlanmıı teklif mek
tuplaİ-ıru ihale tarihi olan 26-8-938 
Cuma günü azami ıaat 12 ye kadar 
encümen reisliğine vermelidirler. 

FOSFARSOL; tababetin esasını tqkil eden ve umum doktorlarımız tarafından takdir edilen en mühim 
ilaçların gayet fenni bir surette birlqtirilmesinden yapılmıt emsalsiz bir hayat eksiridir. Bir tite ıizlere 
hayabn bütün zevk ve nqelerini artbracak ve yaıadığmız müddetçe halsizlik, yeis, ıstırap, düıünce, 
korkaklık, tembellik göstermiyecektir. 

1 FOSF ARSOL'u; diğer mukavvi ilaçlardan ayıran bqhca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, it
tiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iıtiha temin eder, adale ve sinir
leri sağlamlaıtmr, uykusuzluğu, fena düıünceleri, yorgunluğu giderir,muannid inkıbazlan geçirir. Vü
cuda daima gençlik ve dinçlik verir.Zeka ve hafızayı parlatır. İnsan makinesine lizım olan bü~ kalori 
ve enerjiyi vererek tam manasiyle azim ve irade sahibi eder. Ve her tqebbüıünde muvaffakıyete kavuı-

FOSF ARSOL, günq gibidir. Girdiği eve neşe, güzellik ve heyecan saçar, her eczanede bulunur. 

lzmir ithalat .. .. .... gumrugu satış komisyonundan: 
T.N. Adet Nevi KıymetKilo Gr. Cinsi Efya Marka N.T. No.ıı H.r, 

11-16-19-23 2948 (2623) 
Beher metre murabbaı 600 kurut

tan 972 lira bedeli muhammenli on 
dördüncü adanın 162 metre murab
baındaki sekiz sayılı arsuının aatqı 
başkitiplikteki ıartnamesi veçhile 
23/8/938 salı günü saat 13 le açık 
arttırma ile ihale edilecektir. İ§tİrak 
etmek istiyenler 73 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelirler. 
7-13-16-19 2910 (2609) 

39 
45 
46 

48 

49 

42 
1 
1 
3 
1 

6 

1 

1 
1 

1 

Lira K. 
B. 385 50 
Ç. 40 00 
Ka 20 00 
Ka 140 00 
s. 1 00 

Kan 61 20 

P . 10 00 

P. 3 50 
s. 38 00 

s. 3 00 

4200 000 Cilasız adi mukavva D.NA 25 1/42 341 7.50 
91 000 Çiğ kahve ZHK 111 208/A 32.00 

10{) 000 Malzemei intaiyeden MD o 477/C 6.00 
levha halinde ett.mit (165) o 477/C 6.00 

3 600 Adi demir çivi (165) o 532/A 5.00 
3 

306 000 Adi demir tel MEP 75/ 80 524/A 1.90 
764 3 

3 300 Deri bisiklet çantası NS 1077 • 87 / A 1200.00 
1 

O 370 Pamuktan mamul bez 405/ A 340.00 
76 000 Haşarat itlafına mah- M.M. 1 760 5.00 

sus müstahzar 
1 250 Kiminix isimli muzadı M. M. 2 861 % .40 

taaffün müstahzar 
- qrefpa§&da 563, 568 sayılı 

sokaklarda yaphrılmakta olan la
ğımın uzatılarak Eırefp&Ja caddesi 
ana lağımına bağlanması bat mü
hendislikten tedarik edilecek kqif 
ve tartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuıtur. Ketif bedeli 1510 
lira olup ihalesi 23/8/938 sah gü
nü saat 13 tedir. İ tirak etmek isti
yenler 113 lira 25 kurutluk muvak
kat teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen gün 
ve aaatte encümene gelirler. 

1 s. 14.00 22 000 Hakiki çay SODOR 93 
o 

213/ B 87.50 
00 000 o 161 parça 77 50 O 000 Kullanılmış ve istimal- O O 

den sakıt demirbaş eşya
dan yazıhane, masa, man 
gal, kUva, koltuk demir 
kasa, pervaz vesaire 

Yukarıda yazıli 12 kalem eşyadan 11 kalemi dahile ve alıct11 çıkmadığı takdirde harice ve bir kalem 161 
parça demirbaş eşya da dahile 5/9/938 pazartesi gijnü saat 14 te acık arttırma ile satılacaktır. 

11 kalem e§yanın dahilde alıcısı çıkmadığı takdirde 7 /9/938 çarşamba günü ecnebi memleketlerine gön .. 
derilmek üzere satılacaktır. Taliplerin yukarıda yazılı günlerde Müdürlük satış komisyonuna muayyen va-
kitlerde müracaatleri ilan olunur. 19 - 1 3049 (2678) 

lzmir kız lisesi direktörlüğünden: 
1 - 1938 - 39 ders yılı için talebe kayıt muamelesine 22-8-938 

Pazartesi gününden itibaren başlanacak ve 20-9-938 de nihayet veri
lecektir. 

2 - Yeniden kayıt olunacakların a - diploma veya tasdikname 
b - hüviyet cüzdanı c - sağlık ve aşı raporu. d - kayıt beyanna
mesi. e - sekiz tane fotoğrçıf. f - beş tane posta pulu ile müracaat 
etmeleri lazımdır. 

3 - Eski talebe de aynı .günler zarfında kayıt yenilemek üzere oku
la gelmelidirler. 

4 - Okulumuzun yatılı ücreti 200 liradır. Bu para birincisi kayıt 
zamanında ikincisi birinci Kanun ve üçüncüsü Mart aylan b&Jlannda 
olmak üzere üç müsavi taksitte alınır. Yeni yatılı talebenin kayıt mua
melesi de yukarıda bildirilen günlerde yapılır. 

5 - Geçen seneki paralı yatılı talebemiz bu sene de yatılı olarak 
okula devam edeceklerse 1 O Eylüle kadar okul idaresine haber ver
melidirler. Aksi takdirde yerlerine yeni yatılı talebe alınacaktır. 

6 - Son sınıfa geçmi, olan talebe fen ve edebiyat kollanndan han
gisini tercih edeceklerini on bet gün zarfında idareye bildirmelirler. 

7 - Birinci ve ikinci devre son sınıflarının bütünleme ve engel ıı
navlan 1 - 8 Eylul diğer sınıfların bütünleme ve engel sınavları 7 - 17 
Eylül ve olgunluk sınavları da 9-19 Ey · · tarihleri arasında yapıla
caktır. Programlar okulun ilin levhasına asılmıştır. 

19-21-24-26 3026 (2675) 

Vilayet daimi encümeninden: 
·15 Ağustos 938 Pazartesi günü eksiltmesi yapılacağı ilin edilen 

(18032) lira ( 4 7) kurut kqif bedelli İzmir - Torbalı şosesinin esaslı 
tamirine talip zuhur etmediğinden mezkôr it bir ay müddetle pazar
lığa konulmu§tur. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre bazırlıyacakları te
minat ve vesaiki lizimelerile 22 Eylül 938 Per,embe gününe kadar 
İzmir vilayeti daimi encümenine Pazartesi ve Perıembe günleri öğle-
den evvel bq vurmalan ilan olunur. 19-28 3162 (2674) 

n .. 

lzmir sıhhat ve içtimai muave
net müdürlüğünden: 
Cins En az En çok Beher kilosunun En çok mikdar muvakkat 

Kilo Kilo Muhammen fiati Kıymeti teminat 
Dana eti 1500 1900 30 570 43 
Koyun eti 1700 2100 45 945 71 
Sade yağ 800 1000 95 950 72 
Birinci ekmek 14000 16000 9.75 1560 117 

Sağır, Dilsiz ve Körler müeuesesinin yıllık ihtiyacı için yukarıda 
cins ve mikdar, muhammen kıymet ve teminat mikdarlan yazılı erza
lan 17 /8/938 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere eksiltmeye konul
muf ise de mezkur tarihte talip çıkmamı§ olmasından dolayı sözü 
geçen erzakın evvelki ıerait ilin veçhile 27 /8/938 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat onda ihalesi icra edilmek üzere on gün müddetle 
münakasanm temdit edilmit olduğu ve taliplerin mezkfır günde Sıh
hat müdüriyetinde mütetek)dl komlayona mtlracaatlerl ilin olunur. 

3060 .(2680) 

- ==s 

lzmir memleket hastanesi baş 
tabibliğinden: 

lzmir memleket hastanesinin 938 yılı ihtiyacını karııhyacak olan 
1782 lira 90 kuruı laymeti muhammenli filim 10-8-938 taril\inden 
25-8-938 tarihine kadar on beş gün müddetle ve açık eksiltme usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. isteklilerin §artnameyi görmek üzere her gün 
hastane sertebabetine müracaatları ve eksiltmeye İ§tirak edeceklerin 
de yüzde 7 ,5 teminatı muvakkatelerini muhasebeye yatırarak makbuz 
ibraz etmeleri §arttır. Aksi takdirde teminat mukabili para ve tahvilat 
kabul edilemez istekliler ihale günü olan 25-8-938 tarihine raıtlıyan 
Pazartesi günü saat 9 dan on ikiye kadar lzmir Ui vlayet damii encü
menine müracaatları ilan olunur. 18-19-21-23 3032 (2668) 

Herkesin 
ettiği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, Öğle ı.•e akşam. her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şart ile 

RADYOLİN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının harikalarından 
biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş, mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür ..... 

. . . ~ . . 

RADVOLiN 
. .. : . , '.- . 

' .. 

KuJlanaoJar, dişlerini en ucuz şerait.le 

sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

di~lerinizi hrçalayıoız. 
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Sayısız 
1ineNIPri 

FLiT 
İLE 

Dl.DüRU/fUZ 

FLiT daima ÖLD/JRUR ' • 

Kandier, böbrek, tq ve lı:umlanndan 
müt..veDi ""ncılarmı:r, damar oertlikleri 
,,., tifmaıılılt §ikiyetferiniri URINAL ile 
geı;frinlr 

' 

Vücutta toplanan uit ürik v" obalat gİ· 
bl maddeleri eritir, kanı. tomizleT, lez. 
i:etl hor, ıdmma., kolaydır. Y emelde.
den aonra yarım bardak •u içeı isinde alı· 

nır. 

/NGİLİZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOCLU • tsTANBUL 

UınuMI ieptıSil '. ' · lrt.!plf!I , 
lltUhl, talata, YQYOlla Man 1 

Fenni gözlük için -, 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZft~NESI 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çe,itleri yıı.~mdan 

ve uzaktan gören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayye 
taşlarla alhn, nikel, pilatin, has haga ve selliiloid çerçeve· 
!er, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, purola, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torları için göz muayene alefteri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

tlEillllll ...................... l!mll ........ ll'lll'lrı"'""':.rıı:Ai' :• il .. 

No. 1626 FOC No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi göı

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıbr ve toplar. Yıldırım DAIMON mar
ka yanı pille yanan bu fenerlerin ıiyah ve renklileri vardır 1936 
senesi icadı olan bu fenerler çok beğenilmiş ve takdir edilmiştir. 
Herkese tavsiye ederİ'z. UMUM DEPOLARI ı 

lzmir e : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz ödemitli .. 

I' 
\ 

YFJVt ASIR 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

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

H. SCHUET 

LAR!SSA vapuru 17 / 8/ 938 de bek· 
leniyor. RotterdamJ Hamburg ve Bre

men için yük alacaktır. 
ARCTURUS vapuru 29 / 8/ 938 de bek 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
TITUS vapuru 19/ 8/ 938 de limanı· 

mıza gelip yükünü tahliyeden sonra Bur .. 

gas V arna ve Köstence limanları için 
yük alacaktır. 

leniyoı. Rotterdam, Hamburg va Bre• OBERON vapuru 22 / 8/ 938 bekle'!· 
mekte olup Amsterdam Rotterdam ve 

de Hambuıg limanları için yük yükliyecelı:.-
men için yük alacaktır. 

ANKARA. vapuru 12/9/938 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve tir. 
Bremen limanları için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LlNIEN 

BELGRAD vapuru 26 / 9/9/938 de BORELAND oıotörü 20/ 8/ 938 de 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 
Bremen llmanlan için yük alacaktll'. 

ATHEN vapuru 10/10/ 938 
bekleniyor. Rotterdam, - Hamburg 
Bremen limanlan için yülı: alacaktır. 

ve beklenmekte olup Rotterdarn, Harnburg 
Danimark ve Baltık l.ima.nlan için yük 

de yükliyecektir. 
ve SERViCE MARITIME ROUMAIN 

ARDEAL vapuru 28/ 8/ 938 de belı:.. 
H. SCHULDT mekte olup Malta Manilya ve CenoV( 

GULUCKSBURG vapuru 31 / 8/ 938 limanları için yük alacaktır. 
de bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve ZEGLUGA POLSKA 5/ A 
Brenıen limanları için yük alacaktır. LSV ANT moıörü 30/ 8/ 938 de A,;,. 

DEN NORSKE MIDDELHA VSUNIE vers. Dantzig ve Gdynia limanlan için 
OSLO yük alacaktır. 

BAYARD vapuru 29/8 / 938 de bek- ilanda.ki hareket tarihlerile navlunlar-
leniyor. Norveç limanlan için 31 /8/ 938 daki değişikliklerden acente mesu'ı~et 
tarihine kadar kabul eder. Dieppe için kabul etmez. 
2 /9 / 9 38 günü öğleye kadar mal kabul 
edilir . 

BOSPHORUS vapuru 25 eylUlden 30 
eylUI 9 38 e kadar Dieppe, Dünkerk ve 
Norveç umum limanları için yük alacak
tır. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon• 

da FRA TELLi SPERCO acentasına mü• 

racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4%21 

~ın n ·n-r. B SERvtCE MARtTIME ROUMAIN 

4lj nnn ,~ DUROSTOR vapuru 
8ı~~~T de 

~~=·====:::::::::::::::::::::::~ bekleniyor. Ka.tence Galatz ve Galatz 

Olivi Ve Şiire. 
C • alr.tuması Tuna limanlan için yük ala-

LıMİTET 

Vapur acentası 
BiRiNCİ KOROON REES 

BrNASI TEL. 244! 
EUerman Lines Ltd. 

s·RISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LUTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idare•iyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı: bu
lurlar. 

Birçolr hımııİyetlerine ilaveten fiatler mütbit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Eıze ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından ıeve ıeve kullanılan ve 
cildi traştan sonra pamuk gibi Y\lDlllf&taD . 

POKER 
T raş bıçaklarını kullanınız 

Devle Demiryollanndan: 
1938 Eııtemıuıyonal lzmir fuarını zoiyaret etmek üzen Konya, 

Adana, Mersin, lakenderun, Halep, Malatya, Elazıi ve Diyarbakırduı 
gelecek ve bu kuma müteka~n ıidecek yolcularm Afyonda bekle
meden devamları için lzmir • Afyon - lzinır arasında mevcut yolcu 
trenlerinden maada ikinci bir yolcu treni tahrik edilecektir. 

1108 No.h mımzam trenin Afyondan ilk hareket günü 16-8-938 
olup Afyondan hareketi saat 6,00 ve lzmire VU'lf• 18.21 dir. Bu tren 
24-9-938 tarihine kadar ifliyecektir. 

1107 NoJı munzam trenin lzmirden ilk hareket günü 17.8.938 
olup lzmirclen hareketi saat 8.25 ve Afyona vanıı 21.45 tir. 

Bu trenin IOll hareket günü 25-9-938 dir. t§bu munzam trenler 
Konya-Afyon arasında ifliyen 207-208 No.h trenlerin devamlandır. 

Afyon· Karakuyu - lzmir (ve mütekabilen) arasında haftanın dört 
gününde itlemekte olan 1307-1308 No.h yolcu trenleri ve bu trenlerin 
Eğirdir, Isparta, Bı,ırdur, Çivril, Denizli ve Ödemİf tube hatlarındaki 
k&rJıbk trenleri 17-9-938 tarihinden 26-9-938 tarihine kadar her gün 
ifliyeceklerdir. 

1307-1308 No.h trenlerin her gün itlemeleri dolayısiyle 1315-1316 
No.h 1zmir-Denizli-lzimr trenlerile bu trenlerin Söke - Ortaklar • Söke 
arasındaki kufıhklan bulunan trenler iflemiyeceklerdir, 

17-9 3004 (2653) 

Bayındır belediyesinden: 
Bayındır belediye muhasibi mesullüğü açıktır. 84 lira maaşla talip 

olanların evrakı müsbite ve aıbhat raporu ile ve en az orta tahailini 
bitirmif olmak tartiylo Bayındır belediyesine müracaatları ilin olu
nur. 17-19-21 2941 (2652) 

taktn. 
DUROSTOR vapuru 14 eylOlde belt

lenl)'or. Ka.teece Galatz .,,. Galatz ak
tarma. Tona limanlan için yük alaeak-
tn. 

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

TISZA npuna 15 eylelde beklen(yoT. OPORTO vaıpuru Liverpooldan 1 O 
Port Sait ,.e ı.Iı:.enderiye limanlan için ağuııtoo 938 tarihinde ıelip ytılı:. çıkar ... 
yük alacalı:tır. ' lı: ea tır. 

SZE.GE.D vapuru 30/8/938 de bek- CAV ALLO va unı 15 ağuııtostıl 
!eniyor. Danüb limanları !çln yük ala- L d H il An:p I' .. L . 
_ ~ L on ra, u ve versten ge ıp yu .. 
....... ın. 

BUDAPEST vapuru U ey!Mde belı:::- çıkaracak ve ayıı.İ zamanda Londra va 

!eniyor. Danup Jimanlan için yük ala· Hull'"lçin yük alacakbr. 
calı:br. LESBIAN vapuru 25 ağustosta U. 

JONSTON VARREN UNES verpooldan gelip yiik çıkıtracd:. 
JESSMORE vapuru 13/8/938 de MALVERNIAN vapuru eylaJ tptida.c 

bekleniyor. Lİ'f'erpool, Annn limanla- sında Liverpooldan gelip yük çıkaracali.. 
nndan yiik çıkaracak 1'e Burgaz, Vama 

THURSO vapuru hamulesinl f,.. 
ve Köstence için yük alacaktır. 

AMERtCAN EXPORT LINES INC 

EXMOUTH vapuru 18 Ağustosta 

bekleniyor. Nevyotk için yük alacaktır. 
!!Andaki hareket tarihleriyle nav

lunlardakl değiş;klilderden acenta me.. 
sullyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsi!At almak için Birin
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına m!lra
caat edilmesi rica ohmur. 

Tel. Na. 2007 '"'2008. 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

tanbulda aktarma ederek l.imanınma 8 
oğos!o9ta. gelecek olan lzmiır vapuru O. 
gelecektir. 

Tarih ve navhm!ardail delişildilderoo 
ıien acenta mesuliyet kııbul etmez. 

beklenilmekte olup NEVYORK içlıı 
yük alacaktır. 

«BAALBEK» vapuru 15-17 /ıl... 
ğustos arasında beklenilmekte olup 

NEVYORK için yük alacakbr. 

BALKANLAR ARASI HA TI1 
ZETSKA Pl..OVIDBA A. D. Kotot 

Balkan ittifakı iktısat konferansınml 

seyyah, yolcu ve yük ~n. tesis ettiği hat• 

ta menımp Yugoslav bandı:ralı 

HEI 1 FN1CL1NESLTD LOVCEN 
cBEl...GION> vapunı 20 Ağustos- Lüks vapuru 13 Ağuttoeta 18 da 

ta beklen.ilmekte olup ROTIER- Constan=, Varrıa v" Burgu limanlıoi 
DAM HAMBURG ve ANVERS li- . . h -'·et d ektı' 

1 
ıç1n a:re& e ec r. 

man arma yük alacaktır. L Oy C EN 
«GERMANIA> vapuru 28-29 

Ağustos arasında beklenmekte olup Lük• vapuru pazartesi 22 ağustos saal 
ROTIERDAM HAMBURG ve 12 de lzmirden hareket edecek, Pirı 

ANVERS limanlarına yük alacaktır. Korfu. Adriyatilc. limanlan, Venedik, 
cHOlLANDIA> vapuru 1 O Ey- T rieote ve Şaıak limanları için yolcu ,.. 

lülde beklenilmekte olup ROTIE~- yük alacakıu. 
DAM HAMBURG ve ANVERS li- . 
manlarına yük alacaktır Gerek vapurların muva9alit tarihleri, 

c11JRKtA» vapuru · 20 Eylülde gerek vapur isimleri ve navlunları hak
beklenilmekte olup ROTIERDAM kmda acenta bir taahhüt ııltınıı girmez. 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla tafsı1At ahnak için Birine! 
nna yük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

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

cHELVIG> vapuru IS Ağustos TELEFON: 3171 - 4072 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çançar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük SalepÇioğlu 
Karşısında 
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" 

Çekoslovak yanın federal sek ilde idaresini istemekte ısrar ediyorlar 
• 4 

Lord Runsiman 'ın vazifesi Çetin mukavemet önünde 
kısmı Birinci 

uzlaştırma 
ihtilifla bitti Fakat 

Prag, 18 ( ö.R) - Dün Prag müza
kereleri için güç bir gün olmuştur. Südet 

clelegeleri hükümetin hazırladığı milli
yetler projesini resmen reddetmişlerdir. 

Dün akşam hUkümet mümessilleri Südet 
delegeleri arasındaki konferanstan son
ra şu tebliğ neşredilmiştir : 

cHükümet erkaniyle Südet delegeleri 
arasında üçüncü konferans bugün yapıl• 

mıştır. Mebus Kund hükümetin projesini 
tenkit etmiştir. Başvekil münakaşaya 

müdahale ederek hükümetin esas görüş

lerini tekrar etmiş ve umumi olarak bir 

prensip kararı hakkında müşterek bir te
lakki lüzumunu bildirmiştir. Öyle ki ile-
ride müzakerelere devam imkanı olsun. 

Südetler vaziyetlerini muhafaza et
mi§lerdir. Hükümetin projesini mutlak 
surette kifayetsiz addediyorlar. Alman 
mebuslannın izahab göstermiştir ki iki 

taraf arasındaki ihtilaf kabul veya redde· 
dilecek bir teklif üzerinde değildir. Ooğ

ruclan doğruya prensiplere aittir. 
Südetler Çekoslovak devletinin şimdi

lci sistemi dahilinde Almanlar ve Çekler 
arasında hak müsavatınm teesslis edemi
yecegı kanaatindedirler. Bunun için 
memleketi milliyet esası dahilinde yeni4 

den teşkilltlandırmak, yani ona federal 
bir tekil vermek l&zımdır. 

Südetlerin hükümet projesini reddet• 
meleri üzerine Lord Runsimanm müta
vassıt sıfatiyle mildahale etmesi beklen
mektedir. 

Prag, 18 (ö.R) - Nazırlar konseyi 
hu sabah bay Hodzanın riyaseti altında 
toplanmıştır. Cazeteler hükUmetle Südet 

delegeleri aruındaki konferansın, tah
min edildilf gibi, müsbet bir netice ver
mediğini kaydediyorlar. Bunların ifade

sine göre hUk.Umet tavizin eon haddine 

kadar gitmiştir. Böylece Lord Runsima4 

nın yüklendiği vazifenin ilk safhası bir 

ihtilafla kapanmıı bulunuyor. 
Vaziyet filphesiz vahimdir. Fakat 

limitsiz deii}dir. lngiliz mütavassıtlar ih-

Fransız 

devam ediyor 

Lord Runsimanla ilk görüşmesinden bir netice çıkmıyan Südet partisi 
reisi Henlayn 

til8.fın sür'atli bir şekilde izalesini ümit ni kazanacağı ümit ediliyor. 
etmemekle beraber bunu endişe verici Lord Runsiman bugiin Südet partisj 

mahiyette görmiyorlar. Zira iki taraf mü- reisi bay Konrad Haynlayn ile nıülaka.t 
zakerelere devama hazır bulunuyorlar.. etmiştir. Bu mabatla saat dokuzda Prag

Hükümet bunun için bir tek §art ileri sÜ· dan hareket e~erek saat t 1 de Korndorf 
rüyor : Bu da hükilmetin harici siyaseti 13-tosuna gel111iş ve hemen bay Haynlay
ve Çekoslovakyanm bütünlüğü üz.erinde nın yanına çıkmışhr. Bu mülakat 12.30 

bu görüşmelerin hiç bir tesiri olmaması yani bir buçuk saat kadar devam etmi§
kaydidir. tir. Bu §ato Alman hududundan 6 kilo-

lngiliz mahfellerinin fikrince vaziyet metre mesafededir, 
memnuniyet verici bir §ekilde olmamak- 1 3 ÜncU asırda yapıldığına göre bin 
la beraber tavazzuh etmigtir. Şimdi bir seneden fazla bir mazisi vardır. işte bu 
taraftan Südetlerin, diğer taraftan hükü- tarihi kadro içinde Lord Runsiman Sü
metin ne istedikleri malUın olmuştur. det Almanlarının reisi ile görüşmektedir. 
Lord Runsimanın bu uzlaştırma gayreti- Müzakerelerin neticesi henüz malfun 

nin bütün sulhu eevenlerin müzahereti- değildir. 

generalı Vilmen 
Alman pilotlarının göğüslerine F ran

sız askeri pilot nişanını taktı 
Paris 18 (ö.R) - Almanyayı ziyaret 

den Fransız hava ordusu kurmay baş-
1 :anı general Vilmen dün Alman hava 
müsteşarı general Milli ile meşhur harp 
hava kahramanı general U detin ref aka4 

tile Rihtofen hava filosunu ziyaret et
miştir. Bu filo Berlinden 35 kilometre 

mesafedeki karargahında bulunuyordu. 
General Vilmen burada başda muzika
sile bir askeri kıta tarafından selfunlan
ınış ve muzika iki memleketin millt ınar§
larını çalarken general askeri kıtayı 
teftiş etmiştir. 

Son derece süratli avcı tayyarelerin4 

den mürekkep bir filotill~ havada talim
ler ve hünerler yapmıştır. Bu hünerler 
göz kamaştırıcı bir mahiyette idi ve 1937 
:senesinde Zürih hava müsabakalarında 
Alman tayyarelerine birinciliği kazandı
ran hareketler ayarında idi. 

Bundan sonra Fransız generalı ve ya
nındakiler subayların mesine gitmişler
dir. Burada samimi bir hava hiç eksile 
olmamıştır. 

Tayyare ile Laypziğe gideceği sırada 
general Vilmen son derece naı.i.kfuıe bir 
hareketle karşılanmış ve son derece hay
ret ve heyecanla görmüştür ki kendisini 
Llypziğe götürıneğe memur edilen tay-

yare geçen günler içinde atlantik okya
nusunu bir kan:ıt darbesile garpdan şar
ka ve sonra da şarkdan garba katederek 
Berlin - Nevyork gidiş geliş hava seya-

hatini yapmış olan tayyare idi. Bu mü- Alman tayyareleri bonıba yerleştirme manevrasında 
kemmel muvaffakıyeti kazanan ayni r lıkla kabul ettiklerinden general Vilrnen kalarını gezmiştir. Ve saat 17 de tayyare 
ekispaj makine başında bekliyordu. ni§anları kendi elile göğüslexine takmış- ile Berline dönmüştür. 

General Vil~en bu ekispajin kumanda- tır. Bu tezahür çok takdir edilmiştir. Alman gazeteleri General Vilmenin 
nı olan yüzbaşıya ve arkadaşlarına der- Bundan sonra general Vilmen talim- ziyaretini tefsire devam ediyor ve kendi
hal Fransız ordusunun askeri pilotları lerini seyrettiği son derece süratli avcı sinin harp bayatını anlattıktan sonra onu 

1 
nişanını vermiş ve bunlar da minnettar- tavvareledni cıkaran Otogsburg fabri- ,merd blı: hasım suretinde 2österiyor1ar. 

Asilerin .. gun 
gayret ve hücumları her 

biraz daha kırılıyor 

!spanyada bir harp sahnesi 

Barselon 18 (A.A) - Resmi bir tebliğ- Sevkülceyş bakımından ehemmiyeti 
de ezcümle deniy<ır ki: olan Pinsiya mevkiinl zaptederek bura-
Başvekil B. Negrin kabine buhranının dan Elmaden üzerine hücuma geçmek 

hallini müteak.ıp Zilrihte toplanmakta için asilerin sarfettikleri bütün gayretle
olan fizyolojik kongreye iştirak etmek re cümhuriyetçiler şiddetle mukavemet 
üzere hareket etmiştir. Bu seyahat baş etmişler ve bütün eşebbüsleri akirrı bı-
vekilin hareket ederken memleketi en- rakmışlardır. Generaı Frankom.ın son bir resmi 
~e uyandırmayan askerl bir vaziyette se verilecek ve hariciye nazırı tarafın· 
terkettiğinden emin olduğuna dair bir Faris 18 (ö.R) _ Segre sahillerinde dan karışmazlık komitesine tebliğ edi .. 
delildir. Başvekilin gaybubeti esnasında hükümetçiler asileri hırpalayorlar ve lecektir. Eğer Frank.oda Ingiliz plfuıını 
bay Delvayo kendisine vekalet edecektir. Ebre nehri sahilinde de şiddetli harp kabul ediyorsa Ispanyaya gönderilecek 

oluyor. A.silex Cümhuriyetçileri mevzi- 11ayım komisyonlarını teşkil için karış
Paris 18 (ö.R) - Dün lspanyada Es- lerini biraz değiştirmeğe mecbur etmiş- ınazlık komitesinin içtimaa çağırılması 

tramador cephesindeki muharebeler bü- lerse de kazandı.k.ları arazi verdikleri za- muhtemeldir. 

yük bir şiddet kesbetmişilr. Bir çok nok- yiatla mütenasip değildir. Cenevre 18 (Ö.R) - ispanya başvekili 
talarda istilAcıların ileri harek.etlııi dur- Londra 18 (ö.R) - Burgos hükümetl- B. Negrin dün Cenevreye gelmiş ve ge
durdukan sonra lspanyol kuvvetleri mu4 nin Ispanyadan ecnebi gönüllülerin geri ceyi geçirdikten sonra istirahat için zu .. 
kabil taarruzlarda bulunm~lar ve bazı alınması hakkındaki Ingiliz plaruna ve- rihe gitmiştir. B. Negrin milletler kon .. 
noktalan işgal e~lerdir. receği cevap hülasası bu gGn forayn ofi- seyinin içtimaında hazır bulunacaktır. 

B. Kordel Hull'un nutkunu 
.!..imanlar otoriter devletlerin işine 

müdahale diye tefsir ediyorlor 
Paris, 18 (ö.R) - Amerika hariciye kayı hesaba katmak lüzumunu ihtar et-

nazırı bay Kordel Hulün nutku etnfrn
da tefsirler bütün dünya matbuatında 

devam ediyor. B. Hulün radyoda söyle

diği program nutku Berlin gazeteleri ta
rafından fena kar§ılanmışhr. 

Alman •İyasi mahafili bunu otoriter 
devletlerin dahili işlerine çekilmez bir 

müdahalesi suretinde gösteriyorlar. 
Bilakis Jngilterede nutuk memnuni

yetle kargılarunıştır. Haridye nazırımn 

dünyayı iı,ıgal eden beynelmilel mesele
lere karşı hükUmetin fikirlerini te,rih et
miş olması bilhassa ehemmiyetli görül
mektedir. B. Kordel Huliln bir çok de

fa Amerikan devlet adamları tarafından 

mek. 

2 - Hükümetin takip ettiği ve ede
ceği hareket hathnı Amerikan umumi 
efkarına göstermek. 

Parla 18 (AA) - Havas bildiriyor: 
B.Hulun nutku bütün ekonomik me

hafilde çok eyi karşılanmıştır. B. Hul çok 

derin ııözlerinde bugünkü Avrupa vazi
yetine sarih imalar gördüğünden dolayı 
bilhassa çok derin akisler uyandırmıştır. 
Amerika birleşik devletlerinin taahhüt 

altına girmemek ananevi politik prensibi 
bu nutukta yeniden teyit edilmiş olmakla 

beraber F ransadakl umumi hissiyat bu 
nutkun BB. Hul ve Ruzveltin eski nu• 

söylenen sözleri teyit ederek demokrasi- tuk]arına nazaran bir terakki teşkil ettiği 
lerle iş birliği ve bilhassa İngiltere ve ·merkezindedir. Fransada bilhassa nutkun 
Fransa ile dünya eulhunun istikrarı için Amerika efkarı umumiyesinin bütün mil

devamlı bir şekilde sarfettikleri gayret- Jetlerin refahı ve emniyetinin çok müte
lerde tesanüt hususunda ısrar etmesine sanit bir hal arzettiğine daha sarih ola
kıymet verilmektedir. ıak kani olmakta bulunduğu cümlesi te-

Amerikada nutuk ittifakla Amerikan barüz ettirilmektedir. 

Nihayet B. Hulun §U cüm]esi de bil 
hassa kaydedilmektedir: 

Milletler bugün iki yoldan birini ter, 
cib mecburiyetindediYler. Bir tarafta ka~ 
nunlara muvafık bir tarzda nizam ve mu· 
ahedelere hürmet yolu, diğer tarafta ka

nun haricinde hareket ve kuvvete müra• 
caat yolu. 

Fransada bu ııon fikre atfedilen ehem• 
miyet şuradan gelmekteclir: 

Sulhu birbirlerine aynı prensiplerlo 
bağlı bulunan bütün milletlerin bu bir· 

liklerini açıkça bildirmeleri ile kurtula

cağına kanaat vardır. Mesela sulhun ida· 
mesi bahsında Fransa, İngiliz antantı çok 
esaslı bir unsurdur. Zira bu antanttın se

labetinde hiç bir şüphe yoktur. Amer~a 
birleşik devletlerinin kanunlara muvafık 

nizam müdafilerine getirdiği müzaheret 

Avrupac:Ja demokrasilerin vaziyetini an
cak tarsin edecek mahiyettedir. Bu se
bepten dolayı B.Hulun nutku bir sulh 

unsuru olarak telakki edilmektedir. 
harici siyasetinin tam ve sarih bir izahı 

addedilmektedir, Bir seneden beri Ame
rikanın takip ettiği bu harici siyaııet hnk
'anda nutuktan ou neticeler çıkmaktadır: Hicaz ve Necit veliahdı 

Bir Amerika!J ıabsiyetinin söylediği 
~ibi B. Hull ilk d efa olarak sulh yolun
da Amerikanın ayni programı takip eden 
milletlerle iş birliğini r~men tasrih et• 
miştir. 

B. Hulün beyanatı B. Roosevelt tara
:ından Şikago nutkunda müdafaa edil
miş olan müşterek hareket fikrini tekrar 

etmiş, fakat hunu Amerikan umumi ef
karı için daha ziyade kabule ıayan <ln
ha sarih bir programa i!ltinat ettirmiştir. 

Londrada gazetecilere seyahati 
hakkında beyanatta bulundu 

Londra, 16 (ö.R) - Hicaz ve Necd 
kralının veliahdı Emir Suud gazetecileri 
kabul ederek tercemaıı vasıtasiyle beya
natta bulunmuş, seyahatinin ııiyasi bir 

mahiyeti olmadığı hakkında ısrar etmiı
tir. Muhabirler ltral ailesine mensup ba
zı kimselerin lngil terede tahsili imkanı 

olup o1madığını ııorunca Emir demiştir 
ki ı cMümkündür, zira çoktan beri mem
leketimin siyaseti İngiltere ile dostça 

münasebet esasına müstenittir. Belki ken

dim bile nihayet İngilizce öğrenmeğe ka-

Hariciye nazın umumi efkarın harici 
mese1elere şimdi çok alakadar olduğu
nu söylemiştir. Bu da gösteriyor ki bir 
seneden beri umumi efkarı tenvir için 
sarfedilen gayretler müsbet netice ver
miştir. Bu sayede B. Hul şimdi sarih ola
rak beyanatında bulunabilmiştir. rar vereceğim. Fakat ziyaretimin siyasi 

bil- bir sebebi yoktur. Beni tedavi eden dok-Bu nutuk Vaşingtonun dünya ve 

hassa Avrupa işlerine ııimdiden gösteriş
siz, fakat faal bir şekilde iştirak ettif.ini 
göstermektedir. Bunun gayesi de bey
nelmilel nizam içinde hakiki bir sulh 
muhafaza etmektir. Umumi olarak bu 
siyasetin şu iki gayesi vardır ı 

1 - Totaliter hükümetlere Amerikan 
hükümetinin ilan ettiği mikyasta Ameri-

torlarla İstişareye geldim. Memleketini
zi çok severim ve burada bir ay kalaca
ğun. '> 

Londra, 18 ( ö.R) - Buraya gelen 
Emir Suudun tercemanı Muhammed P li-

muta kendisini nakletmekte olan vapur- Hicaz veliahdı E?nir Suud 
da tifo hastalığından ölmüştür. Vapur-ı vapurun Plimuta muvatalatında sıhht 
daki kamarası d ... rhal tecrit edilmi~ ve ,tedbirle ralınmıştır. 


