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metreye kadar ateş 
imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat müdüril: 
HAKKI OCAKOCLU 

ABONE SERAITI 

DEVAM MODDETI Türkiye için Hariç için 

Senelik ............ 1400 2900 
Altı aylık ............... 150 1650 

L TELEFON: 2697 

• f ışkırtmağa başladı 
Tokyo 19 (Ö.R)- Azama yanardağı bu sabah 

inclifa haline geçmiştir. Duman sütunu 1500 met
reye kadar yükselmiş olup bir kaç kilometre 
mesafeden görülmektedir. lndifa sırasında dağın 
kraterinde dağ sporu yapan kimsel~in bulun- ı 
madığı ümid ediliyor. 

FIATI ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetiıı ue c;ımhurlyet eıeriııiıı bekçisi, ıabahlan çıka• ıiyari gazet~diT YENi ASIR Matbaasında baaılmlftır 

ayram Yapıyor 
Başveki imiz •• uno 
tarafı an 

binlerce Izmirl· 
la arşılandı coşkunu 

. 

Kordon bastanbaşa insan dalgası ile çalkanıyordu· 
r··· .. ·ıimır·······i 
. 
• • • 

uarın ışı 
Sporcu gençliği 
sayın Başvekili 
liman dışında 
içten gelen coş
ku11 tezahürle 

B. Cela 
bug·· 

Bayarın uğurlu .elleri ile 
, · d a ılacaktır 

karşıladı 

Başvekilimiz, lktısat vekili, valimiz ve belediye reisi 
ile uzun müddet lzmire ait işler üzerinde görüştüler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuarımız 
Acılırken 

' 
Egenin incisi heyecan içinde çal

kanıyor .• 
Yurdun her köşesinden lzmire 

akın eden on binlerce yur~u tat· 

h heyecanı dakikadan dakikaya daha 
co•kun bir hale sokuyorlar. 

Bu kardeş akınından, memleketin 
refahını iktısadi bütünlüğümüzde 
arayan bu şuur hareketinden daha 
cazip ne vardır} 

Şüphe edilemez ki enternasyonal 
lzmir Fuarının asıl muvaffakıyeti 
memleketşumul olan kuvvetli bir 
elakayı kendi üzerinde tophyabilmiş 
olmasıdır. Ve bu müşahede, mil
letçe uyanıklığımızın en büyük de
lilidir. 

Mazide bu kabil teşebbüsler ya 
gelişme imkanı bulmadan suya dü
şer, ya mevzii, cılız bir hareket halin
de kalırdı. Milletin hayatiyetini, di
namizmini kuvvetlendirecek hamle
ler haline inkılap edemezdi. 

Anlaşmadan sonra 
Almanya ile olan ticaretimiz hızlı 

verim i ol~rr1 < inkişaf ediyor 

ve 

1 
lat.anbul 19 (Hususi muhabirimizden) 1 

Türk ~ Alman ticaret anlaşmasının mer .. 

iyct mevkiine girdiği 15 ağu<tos tarihin

den beri piyasalarımızda canlılık git
tikçe artmaktadır. Almanyaya yeniden 

dört yüz balya yapağı gönderilmiştir. Bu 
sene Almanların kuru meyvalarımız ve 

bilhassa tütünlerimiz için geçen seneden 

çok daha kuvvetli müıteri olacakları 

muhakkak sayılmaktadır. 

BeTlin sefirimiz B. Hamdi ATpak 

lktısadi mahfeller ve ıalahiyettarlar 

Türk • Alman ticaret anlımasının çok 

müaait bir oekilde inki~af edeceği ve ve-

rimli olacağı kanaatindedirler. 

lstanbul 19 (Hususi muhabirimizden) 
lngilizler tiftiklerimize istekli olarak 
müıteri çıkmaktadırlar. Yakında lngilte
reye mühim mikdarda tiftik ihracatı baı· 
lıyacaktır. 

Cümhuriyetin feyizli elile yükse- - - - ------------------------
len Enternasyonal lzmir Fuarı böyle ç k • b• k •• •• 
bir zaafa hiç düşmedi. Seneden sene- o zengın ır omur 
ye şayanı dikkat bir tekamüle maz-

har oldu. Burada bütün Türkiyenin madenı• daha bulundu yaratıcı kaynaklarından kanalize 

-YAZISI 10 UNCU SAYFADA-

Her Şey Tamam 
Bugün saat 13 de Fuar içinde pavyonda. 

kilerden mada kimse kalmıyacak 

Akşam 18 den itibaren 
Fuarın kapıları umuma açılacak 

Bu gt•ce geç vakte kadar Fuarda bayram 
yapılacak ve mehtap alemi yaşanacak 

- YAZISI ONUNCU SAHiFEDE -
edilmiş en güzel varlıklara bol bol 
şahid olmak kabildir. Filhakika Fua
rımızın bugünkü geniş kadrosu için
de Türkiye iktisadiyatının hakiki 
kudret ölçüsünü bulabileceğimizi id
dia etmek mübalağalı olsa bile 
muhtelif sahalarda elde ettiğimiz bü
yük terakkileri, burada aynen göre

Bulunan madenin 
damarı 17 metre 
kalınlığındadır 

4'Amerika .•• Dünya sulhu
biliriz ••. 

Bunun içindir ki Şark illerimizden 
tutunuz da memleketin en yakın kö
şelerine kader gözler heyecanla iz
mire çevrilmiştir. Zira bu güzel ese· 
rin tekamülünde iç pazarları birbi
rine yaklaştıran, kaynaştıran, kuv
vet ve hayat kaynaklan vardır. 

M. T. A nun en kat'i .·bir unsuru,, 
Enstitüsü maden 
arama faaliyetine 
hızla devam ediyor Fuarların ekonomik faaliyet me

kanizmasında gördükleri mühim 
rolden bahsetmek bilinen bir haki- tstanbul l9 ~M:ııabirimizden) 
kati tekrardan ibaret olur. Yalnız Maden arama işlerine hararetle devam 
şunu kaydetmek isteriz ki enternas- dili" y · hi 1 d 21 kilo-. . . e yor. enışe r c varın a ve 
yonal lzmir Fuarına Türk mılletının t •!ik b" sahad ıl da"! da .. . . b. me ro;; ır a yap an sun J ar 
yukselme ve başarma azmının . ır zengin kömür madeni bulunmuştur. Ma
minyatürü olarak bakmak, onda ıs- denin damarı tahminen 17 metre kalın
tik~alimi~i bütün ~rl~ı~~ ve hey- lığındadır. Bundan başka Yenişebire 25 
betıyle gormek mumkundur. kilometrelik mesafede bulunan Manastır 

Reisi Cümhur Ruzvelt bir Kanada 
delegasyonuna bu sözleri söylemiştir 

Milletler ikt~s~~i va~lıklarının ~ud nahiyesinde de büyük ınikyasda ve çok 
ret _vı; ?zametı nıs~etınd: haya~~yet zengin bir demir madeni bulunmuştur. 
ıahıbıdırler. Kendı varlıgına guve- Maden arama enstitilsü teknisyenleri Amerika Cümhurreisi B. Ruzvelt 
n:n, ~en~i iktısadi bünyesinin !.arat· yurdun cliğ~ sahalarındaki ar8§hnn& ve Vaıington, 19 ( ö.R) - Reisicümhur beynelmilel meselelere gittikçe artan 
tıgı ımkanlarla yaşamak yuksel- te~kiklerine devam ecliyorlar. Roosevelt bir Kanada delegasyonunu alakasını kaydetmiı ve bilhassa demiş· 

- SONU 2 iNCi SAYFADA _ Büyük şefin direktifleri ve başvekili- kabul münasebetiyle mühim bir nutuk tir ki ı 
ŞEVKET BiLGiN - SONU !KiNCi SAHiFEDE - aöyliyerek Amerika umumt efkarının - SONU 7 iNCi SAHiFEDE -

Bugün 
Edirnenin büyü 
bayramı var 

---0--
Edirne, 19 ( Huauıi) - Balkan 

antantı ile Bulprİstan arasında ya
pılan anlapnadan sonra Edirnemizin 
kahraman orduya kavuımuı bay
ramı yann yapılıyor. Ordu, Edirne
lilerin coıkun sevinci içinde yarın 

aabah (Bu aabah) ıekizde rıebre 

girecektir. Halk, Mehmetçiklere ay· 
ran ve ıerbet ikram edecektir. Kah-ı' 
raman askerlerimiz Edirneye girdik
ten sonra büyük bir geçit resmi ya
pacaklardır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Ellerimiz 5 • 

Tefecilerin 1 
Yakalarında •• i 

---··---
Tefeciler!. gününüz 
yakındır. V aktini:ze 

hazır olun 
YAZAN: MAHMUT FSAT BOZKURT 

-3-
T efecl eşkiyasının cinayetlerin

den kopye edilmiş tablolar vardır ki ı 
bunların ıı§ıladığı acılara dayanmek 
çok zordur. 

Devlet millet işlerinde çahşmi§, 
aylık, tahsisat elmış kimseler bilirim 
ki kazançlarını gizlice tefecilikte kul· 
!anmışlardır. 

Bunlar, milletin parasiyle milleti 
soyarlar. 

Zorbalığın derecesini düşünüyor 
musunuz} 1.. 

Fakat sayin okuyuculanm, bunu 
size nasıl anlatayım} !. 

Nasıl anlatabilirim} 11 
Bir tecrübe yapayım!. 
Mesela, ben, eskiden bir yerin 

belediye reisi idim, diyelim .. 
Aylığım var. 
Bu parayı hakkiyle kazanİyorum. 
Fakat harisim, kısa zamanda, çok 

çok kazanmak istiyorum. O kadar ki 
beş on yılda zengin olmak, Karun 
olmak istiyorum. 

Fakat Nasıl} • 
Adamlar buluyorum .. 
Bunlar vaaıtasiyle tefecilik yepİ· 

yorum. 
Parami, en az yüzde elli .. 
Yüzde yüz faizle işletiyorum 1 .. 
Bir de bakıyorsunuz, ve bekıyo-

rum ki, on sene sonra ben dıı binrlcl 
sınıf zenginler arasındayım. 

Fakat nasın .. 
Bir çok zenginler nesilden neailıı 

çalışarak; 
Nesilden neaile ahn teri dökerek 

varlıklarını yapmı1lar. 
Fakat ben?! 
Ben nasıl zengin oldum}. 
Milletin penıaiyle, milleti •oya· 

rakı.. 
Dahası var .. 
Nüfuzlariyle bankalardan, hatt! 

Ziraat bankasından para elarak, bü
yük faizlerle halkı soyan. tefecilere 
de ra•tladım. 

Dikkat edelim 1. 
Çiftçinin paraaiyle kurulan bir 

bankadan para alınıyor ve yine bu 
para ile çiftçi soyuluyor. Süründürü
lüyor. Sürüne sürüne öldürülüyor. 

Tefeci hırsızlığının, caniliğin in de
recesini bilmem ki anlatabiliyor mu
yum?!.. 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -
MAHMUT ESAT BOZKURT 
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Ellerimiz • 
e ecilerin 1 

Fuarımız 
Acılırken 

' 
Y akal rında .. Köy ve 

rinde 
ziraat üze- ·ı A t u ı· . d .. -BAŞTARAFI 1 iNCi SAHJFEDE-

nefredilen 1 a ye . mec ısı un mek kudretinde olan milletlerdir ki . . • • d yarına emniyetle bakarlar. Biz en· 
eser/er sergısı mesaısıne son ver ı• ternasyonal Fuarımızda bu imandan * ----<>---- doğan eserleri, saııayiimizin bir kaç 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE ğa çalışıyorlar. 

üstelik bu 'BOn kısım tefeciler, Ne yapmalı? Birınci köy ve ziraat kalkınma kon- sene evveline kadar bir mucize bek· 
Cümhuriyetçiliği, inkılapçılığı kim- T efcci eşk:iyasını nasıl yıldırmalı? v-esi umumi katipliğınden : k !iyen eserlerini, ziraatımlzin geçir· 
seye vermezler. Bu eşkiyayı nasıl sindirmeli? l - Ciimhuri)o'etin on beşinci yıldö- Reis vekili Sırrı Şener ısa mekte olduğu tekamülü adım adım 

Sırasında < Y aşası mi et 1 yaşa- Bı1iyoruz ki tefecilerle illı: m ·· a- nü ünde Ank rada birinci köy ve takip edebiliyoruz. 
sın Ciimhmiyetl» Diye gırt n t dekyiCümhuriyetaçtı. ziraat kalınma ko · ıopl n calttır. bir nutuk söyledi Atatürkün yarahcı elile, ileri bir 
patlatırlar. Değerli iktısatçımız Celal Bayarın 2 - Bu k ııre müna•ebetiyle Tür- hayata kavuşturmak için en büyük 

Fakat dikkat ediniz! Bunlar hiç kanunu meydandadır. kiy..de köy ve ZİTI>at mevzulan üzerin- inkılaba mazhar kıldığı bu güzel 
duyurmadan başınızdan şapkanızı Bu kanun tefeci e~kiyalığını bas- de neşredilmit kitapların bir sergisi ya- Vilayet umumi meclisi dün sabah sa- gönül · ·•· d1zy'U)'OtuE. Bilrük Millet memlekette, onun kalplerimize tel-
ôlŞlracak kadar hüner sahibidirler. hrmağa yeter mi? pılacaktı.r. at on birde reia vekili Sırrı Şener baş- Meclisinin kabul ettiği tumtik yollar k.a- kin ettiği başarma azmile, 

Bu kadar da değil.. Bence eveti. 3 _ IBu urı:ide tehir edilmek Uz.ere kaDhğında ·· cii top yap ak nanunun tb" · e geçilmek üzeredir. Bu Onun ruhlanmızda yarattığı mem-
Milletin kursağına İnecek hir lok- iyi tatbik eaılmek şartıyle yeter, teşkilat veya müe,.eseniz tarafından mesaisine son vermiştir. kanunun vereceği feyzli neticderle tch- leketşumul sevgi alevile, 

ma ekmeği çalacak kadar gaddar hır- art r bile!. şimdiye kadar neşredilmiş köy ve ziraati Nafıa encümeninin, Buca ve Bornova rimiz ve viliyetimi.z "- zamanda Ak· Onun irpdile, 
sızlarclır. Fakat tatbikinde lazım olduğu ka- ilı:il diren her türlü kitaptan ikişer ade- belecl;yeleri.oe otobfu işletmek üzere denizin birinci nıuf turist ıehri olacaktır. Onun rehberliğile, 

Bu an~ ivle milletin uk di:leta- d... titiz davr ılmazsa, ı ·a} diain 30 eylul 12rihine kadar ve b atla- uhoat itaaı b kındak.i mazhala8ı okun- lunire lu.rp lau -..eoile ile yübelt tevec- Onun bir güneş kadar parlalc. olan 
tının nazımı olmak devasını da sindirmek mümkün değildir. cak olanlardan da en geç 15 birınci teş- muş ve bu mevzu üzerinde müzakerece- cüh ve yardmunı göotcren hiilcüm~ze, büyük varlığını daima üzerimize ka-
güderler. Çünkü alışmış kudurmuştan be- rin tarihine kadaT gönderilmesini aaygı- reyan etmiştir. Neticede, bu işin tabak- aaym büyük Millet Meclia:imize ve bıı ka- ııat germit duymaktan mütevellit 

Bı.rı"ncı· kısım ise erbabı namus ve terdı"r. larımla rica ederim. nunun h•m1enmwda yorulmaz bir bitmez tükenmez bir eııerı"i kuvveti· 
kulcu için icap eden formaliteler ikm 1 

itibar firmasııu kimseye taı:umaz- Nitekim tefocilik hı:ıum• kalı 4 - Bu •Ngiyc eden kitaplard n bir ,., _ ._ . hi ebn _ ._ ııayret göoteren mü vui "Ve halltçı vali- le elde ettiğimiz neticeleri görüyoruz. 
1-. dört beş yıl oldu. itiraf ctmel.iy~ ki öy 'Ve maat mcvrulan biblipoğr C,-.., ean~""' ~e. ın "":" t~un em""' mize hep" . ·n hw:urla d ba künüden Ve Enternasyonal lzmir Fuarını 

1 k ki 1 . l _ b . . b" . . d kaydıyle ışın tetkık ve bır karar vermek •ükran borcumuzu 0··demek istenm" Oç b"" 1 d d kaba h ·· Bu yalancı ar 1. \.·erimi kanunun yü se iği i e uy- tertıp o unacagı gi i &ergının ıtımın e .. .. . • .. . ~ ~ · oy e unna an ran te assuS4 
1 1 d Z. k" l . d b" k"" .. h .. urere vil~t claimı ene menıne hava]- scnelilı: valili"" emaand L----.1.:<. bir I . . d . "kbal "d .. · Bu soyguncu ar . gun değildir. e ıraat ve a etın e ır utup ane vu- .,.._...,.. er ıçın e ıstı e aı sonsuz umıt· 

Bu şakiler 1. Çü ü kiya talanı dolarrlbaçlı cııda getirilecektir. ı kar aştnışbr. çok eoerler aruma bunu da ilan edecek !erle selamlıyoruz. 
yollarla devam etm cdir. 5 - Sergide beğenilen kitaplardan Ruznamede ırörü ·ıecc1t i blmamıı- olan Fulı Cüleçi lzmir çoculcluı claima • * Tekrar ediyoruz : ip miktarlarda satın alınacaktır. iL 11=u ..... ip m Şener lan talcdir ve oe•giyle an•caktar. Fuarın kapısından içeri girince gö-

e yapmalı? 6 - Köy ve ziraat mevzulan kitapla- söylemij<tir: B. Sım Şene., meelDin toplantmna receğimiz her eser Türkün öz varh-
Bunları nasıl yekehmaJ.).. A ·· k "h ·ı·ı· · k d" rından ne kastedildig"ini gösterir bir lis.- S.,.,n aıbd.,Janm; .,nverirke..BüyükŞEFl~ °'ındanbirpa,.,...dır.Türkmimannın, le. tatur ı tı a ının, en ı po: ·rn .. ....., 

ÇÇ~ ~?r l.T fe . __ 1 düşen büyük eserlerini, büyük bir ilişikıir. ~ vilayeti .bal bizden bel.:ledi- !un ve m!!C\" in teyid etııDı- Türle dekoratörünün, Türk işçisinin 
u : e cı acımı taınyan t- k b'''-· ti ha c··-''- . et ad KöY E ZiRAAT MEVZULARI ğiaı nvazif.um:ide7&paralcderinbir . . viicu.da getirdikleri güzellik enmu· talo 1 r bM 1 b lıi.i a .uye e şaran wruıurıy -

re pa n u, e 
1 

lon a u CI! - liyesidir i kanunun tam veri ini KIT APLARI... zeci içinde Türk endüstrisinin Türk 

;yaHI. Ik '-'-)--'.J .L_L_.I .cı- alacak ve yapılacak işi g .. erecek- 1 - Köy sosyolojisi, muhtelif köy· Ana katı·ı.~ mı· ? toprak müstahsilinin, Tüxk işçisinin 
a 

1
• ~lllll cıoe, ...,.....,. uuan tı' meseleleri üzerUıi:le ·-·'-ıı kitap ve yarattıkları eserler birer vivan tablo ed b l..!.- ! r • T°"""'' 

en U eş"'Y" • Nasıl) broşürler ve köy tetkikleri. teıılciJ -ederler .. Bu tablolardan haııgi-
Daha dün tüteA. içinden -fCR - Tefeci -~lacağını tahsil edemeyince 2 - Köy ve ziraat iktisadiyatı. sine heyecansız bakabilirsiniz> 

!er yüksel~n, ocakları yıkıp söndü- 'craya vcy.a ahkcmeye müracaat 3 _ Bütiin 2İraat heleri üzerinde 
r ı.u_ "lik:ıya.. ediyor yazılmıı vülgarizasyon kitap ve broıür-

Ekcmomi ~.lerinden Müllerin ı.. b. ada d --'ilen -onun av _ leri. 
d :.-- , . hiına . ha- .-e r a'Vll cı<1 , u 
eıı.ıgt yeaıne . katı, .halcim, müddeiumumi hareke- 4 - Köy ve ziraat san'atlan ve ••na-

rı.nacak yolları bulmakta çok mahır- te geleceklerdir. yii. 

elliler· Meseleyi alelade bir hukuk isi gi- 5 - Köy plancılığı, mimarisi ve beıe-
Nitekiaı, CeW Bayarm Jk t ve- bi mütalaa etmiyeoeklerclir.. Zaten diyeciliii 

lı:illiği zamanında çıkan tefecilik ka- k un buna m - ittir. 6 _ Köy ve ırk hıfnsaıhha köy - ee-

eyfedd·n inkar ediyor 
tahkikat son safhada 

aununun tedbitleri, ağır 'Cezaları, '""aıva edı''--'- te'· _,. . ._ '-'dıası" hiT nüfus hareketleri •e meseleleri. 
LJ, ICIUl2 rccuuıc ıo Şehitlerde sazlıklar arasında ölü bulu- düğü gencin bunlar arasında bulunup bunların gözünü yıldıramamıftır. k ceza mahkemesi- 7 - Köy ve ziraati mevzu alan ro- nan Bn. Nazı"keye aı·ı tab'-''-at ilerlem;•-

G .. 1 · kııı:I pdc h rsları k ""' ~ bulunmadığı sorulmuıtur. Safiye derhal 
a koznlerdı o r ' ı <> a- ne .ı;ı:ö .. .. tir. n, • e •e ür mecmulan. tir. Bn. Nazikenin o/"ılu Seyfettin. anne- Seyfettini göstermiştir. 

ar a t ır. Ceza esi senetle '--"'lı de- 8 - Gazete veya mecm lann köy 

Fuarımızın bu yüksek değeridir 
iti, her sene açılış töreninde büyült
lerimizi kendi aram mla bulmak aaa· 
detini bize bahşediyor. 

~vekilimiz uğurlu ellerile Fuarı 
açarken kendilerini samimi bir sevgi 
halesi içine alan lzmirlilerin çehrele
rindeki sevince baksınlar ... Hepimi
zin gözlerinde Atatürk sevgisiıı.i ak
settiren alevi bulacaklardır. 

.~_,_._. k ~ sini öldürdüğünü külliyen inkar ettiği Vaziyet artık tamamen aydınlanm.ı• ıxınıa:r un §lcxıeu arşısın- • · T feciyi her~ ya ve,.;, ti mevzu n 1 n.. lan. • Bu alev bizim imanımızdır. 
d h k ,,__ .• -'--'--' .:ı.:::.· t' • g · e için hadisenin tesbitine büyük bit ehem- sayı'-~·•·. ""-Lu·· Hd'·· •• '--L. Bn. Na-a, are eucrllll QCl"ü&I ~ı~ ırmtş- e'k:ebilir --- ,___ ıaoııır ....... ~ "" - -"""' O büyük adama ka,...ı t..1 .. Jerimizi 

Bu alev bizim ümjdimizdir. 

L • bir _ı.:ı • L' • ç •· -- miyet verilmektedir. k d 
1 

ık O 
1 

-r "'<'4P 
1er, yenı __..,, yem. ıar •sbem Her - den öace Karalturunde •an ın zi e evin en ya ruz ç ıyor. ğ u önünü saran hudutsuz sevgimiz, ona olan ı..· d --1.. ti · · · · · d ...-Y ' Vaka günü Safiye \aminde bir kız sa· k p h .,,ın e ~avc eı-uıe aınsı, sının e- tefeci olara resmi ırmiş, esiyor. ara vermesi için n zor- udutsuz bağlantımız, onun yüce 
-vam etmek yt>Ilarını ıı.ramışlar ve deftrr Kara unun Bozkliyü ci armda otlar b leyin işiae gi er Melez çayı ·ena- adın, P"arMJ l:nılunmadıf,m SÖY· varlığında duyduiumaz emniyetin, 
bulmuşlardır. '\le t-efecilik lev tutuşarak yangın çıkmış ve '" ürü!- mlda ibtiyu bir lı:admla genç bir deli- Seyfettin kenaıaini ııazlık aruma h=run. saacietin ta kendisidir. 

I! eılciden paraya m"lllaıbil nı 1 mıdır} mü "ir. kanlı ııörmüt ve auan dikkatini ulbet- tiriyor ve ora-da iple boğuyor, Bilhassa bu duygularımızın büyük 
faiz olarak para alnlarken, ı..,:...;-,ı. --~ miJti. Genç kız. gayri iht.İJ' rt bir hisle ŞEFE bildirlmesini isteriz . 

.,..,. .... -- Hidi1e yerinde bulunan bir mendil de Şimdi, paranın getireceği pMa fa- __ , l ol Bı·r tav ..,1•h bunları ııözleriyle takip etrnit ve sazhlı:- Başvekilimiz muhakkaktır ki iz. 
· · k bil 1 al-- -,_ clı 1 vet aan . nası mu > .., tayanı diklı::at örü\miiJtiir. Seyfettin bu-ızıne mu a ma maKta r ar. r::_1_., L-- _ -'--lar b"l" • ki . 1 lar aruında kaybold..ı.Jannı görmüı· miri geçen eneden daha farldı, daha 

B d k b. · il .,........u ~ a....m 1 ıran nı- Muteber gazeteniz" 13·8-938 günlül
1

.• lunan mendilin kendiaine ait olmadığını 
1 u. urulımu1 açı ır mısa e an- ha-• on ı...... evvd -~t. ,_.... _ ur. ı"ddia ..... :.tir. ileri bulmuşlardır. lr:mirlilerin, Ege 

t sa im • .r~ '-'<'i' Y'""' ..... • 9936 ao:y.lı nüshaıımın birinci sayfa- c· ıı· . 1 d""" .. s fi B ·-... . ... b" L dah eli . a maga ça . . • . rtılı: ccaı:l ınaye n ış en ıgı gun a ye, n. mcısını ır ı<at a güz eı,hnne 
Benim elli dekarlık bir tarlam var. p '- yı -e sa- alııncı ··ıununda Fuarda odamız Nazikenin cesedini görünce, btiyülı:: bir Bunun üzerine Seyfettinin M emen- azmine şahid olmuşlardır. 

B ·· - lro • tarı<ert; tarafından · ettirilm" ol n r.:...iden h 1 b k d d b ] · •-.:... eJL. -'"'-- 'L bu 1 Uraya tutun yacagım. y h t ih t L... 1 '>""' ayret e u a mı tanımıştı. e u oman eti ........,.. c """'""- zmir, enternasyonal Fuarına, onu 
r ka k. a u n aye on ~ sene evve mamul Çeşmenin fotografı altına <Evkaf 

1 
• h . h . d k f b l nıen · ikendioine ·· eril · bdm en- '-" 

,.., t param yo . . . l k • 1 k zmır apıs anesın e mev u u unan ırendi .sinesinde yaşatan lc.lütür par-
Tefeciye gidiyorum. Tarlamın bızzat kendısı ço u çocuguy e tü- pavyonuna merbut bir çeşme• yuılma Sı-' · · b'd" ·· ·· B N "k · dilin "--"-itine "t lduiunu iıir f et- kile ish1cbalmin bır" tali yıldızı gibi C 'kır k ._,_ . Evkafa . "b" .. cy•ettınrn, a ıse gunu n. azı enın ..,.,,,.., 

her dekarıııa be§er lir.adan iki yüz un ar en; ınıretıy.., çepnemız aıt gı ' cos- L --b · d b ı ... ı. uh 1 · · bakıyor. Bu canlılık harl>lc:etını" ·n da-B d~ · be - b' r il . ld • nd k.,,ı;·~ .h .. """' enn e anm ı ~ ttı teme mışttt. 
elli lira alıyorum. Tarlam en azdan ugün ört ~. ş yuz ın t- ten mıı 0 0 an ı n ttlnı ını ırörüldiiğünden s.,.~. diğer ukiz T kikat rtı1t n fhadacbr. Sey- ha kuvvetli hamlelere vesile olaca-
dekar L--·na elli kilo tütün veriyor. ralık adam olmuşlardır. rica ederim. gı' nı umuyor. 
~ mahkum ark.ad ı aruında Safiyeye göo- fettin, par an anneoıini oldür-

T efeciye her kilo için on kuruş ta- Ve tefecilikle şöhret almışlardır. ALI AKiF ERALP 1 B _.,_ 
1 

lı: - Her •ene, Fuanm'za en ba··yu""k 
teri mjş ve n. Nazikcnin yanında gör .. mekten mans:emeye veri ece bT. "" " 

ahhüt ediyorum. fkhsat ilmi henüz namuskarane Kütahya titaret ve eanayi odası alikayı gösteren Başvekil B. Celal 
Bunun da tutan (250) liradır. çalışmak yoliyle küçücük bir yerde, ba,lci.tibi Bayarm ve lkwat vekili B. Şakir 
Şimdi hesap edelim. bu kadar büyük bir servet kaz.anma- ............................................ Fuarda Çok zengin bir kömür Kesebirin buradan alacakları her in-
Tefeciden ne almışhın} nın hünerini henüz keşfetmemiştir. ~Okurların mektuplarıa maJenı· daha bulunda tiba bize bir yardım kaynağı olacak-
250 !. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·• G.. b k " 1 ıra. Tefeci bu cı1ıetleri Türk halı:imine ur Üz cocu mü- tır.Bu emniyetle kendilerine lzmirin 
Şu halde albay ~nde 250 lirayı, izah etmek mecburiyetindedir. Yani Gazozlardan şikayet ' BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE derin minnet ve şükranını sunmak-

be• yüz olarak iade ediyorum. bu paraları nasıl kazanmıştır? sabakası yapılacak miz B. Celfil Bayarın nutuklarında bil- tan zevk duyuyoruz. Ayru zamanda 
Demek. ki aenede yüzde iki yüz Fakat bunları izah edemiyecek- Bir okuyucumuzdan aldığımız mek- Çocuk eoirgeme kurumu tarafından hassa üzerinde durdukları toprak altı Fuarın muvaffakıyeti için yorulmak 

faiz veriyorum. tir. tııptıı 'SOD zamanlarda bazı gazoz fabrika- lzrtıir <:nternasyonal fuarı guinosunda servetlerimizin işletilmesi işi. büyük bir bilmiyen bir gayretle çalışan ve ba-
Bu en ftZlclır. Bu takdirde Türk hakimi vicdanı- !arının halkın sihhatı ile oynamakta, pis, üç Eylül 938 Cumartesi günü aqamı .,._ hızla ileriletilecektir. şarma azmının her gün yeni bir Ör• 
Tef-eciliğin getirdiği bu faiz usulü nın hükü.ı:nlerini ullanacak ve tef-e. tortulu gazozlar çıkarmakta olınaların- at (19) ile (21) aramıda bir Güıbüz Mad ihraell'bınızda ahi bu senedi- neğini veren belediye• rci~imiz Dr. 

muvazaa yollariyle borç para verip ci layık olduiu cezaya ~rpılacaktır. dan şikayet edilmektedir. Çocuk müsabakası tertip edilecektir. ğer senelerden çok üstün bir inkişaf kay- Behçe Uzla ona degerlı yarclım-
almağa da tatbik olunabilir. ka l l dedilmektedir. !arını bahşeden valimiz B. Fazlı Gü-

O vakit bu yüzde ·L· yuz·· ıı'-'--ti- En ııüzel nun ar, ııüze verim- Kari.imiz mektubunda ~yle demekte- Bu müsabaka d6rt yaşından on bir l . h" kd" l h b-
JIU ~ !erini ancak tetbi.k edenlerin kabili- dir: " k d k kek uk'- = eçı şe ır namına ta ır e, mu a 

nin. hatta ÜÇ yÜ2ıe kadar varması da . .. . L'~ . yaıı a ar ız ve er çoc ... r ara- ı.. k [ d betle selamlamayı bir kadi.-şinaslık 
mümkündür. yetlerıyle mutenaıııp d"ı::fda 'be- <Fakir ballan ... ziyade kesif olarak -d· yapıl •e ı..u ..... ıara kurum Firari Daau. ya a an ı vazifesi sayıyoruz .. 

Bu parayı borçlu ödiyebilir mD rirleır. Kabiliyetaiz e hiç ir bulan ğu semtleriıı sokak -ve leıı.ce 
mana ifade etmezler. yerlerinde satılan bu gazozlara hiç ehem- tarafındn kıymetli hediyeler verilecektir. İzmir hapisanesinden Menemen ceza 

öcliyem.iyeceğinde şüphe yoktur. evbae rıllledilen :ınarııf yanl<'!llcll.erden F uarnnız enternasyonallık vasfına 
Fal.at ne ÇJkar~.. Türk hakiminde bu yüksek kabi- miyet verilmemektedir. Bilhassa mezar- /(, - .-

1
. . Dudu geçenlerde Menemen hapisane dı- bu sene biraz daha yaklaşmıftır. 

Tefeci onun varını yoğunu .aatar, liyet vardır. hk b• •• tiftn sineııı.alarmd.a sahlan ayserı Oa iSi varım .aşarak bir eve atlamıf ve firara Türk iktisadiyatının bu geniş teza· 
• · · d"'- '--::...-. Jır Biz tefecililt • .ı..vetüıin iki radi- gazozlanıı "'inde sanki karanlıkta '""eti h • • fd" h d ı k 'l ocagına ıncır ""er, a_ .... a • k 1 edbirl bal • . "" ~ şe 1'ımıze ge ı muv ak olmuştu. ürün e yer ama suretı e mem-

Alamazsa} a t e stırı acagına ınanıyo- görülmez diye kasden yapılın~ gibi çöp, Dılin • il Firari &nahko.m diln Adapazannda ya- leketimizle iktisadi teşriki mesaiye 
Borçlu öküzleriyle, aapauiyle, tar- ruz. tortu, kıl ve hattA sinek ölllleri bile iÖ- alqam Bandırma ebp.- e kalruunıştu-. Menemene getirilecek ve atfettikleri ehemmyeti gösteren dost 

!asiyle çoluk çocuğuyle bütün bir Birisi eldeki Celal Bayar kanunu. rülür. Ufak bir tecrübenin pek çabuk Ka)'ftri 'Valisi B. Mustafa Adli 'Bayman, firar suçundan mahkemeye verilecektir. memleketlere ayn ayn te;ıekkür cde-
ömür onun hesabına çalı,mıılc mec- . lki?cisi ~ed.i k'?operatülerinin ge- hak verdirecef:i bu ~yetimin önüne ıehrimize ırelaittir. Dudu, m hur altın diş .AliııiJı eşidir. riz. Şuna kaniiz ki Fuarımıza iştirak 
buriyetindedir. nışletılmesı ve ıslahıdır. geçilmesi Ulftuml sıhhat bakıınından çok eden memleketler memleketimizle 

Binlerce ve binlerce insanın Vllr- ~alk kkendisdini te~~~!.k muhtaç yerinde bir himmet olur. 1 ticari münasebetlerine daha geni~ 
..,. d k .. .:ı:ı::::.·nd L.'Jedilmi. lu DUUJa """"" sınem&UU"Ua ...,_ ş~yı • Telefon lıgı" nı bir bayin• gı"bi didikliyeıı fa- etmıyece yer ımı gor u ten 

90nra <>u~~ ·----• · ---1--'- ·-• • • T s imkanlar hazırlıyabileceklerdir . 
cıanın dehşetini eörüyor moyuz? ava e.,..._, en nıı.ı 'o r. çolı: temlı bir halde içerken böyle ikinci ayyare ıneması 

Tefeci haydutlarının yanında da- Zaten en esaslısı da budur. sınıf sinemalarda., lll!rmllyesi yirmi, otıızJ 31!51 ŞEVKET BiLGIN 

tı:.şkiyası çok merd, çok namuılu * ::u. ~~~:.: ~d~!,:ı l~ =-"ft s:ı:=•~eft 
Çünkü hu eşkiya ca.ni bahasına Atatürk ihtilali, bütün bir geçmi- sıhhaU bezınalı: dotru o1mua ıerek 1 G l J 

soygunculuk yapıyor. fİ, bütün kötülükleri ile yıkh ve M.rı.datnki böyledir içme, mideni boz- Gönül Acısı iz enen ıstırap ar 
Ve nihayet devlet günün birinde ııömdü. ma diyeceksiniz belld ... Ben de madaınlı:i. Ki.ARK CABlE VIUAM POVEL 

bunları boyunlarına takılı lale ve Tefecilik şekavetini bastırmasına, böyledir alakad.ırlar bunun böyle olma·1 MJRNA LOY KAY FRANctS 
zincirlerle hapishaneye ahyor. onun bir darbesi çoktur bile... masına himmet etseler diyecek olursam! . iki dibi aan'atkinn tetmi- Tarafuıdan müstesna bir suret· 

Veya darağacında sallandınyor. ilk adım zaten ablmışhr. haltsız uıı olurum.> çdmıif · .,.. içlünat te yaratılmıt büyük aile 
Yahut cesetlerini sürükliye sürük- O h Id .. 1 k kal ' 

a e soy enece ne ıyor r bü •· qk fi faciası ...... 
!iye bir ~hrin köşeciğinde halka teı- Tefecileri.. Dünya bısiklet rekoru ı SEANSLAR : GöNOL ACJSI : 3.50 - 6.40 - 9.30 
hir ediyor. c- ·· ·· ak d 

Fakat berikiler?.. unun~z y ın ır.. Roma. 19 (AA\ - Koouca &.ııeai- GiZLENEN ISTIRAPLAR : 5.15 VE 8 DE 
Beriki tefeciler? ı.. Vaktinıze hazır olun... nl bet bin metreli.k Jünya bi•iklet reko-ı Cumartesi, pazar aaat 2.30 ela ba§lar. 

Bunlar namusla adamlar gibi ha- lZMtR 18 ağuata. 1938 runu, bu mesafeyi altı dakika 20 eanil"' h•ı:zı•••••••••m:ı•••••'2llt.ıı:ımmmıı::ııımr:za11ı~ 
IS. kanunların himayesine barınma- MAHMlITESAT BOZKURT 2/5 te la.tetmdc 81ltt' le kmmttır. 

Halkevi köşesi 
l - Evimiz motör kursuna devam 

edenlerin pazartesi ve perşembe günleri 
derslerine devam ec!ilmektedir. 

2 - Evimiz bahçesinde her hafta pa
zar ve perşembe günleri karagöz oyun
ları oynatılmaktadır. Bütün yurddaşlar 
davetlidir. 

3 - 20/8/938 cumartesi günü eviinlz 
Ar ve Gösteril komitelerinin haftalık 

toplantısı vardır. 



Südet delegeler· 
Çek hükimeti arasında yapılan 

konf ef ansta anlaşma olmadı 
İngıltere gazeteleri 

endise ile 
Çekoslovakyadaki vaziyeti 

' 
telsir etmektedirler 

Çekoslovakyada ekalliyetlere mensup kızlar 
Prag, 19 {ö.R) - Lord Runsimanın heyetinin akamete uğramaması elzemdir. ler~ Alman istilasını mı~ Fakat Alman 

~det reisi bay Haynlayn ile mülakatı Zira bu hal Avrupada vahim bir buhra· istilası ümidini terketmeleri icap eder.» 
Öiln öğleden sonra da devam etmiıtir. nı tacil edebilir. Lord Rumıimanın iki ta· Prag, 19 {A.A} - Südet matbuat 
~unsiman heyeti tarafından şu tebliğ rafı müzakereye devama ikna edeceği bülteninde bildirildiğine göre Bohemya-
1teşredilmiştir ı ümit edilebilir.> nın şimalinde kain Most Bruks de yeni 

Bu sabah ( 18 ağustos) Lord Runsİ· cNevs Chronide» daha bedbindir. Haynlaynist belediye reisinin vazifesine 
tnan müşavirleriyle birlikte prens Mak- Şöyle yazıyor : Çekoslovak hükümeti ta· başlaması münasebetiyle tertip edilen 

aın mülkü olan Potenburg şatosuna git- rafından hazırlanan projenin münakaşa- merasim esnasında Haynlayn aleyhtarla
ıniş ve Südet partisi reisi B. Haynlayn ile sım bile Südetlerin reddetmesi şunu gös· rı mukabil nümayişlerde bulunmuşlardır. 
görüşmüştür. Lord Runsiman bugün de teriyor ki bütün bu vaziyet üzerinde Ber- Vukua gelen arbede esnasında dört kişi 
'Alman sosyal demokratlan ile görüşe- linin ağır tazyiki hüküm sürmektedir. }aralanmıştır. 

cektir.> Lord Runsimanm iki partiyi uzlaşmağa Haynlayn taraftan matbuat bu fırsat-
Prag, 19 ( ö.R) - Çekoslovak mah- sevketmesi tahmin edildiğinden daha j tan istifade ederek Çek milletinin haki

felleri vaziyeti şöylece hülasa ediyor- güç olacaktır. Alman ordusunun harp 1 ki: hissiyatının hükümetin ~laşıcı olan 
lar ı vaziyetinde olarak Çekoslovak hudu- temayüllerine muarız oldugunu yazmnk-

<Südet delegeleri hükümet arasındaki dunda toplanmış olması belki de sırf tadır. 
konferansta anlaşma olmadı. Çünkü ola- bir tesadüf eseri değildir. Tesadüf te ol- Prag, 19 (AA) - Lord ve Ledi 
mazdı. Bunun sebebi şudur ki Südetler sa vaziyeti zehirlemekte ve Südetleri uy- Runsiman ve mesai: arkadaşları ile BB. 
lıükümetle müzakerelerin devamını iste- sallıktan uzaklaştırmaktadır. Bu şartlar Haynlayn ve Frank şimali Bohemyada 
ıniyorlar. İngiliz heyetiyle temaslarında içinde lngiliz hükümetinin Orta Avrupa Kirijovda prens Maks Hobenlohenin 

hükümetin tekliflerinin müzakere mev- sulhuna alakasını kat'i olarak teyit et- Rodnhaus şatosunda prensin ailesi erka
kuu olamıyacağını ve partilerinin müza- mesi harp temayüllerinin cesaretini kır· nı ile beraber birlikte.. ö2le Yemellini ve
lcerelerde devama imkan göremediğini m,.lr :~:- - ---·- "'" ı...,u:ıcu udl.l: ola• mişlerdir. 
bildirdile,. bilir. Südet Alman reisi Haynlaynin Lord 

cSüdetlerin bu vaziyeti gösteriyor ki cDeyli Meyb de bunu teyit ediyor. Runsiman ile bugün yaptığı görüşmeler 
fikir teatisinden her vasıta ile sakınmak Südetlerle Çekoslovak hükümeti ara- milliyetler meselesinin heyeti umumiyesi 
istiyorlar. Bu şartlar içinde siyasi mah- sındaki vahim ayrılıklann sür'atle izale- mevzuu etrafında cereyan etmiş ve .ta· 
feller Lord Runsimanın vazifesinin neti- si beklenemez. Dün akşamki müzakere- mamiyle haber a1ma mahiyetini haiz bu-
celenmesine pek o kadar imkan göremi
)"orlar.> 

Londra,. 19 (ö.R) - İngiliz gazete• 
)eri Çekoslovakya vaziyetini endişe ile 
tefsir ediyorlar. c Yorkşayir Post> gaze
tesine göre Haynlaynin tasavvurlan ~e 
hükümetin teklifleri arasında Runsiman 

ler buna rağmen bir neticeye varmanın 
imkansı t:olmadığını göstermiştir. lki ta· 
ıafta uysallık gösterir ve Fransa ve İn· 

gilterenin tavsiyesine uyarak tavizin son 
haddine kadar giderse mesele nihayet 
halledilebilir. 

Yoksa Südetler başka ne istiyebilir-

)unmuştur. 

Prag, 19 (A.A) - Çekoslovakya ha· 
riciye nazırı Krofta önümüzdeki hafta 
zarfında toplanacak o1an küçük antantın 
senelik konferansında hazır bulunmak 
üzere cumartesi sabahı Yugos)avyada 
Bledde hareket edecektir. 

Italya, ispanyada müdahale için 
yeni vesileler mi icada çalışıyor? 

Pari9, 19 (ö.R) - Londradan Tan 
gazetesine bildiriliyor ı lngilterenin Ro
ma maslahatgüzarı sir Noel Şarl, İtalya
nın ispanyada devamlı biT şekilde mü-

CZ?~Zt wwzı:zza22Z'ZP'P?lr&21 

Viyanada 
Bir lngiliz yüzbaşısı 

tevkif edildi 
Londra, 19 ( A.A) - İngiltere 

aefiri Sir Neville Henderson hıgilte
renin Viyana konsolosluğu erkanın
dan yüz~ı Hendrikin tevkifi ha-

• disesini Almanya hariciye nezareti ~ 
' nezdinde protesto etmİ§tİr. ~ 

Yüzba§ı dün sabah Avusturyaya ~ 
giderken tevkif edilmi§tİr. Şimdi Vi- ~ 
yanada mevkuf bulunmaktadır.~ 

Tevkif hadisesinin mahiyeti henüz~ 
meçhuldür. ~ 

Q2lz?~AZP7'7Y'Z77."/'7777777.'J' 

B. Daladye 
Bu akşam radyoda 
mühim bir nutuk 

söyl'iyecek 
Paris 19 (Ö.R) - Başvekil B. Da1adi.

yc yarın akşnm mali vaziyet hakkında 
Fransız milletine radyoda söyliyeceği 

nutkun ve yapacağı davetin metnini ma
liye nazırı B. Marşandu ile birlikte tet
kik etmiştir. 

Duf Kuper 
Stokholmde 

Stokholm 19 (AA) - İngiltere har
ı...;w~ nazırı Duf Kuper yatiy]e Helsing
forsdan buraya gelmiştir. 

/span 1ıa başvekili 
Zurihte 

Zurih, 19 (AA) - ispanya başve• 

kili Negrin, geceyi Cenevrede geçirmiş 
ve bugün öğle üzeri otomobiHe buraya 
gelmiştir. 

SAYFA: 3 ., 2!LZAJ s_ g 

Lord Runsiman ilk 
tebliğini neşretti 

Prag, 19 ( ö.R) - Lord Runsiman heyeti şu tebliği neşretmiştir : 
Başvekil bay Hodza Südet Alman rnıntakasında yedi posta direk

törlüğüne Alman memurların tayin edileceğini Lord Runsimana bil· 
dirmiştir. Maarif idaresinde mikdarı henüz tayin edilemiyen yüksek 
mevkilere de Almanlar geçirilecektir. Mülki idare için de dahiliye ne
zareti buna mümasil tedbirler almaktadır. Südet mıntakasmda iki vi
layete Alman valiler tayin edilmiştir. Diğer iki valiliğe de yakında Al
manlar geçirilecektir. Adliye nezaretine gelince, hakimler komisyonu 
Şeb rnıntakası en yüksek hakmliğine bir Almanın tayinine karar ve
recektir. Şimendifer idaresiyle maliyede de Almanlara bir çok mevki
ler verilecektir. 

Lord Runsiman hüküınetin bu sahadaki kararlarını takdir ettiğini 
bildirmiş ve önceden bunların kendisine bildirilmesine teşekkür et
miştir. 

Diğer taraftan Lord Runsiman - 1 faynlayn mülakatını hiç bir teb
liğ takip etmemiştir. 

Prag, 19 ( ö.R) - Şu resmi tebliğ neşredilmiştir : Südet kasabala· 
rından birinde yeniden arbedeler olmuştur. 3000 Alman Südet Hayn
layn partisinin faaliyete geçisinin yıldönümü münasebetiyle tezahü
ratta bulunurken Çekler aleyhinde tahrikçi bir şekilde bağmşmışlar
dır. Kasaba belediye reisi balkonundan Hitlervari halkı selamlamıştır. 
Buna karşılık olarak bin kadar Çek te Yaşasın Reisicümhur Bene>!, 
yaşasın başvekil Hodza ve bazıları da yaşasın Moskova diye bağırmış
lardır. 

Nizamı iade için polis müdahaleye mecbur kalmıştır. Almanlardan 
mürekkep alay dağılmak üzere bir caddeden geçerken bir evden atı· 
lan bir taşla bir Alman yaralanmıştır. Karışıklıklar arasında diğer ha
fif yaralılar da olmuştur. Adliye nazırı polis genel direktörünü tahki
kata memur etmiştir. 

Londra, 19 ( ö.R) - « T aymis» gazetesi Çekoslovak vaziyetinin 
şimdilik halli imkansız gibi göründüğünü yazarak Lord Runsimanın 
her şeye rağmen bir çare bulmağa çalışacağı, zamanın belki onun le
hinde işliyeceğini yazıyor, fakat bütün bunlardan harp çıkmaz mı~ .• 
Diye endişe ibrazından geri kalmıyor. 

rankonun verdiği cevap 
Gizli tutulmakla beraber dolambaclı 

t 

yoldan gidişi anlaşılıyor 
Paris 19 (ö.R) - Burgos resmi mah-, tık taarruz saat dörtte yaptlını§, üç Barselon 19 (A.A) - Müdafaa nezare· 

t"lt" .. ; T"'l"""'~'"tl''"" gl>n1illii.lo..i.m. gori ..hn. motörlü dü~man tayyarelerinden beşi ti tebliğ ediyor: 
ması hakkındaki lngiliz projesine Fran- defi tayyare ateşine rağmen şehrin üze- Şark cephesinde kıtalarımız düsmanm 

ko hükümetinin verdi~i cevabı gizli tu- rinde uçarak 20 bomba atmışlardır. 200 Sierre Pandolsa yaptığı iki taarr:zu tar· 
tarak bu hususta neşrıya·tta· bulunm. . anın kiloluk bir bomba Barselonun en büyük delrnişle-.l=-. 

ı'Ull· Estramadure cephesinde 
cevap notasını alan Ingiliz harıcıye ne- merkez caddesine düşmüştür. On ev ha- . . . . 
zaretine ait olduğunu bildiriyorlar. sara uğramıştır. Zarza Cafilla cıvarında kuvvetlerımız 

İyi haber alan mehfellerin bildirdi.ğine Bir saat sonra yapıl~ ikinci bombar- ileri hareketine geçmişlerdir. Düşmanın 
göre bu notada zahiren uil!i§ma fikri ve dımanda şehrin muhtelif mahallerine Cabeza Del Bueye yaptığı taarruz akim 

Avrupa sulhunun devamına iştirak ar- bombalar düşmüşür. Saat ona doğru ya- kalmıştır. 
zusu gösterilmekle beraber filen birçok pılan üçüncü bombardıman liman mm-
ihtiraz kayıtları serdedilmekte, Nasyo- takasında hasarat yapmıştır. 1lk bom- Salamanka 19 (A.A) - Umumi karar· 
nalist ispanyanın ticareti hakkında te- bardıman esnasında Barselonun süsü gah tebliğ ediyor: 
minat isemektedi.r. Nihayet Nasyonalist olan çıçekçi köşkleri de yıkılmıştır. Ve Segre cephesinde dÜŞl]lanı nehrin sa~ 
Ispanyanın istiklaline dokunabilecek her dıvarları yıkılan evlerin içinde eşyalar sahilinden tamarnile t;rdettik. Diğer 
teklifin reddedileceği ihtar olunmakta- perişan halde göze çarpmaktadır. l cephelerde kayda şayan bir şey yoktur. 
dir. Burgosun notası lngiliz planmın tat-
bikine cümhuriyetçiler lehinde teveccüh 
göstermiş olan bir çok hükümetlerin iş· • 
tirak edeceklerini ileri sürerek bu nok-
tayı gözden kaçıramıyacağını ilave edi
yor. 

Faris 19 (ö.R) -Hava bombardıman
ları hakkındaki Ingiliz tahkik komisyo
nu dün sabah Barselona varmıştır. 
Barselon 19 (ö.R) - Katalonya eyalet 

ANKARA PALAS 
Otel, Lokanta Pastahanesi lzmirin 
en büyük ihtiyacını karşılamıştır 

dahalede bulunduğu hakkında deveran 
eden şayialar dolayısiyle geçenlerde İtal
ya hriciye nazırı Kont Ciano nezdinde 
1aptığı teşebbüse hala cevap almamıştır. 

• reisi Kampanis öğleden sonra Katalonya 

Gerçi bu teşebbüse 1 tal yan hükümeti
nin mutlak surette bir cevap vermesi 

beklenmezdi. Fakat İspanyada karış· 

'mazlık siyaseti hakkındaki beynelmilel 
taahhütlere bu şekilde muhalif hareket 

edilmesinin lngiliz • lt~yan anlaşması· 
nın mer'iyet mevkiine girmesini güçleş-

tireceği ihtar edilmiş olduğundan Roma 
hükümeti, muktedir olduğu takdirde, bu 
yeni müdahale haberlerini tekzipte men· 
faatli idi. 

Sir Noel Şarl dün Kont Ciano nez
dinde teşebbüsünü tekrar etmiş ve bu 
yeni mülakatı ancak on dakika sürmüş

tür. Evvelki mülakatta kont Cino rahat· 
siz olduğundan derhal cevap veremiye· 

ceğini, fakat bir tahkikat yapacağını bil
dirmişti. O vak.itten beri yalnız İtalyan 
matbuatında diğer memleketlerin Fran-

ıa tarikiyle Cümhuriyet İspanyasına mal
zeme göndermeğe devam ettiklerine da

ir olan neşriyatın daha ziyade şiddetlerı
diği görüldü. Faşist gazeteleri ayni za

manda Jngiliz vapurlarının da harp mal
zemesi kaçakçılığı yaptığını yazarak bun· 

ların İngiliz bayrağını hakiki hüviyetle
rini gizlemek için kullandıkların; bile id
dia ettiler. 

Anlaşıldığına göre İtalya İspanyada 

parlamentosunu içtimaa çağırmıştır. 

Siyasi mahafilde bu içtimaa büyük ~ir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Roma 19 (Ö.R) - Neğrin kabinesi ya
pılan tadilatla daha mufrit bir şekil al
mı~tır. 

Katalonya iftirakçıları hükümttten 
uzaklaştırılmış ve 800 iftirakçı bir üsera 
karargahına gönderilmiştir. 

Londı·a 19 (ö.R) - Hariciye nezareti 
Burgos ajanı Sir Robert Hodzsona gön
derdiği talimatta nasyonalist bükü.metin 
kaseli olarak batırılan İngiliz ticare va
purları için tazminat tediyesini kabul 
edip etmediğini sormağa memur etmiş
tir. Bunun sebebi şudur: Vapur müceh
hezleri lngiliz vapurlarına karşı hava 
bombardımanları tahkik komisyonunun 
teşkili için yapılan müzakerelere devam Hükümet kartııında ve şehrin en mutena yerinde olan ANKARA 
için ilkönce bu noktanın hallini istemiş- PALAS, lzmire gelecek yerli ve yabancı bütün seyyahların her türlü 

Dii.çenin Mareşal Balbo Hitlerin Mareşal Göringle silah kontrolii.nde lerdir. ihtiyaçlarına, temizlik hususundaki itiyatlanna ve bedii zevklerine 

lere malzeme göndererek karışmazlık Avam kamarasında İtalyan müdahalesi Paris 19 (ö.R) - Ispanyada iki cep- cevap verecek bir titizlikle haZU'lanını§hr. 
hakkındaki sözlerine muhalif hareket hakkındaki istizahlara verdikleri cevapta h ede mücadele şiddetle devam ediyor. Otelin salonlu, tarasah, banyolu odaları ile sıcak, soğuk sulu, ka-

ettiklerini ileri sürmeğe hazırlanıyor. 

cDeyli Meyb gazetesine göre Kont 
Ciano İngiliz maslahatgüzanna cevabın-

Gandesa çıkıntısında nasyonalistleT hü- loriferli, konforlu birinci, ikinci, üçüncü sınıf odaları, temizliği, bele
dalına kaça1!'1a~ı birw?san ~ullanmışlar- kümetin müdafaa hatlarını parçalamağa diyece tesbit edilmiş normal fiatleri muhterem müşterilerine en küçük 
dır. Bu vazıyetın degışmesıne sebep şu· 1 1 

. .J bb"sl . ı 
. .w. .. . ça ışmış aruır. Teşe u erı neticesiz bir itiraz vesilesi vermiyecek bir şetı:ildedir. 

dur : Zannedıldıgıne goıe o vakıtten be· kalın il b' ah 
ıştır. Otelin lüks, asri ve lzmirde yegane olarak göster en ır past ane-

da F ransanın da karışmazlık anlaşması- ri Londra hükümeti İtalyan müdahale- Estramador cephesinde hükümetçilcı· si ile vaktiyle <<Askeri» denilen ve bugün büyük tadilat geçirmiş olan 
nı bozduğunu ve hatta Barselon hükü- leri hakkında ispanyadan yeni tafsilatlı. mukabil taarruza geçerek bazı terakki- meşhur bir kıraethanesi vardır ki, şehrin en büyük, eıı İ!lek caddele
metine kendi torpitolarından üçünü ver- raporlar almıştır. ler elde etmişlerdir. rine naZU'dırlar. ANKARA p ALAS, bu varlığını, mükemmel, temiz, 

diğini iddia etmiştir. lngiliz teşebbüsü- Roma, 19 (AA) - lngiltere masla- Barselon 19 (ö.R) - Barselon bugün içkili, hayat ve zevk şartlarına layıkiyle cevap veren yeni bir lokanta 
nün Romada ısrarla tekrar edilmesi dik- hatgüzarı Kont Ciano ile görüşmüştür. şafaktan beri üç defa bombardıman edil- ile takviyeye karar vermiştir. 
kate şayandır. Bahusus ki son zamana Sanıldığına göre bu görüşmede yeniden miştir. Şimdi.ye kadar sayılan kurbanlar Lokanta, ayın yirmisinde ayni çatı altında muhterem müşterilerine 
kadar lngiliz hükümetinin mümessilleri maslahatgüzarın geçen hafta Kont Ciano yeklınu 20 ölü ve 100 yaralıdır. Fakat açılmış bulunacaktır. 
ve bilhassa Ba vekil B. Nevil Çember- ile yaptığı görüşmede olduğu gibi lspan· enkaz altından ıkarılacak diğer kur- A N K A R A P A L A S M O D O R L O G O 

----------
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ŞEYTAN Spor Bahisleri: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teşkilat otoritesi 
Halk mas.kesi 

VE KUMPANYASI 
............................. llE:o=;==oı=ı;ııı:ı;ı;aı 

,7L//LJ Büyük aşk ve macera romanı 
-35 

ve Milli Küme Kızılayın büyük bir 
Sürprizi var 

Yaz<Jn: sual Yurtkoru 
- O dAva faJa kabul etmiyor. Elini omuzuna koydu. •1 •••••11111111•••••••••••••••••••••••• / ... 

ıVlahkemeye çıkmıyor. Fakat kanu- Böyle söyleme .. dedi. Kim bi- Yazan: SUAT YURTKORU libiyetlere nail olamayınca, bir takim se-
ııun ıcığını cıcığını biliyor. lir?.. bepler icat ve bunları bahane ederek 

Kanun maddeleri elinde oyun- - iKiNCi KISIM - Gazetelerden öğrendiğimize göre, :ts- milli kümeden çekildi. 
cak gibi her tarafa dönüyor. Maama- 1 tanbulun meşhur dört kulübü (Fener- İstanbulun milll kümedeki diğer üç 
fih uzun müddet bu yolda yürüye- YIRTICI HAYVANLAR bahçe, Galatasary, Beşiktaş ve Güneş) kulübünden iki danesi, Güneş ve Gala-
ceğini de hiç ummasın .. Vakıa o ge- ARASINDA lstanbul likioden çekilmi,Ierdir. Bu ay- tasaray, milli küme musabakalarında 
ce benim arkasına koyduğum me- Kameraman? rılış şu sebepten olmuştur: Futbol fede- diğer iki bölgede karşıl~tıkları takımlar 
muru atlattı ama ondan sonra hak- Hazırım. raayonu bu sene, bütün bölgelerde lik içinde hoşlarına giden, işlerine yarar 
kında yaptırdığım takiplerden kur- Ses makinesi? maçlarını iki devre üzerinden oynatarak futbolcuları kandırıp kendi kulüplerine 
tulamadı. Peşine iki usta memur Hazır!. ortadan milJi küme maçlarını kaldırdı. aşırdılar. Bu iki kulup halli, ayni mak-
koydum. Bunlar sabahleyin erken- Valberger açık semaya ve kuvvetli istihbaratımıza nazaran milli küme sada, yani artık gizliliği kalmıyan bir 
den Kontesin ikametgahı etrafında güneş 15ığına bakarak: müsabakalarının lai;"Vedilmesinin başlıca profesyonelliğe devam etmektedirler. 
yer aldılar ve onun gittiği bütün yer- - Ziya da mükemmel.. dedi. saiki, Türk futbolunu ilerletecek, Türk İstanbulun milli kümeye iştirak etmek 
!eri tesbit ettiler. Kurnaz kadın öyle Matmazel Lelia siz de hazırsınız ya.. milli takımına eleman seçilmesini kolay- bedbahtlığında bulunan dördüncü ku
yerlere gitti, öyle büyük adamları Ala .. Şimdi arslana sıra geldi. Ars- laştırac"'k bir takım menfi tesirler hasıl lup Beşiktaş ise, hiç şüphesiz yine bu 
ziyaret etti ki... Onların isimlerini lan nerede? etmiı olma .. dır. profesyonel telakki ve sayikların tesirile 
telaffuz etmeğe bile ürküyorum. - Demir kafeste işaret verilince Bu bahse girerken geçen sene içinde inhilal devreleri yaşamaktadır. 

- Başe .. dikkatli ol.. Keskin sir- hemen salıverilecek. yapılan milli küme musabakalarından İzmir ve Ankara bölgelerine gelince, Kızılayın siirpirderinden 

kenin daima kabına zararı dokunur. - Tamam .. Dikkat ediniz. alınan maddi, manevi neticeleri gözden bu bölgelerden milli kümeye iştirak eden 
Bu gibi işlerde daima küçükler ya- Titanus Film ve şürekası stüdyo- :;eçirme - ve ondan sonra futbol federas- dört takım, bir kısım elemanlarını İs- Kızılay senelerdenberi ucuz bir cHalk vaziyette b~a uyacak boyda olarak dik'-
nar, bilirsin.. !arından Kalbur üstü sahne vazilerin yonunun muvafık bir te~bir olarak itti- lanbul kulüplerine kaptırmış olmalarına maskesi> aramakla meşguldü. Yapılan katle seçilmelidir. B~ kısmı b~ bağın-

- Evet bilirim, maalesef öyle .. den biri olan Samoel Valberger etra- haz elliği bu kararı münakaşa etmek rağmen milli kümeden maksad olan ga- bir çok tetkik neticesi bu maksada mu- daki düğmeler vasıtasile lüzumu kadar 
Tatianonun peşine koyduğum me- fına seri ve son bir nazar daha attı. daha faydalıdır. yeyi, en tabii şekilde daha çok elde et- vafık olarak en iyi maskenin Alman hıılk daraltılabilir. 
murlarım bana daha mühim bir ha- Memnuniyetle ellerini oğuşturdu. Türkiyede futbolun en ileri gittiği farz miş bu'"nuyorlar. Fakat bugünkü şart- maskesi.olduğu görüldü. Fakat bu mas- 8 - Maskenin başa tamamen uyup 
her getirdiler. Sahne Tunus civarında çevriliyor- olunan üç bölgenin en kuvvetli sekiz lar altında, bunlar da bir az kuvvetle- kenin de süzgecinin gazlara karşı koru- uymadığının yoklanması: 

Bu kadın Viktor Hugo bulvarında du. takımı arasında yapılan milli küme mu- nince İstanbul kulüplerine benzer yol- ma kabiliyeti kafi bulunmadı. B~a geçirilen maskenin süzgeci çıka• 
bir pavyona devam ediyor. Bu pav- Buranın manzarcısı Afrikanın çok sabakalarından ne netice ve faydn aıln- lara sapmayacaklarını ve ayni akibet- Genel kurmayın Milli Mudafaa Veka- rılıp sol el He süzgeç vidalama yerinden 
yon bir akıl hastalıkları klniğinin içerlerinde balta girmemiş ormanla- dı? !erle karşılaşmıyacaklarını kimse tah- Jetinin, Sıhhiye Vekaletinin Kızılayın tutularak sağ el ayasile süzgeç vidalama 
yanıbaşındadır. Bu klinik te kimin rın vahşi manzarasını haizdi. Ortada Geçen sene milli kiline musabakala- min edemez. mütı>hassısları el ele vererek gazlara kar- yeri kapatılır ve kuvvetlice hava emilir. 
biliyor musun .. Doktor Cemalyanın. asırlık bir zeytin ağacı vardı ki kök- rına 1stanbuldan Fenerbah Galata- Geçen seneki milli küme musabakala- şı koruma kabiliyeti çok daha yüksek Maske muntazaman başa ve yüze geçmiş 
Biraz evvel size bardaki vaka esna- !eri bilhassa sahne vazinin nazarı saray, Beşiktaş ve Güne ~'..kıınları rının bir hususiyeti de, yineİstanbulun bir maske tipi meydana getirdiler. Bu ve hiç bir taraftan buruşukluk ve boşluk 
sında Cemalyan ile Kontesin gizli dikkatini çekmi,ti. Izmirden Alsancak, Üçok~ Ankaracıru: bazı kulüplerinin seyahat, misafire!, ida- maske hem ucuz, hem de çok yüksek ka- kalmanuş ise kuvvetlice nefes emildiği 
münasebetlerini sezdiğimi söylemiş- Filmin kahramanı olacak Lorans Muhafız gücü ve Harbiye istirak ettiler. re ve hakem işlerinde diğer milli küme biliyetli bir maskedir. Aşağıda bunun zaman yüze daha ziyade yapıştığı hisso-
tim. Haklı mı imişim. Leliaya gelince fevkalade güzel ve Daha b~ta söylediğimiz gibi bu musa- kulüplerine program haricinde, tefav- hakkında liizımgelen tafsilatı bulabilir- Iunur. Nefes alındığı zaman hiç bir yer-

- ·Hakikaten mantık silsileniz Fransız sahnelerinin en çok alkış bakalardan Türk futbolunun yükselme- vuk etmek için en umulmaz, en arzu edil- siniz. den hava girdiği hissolunınamalıdır. ze-
pek doğru. toplıyan ve erkek nazarlarını en zi- si ka.sdediliyodu. Acaba bu neticeye mez bir takım çarelere baş vurmuş ol- 1 - Maske üç boydur: hirli gaz odasında yoklama hususi tali-

-Daha bu kadar değil.. Bir üçün- yade üzerine çeken namdar ve genç doğru bir fayda elde edildi mi? mal:ı..rıdır. Güneş ve Galatasaray kulüp- a - Büyük boy B mat ile yapılır. 
cü serseri daha var ki doktor Cemal- b' tk• d ö } Iı b' · 1 · · b b k d bilh İ · d b Orta O ır sana arıy ı. Y e tat ır sesı B:ı su:le yine kısaca vereceğimiz ce- enrun u a ım an, assa zmır e - • 9 - Maskeyi b~tan çıkarmak: 
yan ve Tatiano ile daimi temasta. vardı ki duyan derhal mest olurdu. vap; hayırdır. yarytıkları temaslar sırasında musabaka- c - Küçük • K Sağ ve sol ellerin b~ parmakları her 
Bu adamın adı Jerom Karjaktır. Ya- Lorans Lelianın peşinden pek çok .. !ardan evve'l ve musabakaların sonunda Maskenin boylarını gösteren B, O, K iki tarafdan çenenin altından sokulup 
nl. Jan La·· Helyen" d • k" l k F k ki Çünkü, milll küme maçları, bunu ter- b d ki t db' 1 h d"' .. t h rfl k ın amcaza esı.. ımse er oşmuştu. a at 0 'mseyi t· d kil• b h aş vur u arı e ır er er urus a eri mas e süzgeclnln takılacağı yer maske öne ve yukarı d"'""• oekilerek 

T h f Ç k h f .. Y l ıp e en teş atın ütün üsnüniyetine, 1 k •• . d h .... 1 k . 1 -.,·- • 
- u a .• o tu a .. yavaş ya- sevmemıştı. a nız sanatini düşünü- b.. .. fed • sporcu u ;uemın e oş goru eee ış er- üzerine ve maskenin içinde iki gözlük baştan çıkarılır. 

• hak k 'b" 1 d Elb b. I k utun akarlıklarına rağmen, arzu d d • 'ld' vaş sıze verece gı ı o uyorum. yor u. et ır gün ge ece ve 0 da en egı ır. camının arasına konmuştur. 

Dah K "ak il J L ek . O la h edilen ve spor faaliyetinden beklenen K if d t k 1• li 10 - Maskenin temizlenmesi: - a sonra arı e an ö sevec tı. zaman onun ayatını .. .. . . ısaca a e e me azım ge yorsa; 2 - Maske iki parçadan ibarettir: 
Helyenı·n fotograflarını cı'nayet ge- b' 1 · k 1 k k d" normal, husnunıyetli şartlar dahilinde ·nı k" 1 b' 'k' k l"b M k kıs Baştan çıkarılan maskenin süzgeci vl-ır eştırece o an er e unyanın en mı ume maç arı ır ı ı u u un ve a - as e mı 

Cesı. Lasavan barında bulunanlara d la k yapılamadı. Bir defa, Jstanbul bölge- bun1 'd 1 . . l hırsl b S dasından çıkarılıp yaln.ız maske (süzgeç mesut a amı o ca b. . . dar F hah k arın ı are ennın arzu arını, a- - üzgeç d ğ'I) 1 ıl k . 
d H 

sının nam ener çe ulübu daha . . . .. . e ı ıs at mamış uru bezle ve dikkat. 
ayrı ayrı göster im. epsi de onları -BiT EDI- ·ık b-ı.. afh 1 ,_ : rını tatmın etmek ıoın ortaya konmuş bir Meske ve suzgeç kendine mahsus mu- 1 silin. • G"zl .. k la . 
o gece bara gelen ve cinayet işleyen 1 musa """-5

- a ~rınmt umdu~ıı I'•- >ı;or !adil} eıı ı.lcgilillr. kavva kutu içinde saklanır. dae b lır. 0 b u. elam rının ıç tarafların• 
B . d . . . h 3 - Maske kısmının parçaı·· • "···· u unan ugu anmaz levhaya hiç do-

kimseler arasında görür gibi olduk- Buhran .. .. d u ış e otorıtesını. parasını ve er _ ,-·· h.u ..... ___ ._,,_ r;o;;~ı,;; ı.. .. ,p .. ı- ... oırnnu-
larını söylediler. onun e türlü imkanlarını kullanan spor teşkila- !ardır: !ursa bozulur_ 

- Mükememl.. Dostum elinde tınuz, çok şayanı tebriktir ki, ilk tecrü- A - Lastik kısmı: Süzgeç vidalanacak yerin iç tarafında• 
gürültülü bir mahkemenin bütün belerden aldığı neticelerle', milli küme 1 ) Yüz kısmı, 
unsurları mevcut.. musabakaları namı altındaki şahsi ar- 2 ) Baş kısmı, 

ki nefes alma süpabı çıkarılarak kuru 
bir bezle silinip kurutulmalı ve yerine 

_ Evet.. Fakat ne yazık ki bu A ek k • zulara, hırslara yol açan ve netice itibari- 3 ) Kemer, konulmalıdır. 
dava görülmiyecek.. Hakikati ög-_ merı anın ta ıp le kardeş gençlik arasına münaferet 4) Düğmelerden ibarettir. 

k b • k bul B N f .. b N Kirlenen maskeler buğulanmaz levha 
renmek için daha ileriye gittim. Ha- <O an u çıgırı apatmış unuyor. - e es ''enne supa ı 
riciye nezaretine, muhacirler umum Milli küme, bellri futbolumuzun iler, C - İki gözlük çıkarıldıktan sonra, su veya sabunla dik· 

tt • "' • • t 1 · · · k · d b' db d katilce yıkanabilir. müdürlüğüne baş vurdum. Oradan e ıgı sıyase emesı ıçın ço yerın e ır te ir ir. Şu D - Gözlük içinde buğulanmaz lev-
Kontes Tatiano hakkında malumat ·•• kadar ki, evvela bu günkü ana prensi- ha ve bunları gözlüğe sıkıştıran çenber. Halk maskesi gölgede, açık havada ]ru, 

almak istedim. Ve öğrendim ki bu bimizin hilafına memlekette açık pro- E _ Süzgeç vidalamağa mahsus yer ~duk: s~nra) <;::neşte, soı!'3da kurulu• 
kadın bu nezaret ve dairenin en bü- Yazan: Vlnston Çorçil lesyonelliğin kabul edilmesi v" peşinden ve ayrıca nefes alına süpabı. ursa zu ur tusuna onur. 
yük şefleri ile münasebettar. Ve bir bir veya bir kaç futbol kulübunun im- F _ B~ bağı 11 - Kutusuna yerleştirmek: 
memur arkadaşım kulagı-ma şu ke- Avrupadaki siya.si meseleleri uzak bir ve mali kuvvet tabii seviyesinin pek al- tiyazlı olarak tanınması lazımdır. Maskenin süzgeci çıkarılır, maskeye . !-Süzgeç: 
limeleri fısıldadı : ikinci büro... memleketi daima yakından alakadar tında bulunuyor. Büyük iş müesseseleri Biz buna taraftar değiliz! A S" "d onu gergin tutacak mukavvaya sokulur. . . - uzgeç ve vı ası ( 

_Ay. I• bu"sbu"tu"n sarpa ••rıyor. eder. Bu memleket Amerikadır.Çünkü, ile hükümet makinı'zması arasınd-'·' Bunun ıçın, yeni beden terbiyesi ka· ' · Bu esnada maske de buruşukluk hu-
• ~ <UU B - Süzücil maddeleri havi olan sule gelmemelı'dı'r.) Nefes verme su"pabı Kısmı siyasi casus teşkilatı araya gi· Amerika Birleşik Devletleri, Avrupaya münasebet büyük bir ahenksizlik için- nunumuzun istihdaf ettiği merkeziyetçi 

riyor demek. Şu halde Kontes kısmı uzak olmakla beraber, onun siyaseti ve dedir. <;alışmanın kulup idarelerine kadar teş- kısım, yuvasına yerleştirildikten sonra maske 
b h l k bağlıd ilhas ·ı· · he tü' l" · · b rt f d 5 - Maske kutusu: mukavva kutuya yerleştırı· ·1ı·r. siyasi rroemuru... Bu vazifede olan ütün aylı i e ço • ır. B' sa Bu büyük kuvvetler birbirine ne' kadar mı uu, r r u anarşıyı e ara e e-

bir kadın ve bilhassa F ransanın hu- bugün diktatörlük idarelerine karşı cep- bağlı olduklarının farkında değillerdir. cek ve bu davada bizi en çabuk, en A - Maske koymağa mahsus yer, 12 - Bakım: 
dut tahkimatına çok büyük yardım- he alan demokrat hükümetler arasında Cürnhurreisi iş ve yüksek maliye dün- kestirme yoldan ileriye götiirecek bir B - Maskenin nefes verme süpabını Halk maskesi, onu bozacak her şeyden 
!arı olmuş bir adam olan Piyer Lö Amerika kuvvetli bir mevki kazanmış yasını bazan karıştırmağa, hazan tesel- zaruret olarak biliyoruz. yerleştirmek için yuva, korumalıdır. Sivri tırnaklar maskeyi de-
Helyenin oğlu ile nasıl vazifesine bulun~~or. . . . !iye devam ediyor.> Suad Yurdkoru C - Maskeyi gergin tutmak için lebilir. Onun için maskeye çok dikkat 
ihanet edebilir. Başka devlet hesa- .Bu ıtiba.~Ja'. ,eskiAm!n~ nazırlarından Çörçil Amerikada siyasi partilerin ik- tertibal etmelidir. Ezilmiş veya bir tarafında 
bına casusluk yaptığına mı hükme- Vinston Çörçil ın ( erika ve Avrupa) tisadl sahadaki rollerini işaret ettikten 1• d 6 - Maskenin başa geçirilmesi: çukurluk peyda olmuş süzgeçler değiş-
deceksiniz. Hem bu derece güzel ka- ismi ile yazdığı bir makale, hakikaten sonra Amerikada efkllrı umumiyenin Spanya a Evveli mukavva kutuyu açmalı, mas- tirilmelidir. 
dın.. dikkate şayandır. İngiliz siyasisi, Ame- siyaset karşısındaki vaziyetine geçiyor: Mühim emirnameler itenin nefes süpabını yuvasından çekip 13 - Maskeleri saklamak: 

- Böyle söyleme.. Mataharinin rikanın Avrupayı tehdit eden felaket- cAlmanya değil, fakat nazi idaresine d '[J çıkarmalı, maskeyi de dışarı çıkardıktan Halk maskesi dalına mukavva kutu 
macerası daha unutulınıyacak kadar !ere seyirci kalmasının kendi aleyhinde düşman olan his, Amerikada İngiltere- neşre l i sonra süzgeci vidalamalı ve maskeyi iki içinde kalmalıdır. Her boy maskenin, 
taze olarak hatırdadır. olacağı işaret ettikten sonra diyor ki: den daha fazla ve daha serbe'3t kendini Barselon 19 (ö.R) _Resmi gazeteli- elle düğmeleri hizasından tutup (14 nu- kendine göre bir mukavva kutusu var• 

- Peki, sence bu işin neticesi ne Amerikanın refahı, kuvveti hiç bir gösteriyor. Bu his 1914 tekinden daha manların ve harp endüstrilerinin askl!I'- maralı şekle bakınız) çeneyi maskeden dır. Mukavva kutunun da üzerinde han· 
olacak?.. zaman bugünkü dereceyi bıılmamış, ns- hararetli ve daha geniştir. Ieştirilmesi ve ordu komiserliklerinin içeri sokmalı ve maskenin kenarlarını gi boya ait olduğunu gösteren B,O,K 

- işi zamana bırakacağız. Za- kerl kuvveti hiç bir zaman bu kadar Bu hissi hükümet de zayıflatmağa ça- yeniden teşkili hakkımla mühim emir- altından, kulakların ve b~ arkasından harfleri bulunduğu gibi, ayni harfleı 
man herşeyi halledecek. Maarnafih ehemmiyetli bir hal almamıştır. Avru- l!§ıyor. Mühim nazırların nutukları tn- nameler neşretmiştir. Şimdiye kadar ce- geçecek surette arkaya doğru çekmeli. maskeyi gergin tutacak olan mukavva· 
bu kurnaz, fettan kadın, bu herşey padaki demokrat devletlerin diktatörlük giliz, Fransız veya İskandinavya demok- miyetlerin veya hususi teşekltiillerin ida- Bu suretle yüze geçirilen maskenin gırt- nın üzerine de konulmuştur. 
elinden gelen Kontes bir gün elime devletleri üzerine servet, kredi ve deniz rasilerinin duyduğu hisleri ateşli gözlerle resi altında kaim!§ olan bütün harp en- !ağı sıkıp rahatsız etmemesi, gözlüklerin Maskeleri fazla rutubet ve hareket• 
düşecek olursa... ticareti bakımından üstündür. Fakat on- ifade ediyorlar. Eski Amerikan muha- düstrileri silahlanma müsteşarlığının tamamen gözler hizasına gelmesi; maske- ten, bilhassa üzerine güneş gelmeokten 

-Azizim .. Onun senin eline düş.- !arın kuvvetleri ve . kudretleri, bir an ripleri nazi haruketini büyük bir hoş- idaresi altına geçecektir. nin kirpiklere dokunmaması için de mas- korumalıdır. (Maskeleri soba, mangal 
mesinden ziyade benim kollarımın gelip Amerikanın refahı veya felaketine nutsuzlukla karşılıyorlar. Londra 19 (ö.R) - Benford Ingiliz kenin el ile düzeltilmesi Jawndır. Mas- yanına koymak, onları bozar). Maskeler 
arasına düşmesini ben tercih ederim. yakından bağlıdır. Amerikan elçilerinin ve onlarala bera- vapuru kaptanından şu radyo alınm1ş- keyi takarken ve düzeltirken nefes ver- donarsa lastikleri çatlar. Onun için mas-

Ba~e sesini çıkarmadı. Amerikada her şey yolunda giderse ber çalışanların bir çok hükümet mer- tır: Barselondan Orana gitmekte iken me süpabına el sürmemelidir. Hayatı keyi muksvva kutusu içinde ve evleri-
Kaşları çatık. düşünüy.,rdu. Avrupadaki en sağlam ve en sıhhatli kezlerindeki hareketleri açık bir şekil- Barselondan 15 mil mesafede kasden kurtaracak olan bu süpab çekilirse ko- nizin en iyi yerinde, mesela sandık veya 
Komiser: devletler yeni bir kuvvet bulurlar. lşler de, demokrasi idealini muhafaza gayesi bombardımana uğradık. Atılan bomba- pabilir. Buna mukabil maskeyi gözlük- konsolda saklayınız. Ancak, naftalin 
- Haydi .. Haydi .. dedi. Üzüntü- fena gittiği zaman milletler o nisbette büdüyor ve Amerikayı hiç bir faal mü- !ardan ikisi vapurun yakinine düşmüş- !erden veya süzgeç takılacak yerden koymaktan kaçınınız. Çünkü naftalin d.e 

yü bırak .. Senin zekanı daha faydalı kendilerini zayıf hissediyorlar. dahaleye sokmak tehlikesini göstermiyor. tlir. Hasar olmamıştır. tutarak yüzde oynatmak ve düzeltmek maskeyi bozabilir. 
ve verimli olarak işletecek ve daha Amerikadaki iktisadi ve mail karışık- Bütün bun:arı ehommiyetle göz önün- Benfordun mürettebatı tamamile In- kabildir. Kadınlar maskeyi takmadan 14 - Buğulanınaz levhaların değiş· 
muvaffakıyetli neticeler Verecek ye- !ık karde~ milletleri yalnız müteessir et- de tutmak l,'.,zımdır. Avrupa demokra- gilizdir. Vapur Orena safra ile boş ola- evvel b~larında bulunan firketeleri, ta- tirilmesi: 
ni hadiseler elbete çıkar.. Mesela mekle kalmıyor, gerek ırk kinlerini silerinin, ordularına Amerikanın doğru- rak gidiyordu. rakları çıkarmalıdırlar. Gözlük kulla- İşe yaramaz bir hale gelen boğulan. 
tahkikine geldiğin şu Pastör enstitü- azaltacak, gerek i.;tibdada mukavemet dan doğruya ynrdıııı etmesini beklemele- nanlar, kulaklığı olmamak şartile gözlük- maz levhaları değiştirmek lazımdır. Bu 
sündeki vaka da pek ala mühim ob- çare•i teşkil edecek kuvvetlerini azalt- ri muvafık olm ız. Avrupadaki diktatör- Sivas çimento !erini çıkarmıyabilirler. Ancak, maske maksad için maskeyi 8 numaralı resimde 
bilir. mıyor. lük devletlerin·n de Amerikadaki hür- r b •k takmadan evvel gözlüklerinin camlarına olduğu gibi çevirmeli, buğulanmaz lev-

Başe başını salladı. Amorika Biri ik devlellerirun dünya ıiyet idealleri ; hinde mütemadiyen in- ra rı ası buğulanmıya mani bir ecza (veya sabun) haları tutan çenberleri çıkararak bozul· 
- Ehemmiyetsiz birşey.. dedi. dava.ına edebileceklori ilk yardım, re- kişaf ed•n efl-2..ı umuıniyeyi bilmemez- Sivas, (Hususi) - Sümerhank tara- sürmelidirler. (Kuru sabun sürdükten muş olan levhaları kaldırmalı, gözlükle-

Alelade bir hırsızlık, enstitünün la- falı içinde bulunmak ve iyi silahlanın~ likten g•lınek wya ~hemmiyetten uzak fından orta Anadolunun çimento ihtiya- sonra kuru bezle şeffaf oluncaya kadar ri iyice silerek kurulamalı ve yeni bu· 
boratuvarında hırsızlar bazı fenni olmaktır. Büyük mik>asta bir silalıhn- tutmak ayni d recede delilik olur. cını karşılamak üzere şehrimizin nü- camları uğm!ik, camların buğulanmasına ğulanmaz levhaları kenarlarından tL'l-
aletlerle tahlil edilmek üzere tüpler- ma programı tahakkuk halinde bulı.:.1- Amerikan Birleşik devletlerinin son mune çiftliği civarında kuracağı büyük mani olur.) rak gözlüklerin üzerine yerleştirmeli va 
de bulunan bir takım mikropları asır- maktadır. senelerdeki, hatta son aylaı·daki şahsi- çimento fabrika9ının icap eden su i~i de 7 - Maskeyi b~a uydurmak: çenberle yeniden sıkıştırmalıdır. 
mışlar. Tatoız bir iş.. Bu işte öyle Fakat, Okyanusun öbür tarafından, yetine Avrupada ne kadar fazla ehem- Çelebiler köyünün ouyundan halledile- Maske, alın, yanak ve çene altında Levhaları yerleştirirken {iç taraf) ya• 
6Ürprizler falan ummıyorum. • &yni ruhu taşıyan ınilletlere icabında ıniyet verilirse yeni bir felaketten ka- ıek fabrika inşaatına eylii.l ba~ında baı- rahatsızlık yapmıyacak ve heyeti umu- zılı olan kısmın hakikaten iç tarafa gel· 

Komiser Başeye yaklaştı. derhal ~·ardım edebilecek olan iktisodi ~ınmak ihtimali o kadaı· !azlalasır lama" takarrür etmİ§tir. mi.Yesi burusmıyacak, yani muntazam bir mesine dikkat etmelidir. 
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Evlilik .başka •• Aşk başka 
Beyaz perdede çok muvaffak olan 

bir artiS't tecrübelerini anlatıyor 
Son günlerde Don Ame~ isimli bir 

artist çevirdiği muhtelif filmlerde baş 
6.şık rolünü aldı ve hepsinde muvaffak 
oldu. Yıldız bu vadide ihtisaslarını soran 
bir mecmuaya verdiği bir ankette diyor 
ki: 

Beş sene radyoda çalıştıktan sonra 
Holivuda geldiğim vakit beni biitün ta• 
nıyanlar etrafımı alıp, sinemada muvaf-

fak olabi1mem için bol bol nasihat ver
meğe başladılar. Bunlar hemen hepsi bir 

Loretta Yungun karşısında aşık rolünü 
oyruyan Tirono Poverden aldım. 

Benim de bu filmde bir rolüm var
dı. Fakat tabii bir Aşık rolü değil.. Ça
lıştığım stiidyo henüz benim bu dereceye 
erişmemiş olduğuma pek haklı olarak 
karar vermişti. 

Filmi çevirirken düşündüm: «Eğer 

aylardanberi bana verilen nasihatleri din
lemiş olsaydım, ıimdi bu filmde Loretta 
Yungu hen öpecektim. 

Onun çevirdiği aşk sahnesindeki vaziyeti 
Valantinodan farklıdır. Valantino sevgi
lisini kollan arasında boğacak gibi sıkar, 
sonra kadının hiç mukavemet edecek 
hali kalmayınca uzun dakikalar suren 
buse faslı başlar. 

Fakat Taylorun kucaklayışlannda da
ha çekingen bir hal var. Yalnız zaferden 
şüphe eden bir çekingenlik değil. 

- Bir çok kadınlar bana mukavemet 
edemediler, sen d6 mukavemet edemi-

nğızdan: Arbk Tirone Poverin her hareketine yeceksin, onun için istiyorum ki, ilk aşk 
- Azizim, diyorlardı, yaptığın film dikkat etmeğe karar vermiştim. Ondan hamleei senden gelsin diyen hakim bir 

tecrübelerini gördük. Muvaffak oluyor- sonra beyaz perdede bugünkü meşhur tereddüt.. 
sun, muvaffak oluyorsun ama daha bir aşıkların aşk sahnelerini nasıl çevirdikle- Karım bu çeşit aşkı da anlamıyor, tec
çok öğreneceklerin var. Mesela aşk sah- rini tetkik ettim. Bununla da iktifa etme- rübe yapmadan tatbikata geçilir mi ya? 
nelerini beceremiyorsun, diyorlardı. dim. Tetkiklerimi sessiz sinemanın tanın- Bu hocamdan da vazgeçtim. 

Kendimden emin bir adam tavriyle mış Aşıklarına kadar ileri götürdüm. Elde üçüncü hocam Con Barrimor oldu. 

cevap veriyordum. ettiğim netice şu oldu: Bugüne kadar O daima sevdiği kadına hakaret ve istih-
- Nasıl olur .. Evliyim. 1ki de çocu- gelip geçen artistler içerisinde aşık ro- fafla bakıyor, son dakikada harekete ge

iium var .. Bunlar aşk sahnelerinde tabii lünü en eyi becerebilen Rudolf Valanti- çiyor, sevgilisini hırsla, vahşetle sıkıyor. 
olarak muvaffak olduğumun canlı delil- nodur. Bu çeşit bir aşk sahnesini evde tekrarla~ 
I~ri değil midir? Valantinonun aşk eahneleri kendine yım dedim. Neticesi karımdan bir tokat 

Bu cevabı alanlar bütün coşkunlukla- mahsustur. Sevgilisinin karşısında dim- yemek oldu. 
riyle itiraz ediyorları dik, kadının gözlerinin içine baka baka Geri Koperi taklit edeyim, dedim ... 

- Evlilik başka, aşk başka, rejisör, durur, bütün hareketlerinde kadını ha- Bilirsiniz ya kadmlar bu artistin mavi 
senden kanna olan aşkına benziyen aşk yı1tan, kendinden geçiren hakim bir eda gözlerinin bakışları içi~· ölmeği göze 
sahneleri istemiyor. Daktilo1arı, eatıcı vardır. Kadın bir çiçek gibi eolar, irade- ahr. Yine karım mani oldu: 

kızları heyecana düşüren kalplerini hızlı sini kaybeder, ıonra Valantino birdenbi- - Göz1erin mavi değil ki, dedi. 
hızlı çarptıran, onlara tatlı tatlı bir baı re harekete geçer. kadını kolları arasına Artık canım sıkılmıştı. Kimden örnek 
dönmesi veren ve karanlık salon içerisin- alır, kadın büzülür, başı Valantinonun alayım diye kanından nasihat istedim. 
de yanıbaşındaki koltukta oturan sevgi- göğsü üzerine düşer. Artık seyircileri coş- - Canın kimi isterse cevabını al· 

lilerine sokulmağa mecbur o1an aşk sah- turan aşk sahnesi başladığı şekilde devam dım .. 
neleri istiyor. eder. Ben de hocamdan öğrendiğimi ya- Meşhur artistlerin hepsinin birer bireı 

Söz buraya gelince, aşkın bu çeşidinde payım, dersimin ilk tatbikatını karımın isimlerini saydım, karım hepsine itira:a 
çok acemi olduğunu anlıyor ve bana na- kanşısında tecrübe edeyim, dedim. Fa- etti ve nihayet: 

sihat verenlere teşekkür ediyordum. Bir kat karım romandan hayata fırlamış bir - Sen bana baksana .. dedi. Ben se· 
çok rejisörlerle görüştükten sonra bu ac- mahluk deği1. sağlam vücutlu, sağlam ni olduğun gibi seviyorum. Eğer istet 

zimi kaldırmağa karar verdim. Fakat ne ruhlu bir ev kadınıdır. Karşısına geçip sahnede, ister hayatta genç aşık rolünU 
yapayım ki, yalnız başıma bir türlü rno- gözlerimi ııüzmeğe başlayınca gülünç ol- oynamağa kalkarsan senden ayrılırım. 

dem bir aşık o1mağı beceremedim. Onun duğumu anladım ve bu işten vazgeçtim Ayrılmak .. işte bu hiç işime gelme;. 

Nevyork devleti siyasi teşkilatının hü
kümran eimuı, T ammany Hal teşkilatı

nın oefi olan James J.Hines'in muhake
mesi bütün Amerikada heyecanlı dedi
kodular ve çalkantılar uyandıracak su

rette başlanuotır. Nevyork devletinin ha
yatında ilk defa olank bu kadar mühim 

ıiyasi mevki sahibi olan bir şahsiyet kor
kunç bir haydut çetesinin ortağı ve Har
lemde oynanan gizli piyan.golan çevir
mekte olan Raketers şeflerinden biri ol
makla itham edilmektedir. 

hakim Picoranın James J. Hinesi mah-
kum etmeğe mecbur kalacağım tahmin İçin büyük üstat1ara baıı vurmağa, onla- ve başka bir aşk hocası .aramağa başla- O halde seyircilerimin beni olduğum 

nn heyecanlı aşk sahnelerini nasıl oyn- dun. gibi kabul etmeleri lazım .. işte ben böyla 
"il ediyor. dıkl B k annı tetkik etmeğe karar verdim. llk u arardan sonra yeni filmlerden kaldım.. Ve ömrümün sonuna kadaı 

Diğer tarafdan avukatın karısı Bn. 
ı dersi caşk her şeyden üstün> filminde birisinde Robert Tayloru beğendim. böyle kalacağım .. T AMMANY HALLIN SONU Davis, kocasının hala metresine devam 

Muhtemeldir ki, bu dava bir çok re- etmesinden hiddetlenerek boşanma da-
&aletlerin meydana çıkmasına sebebiyet vası açmıştır. 

vermek suretiyle ıenelerden beri Nev- JAMES IllNES K!MDlR? 

york devletinin biricik siyast teşekkülü hafiyesinin refak~tJ:ıdc kendisini tedavi James Hines 61 yaşındadır. Seneler-

olan Tammany Hall'in mahvını intaç eden doktorun kliniğine gitmektedir. denberi Nevyork devleti demokrat si
cdecektir. Bay Ruzvclt te vaktiyle Tam- ~onr.:ıdan anlaşılmı~tır ki Diksi Davis yas1 teşekkülünün şefi sayılmaktadır. 
many Hali tarafından Nevyork valii doktora değil metresi Hope Darın nezdi- Taırunany Halls'ların oğlu ve hafidi sıfa
umumisi seçilmişti, fakat zamanlar var ne getirilmekte ve genç kızın da her şeyi tile hem hastalar, acizler, işsizler ve fa
ki Tammany Hali Ruzvelt aleyhine dön- itiraf etmesi için nüfuzunu kullanmakta- kirlerin hamisi hem de müthiş bir siya
nıüştür. Ve garip bir tezad olarak Nev- dır. Bundan da anlaşılıyor ki Davis Ja- set adamı sıfatile de bir çok kirli i~lere 

yorkta Ruzvelte müzaheret edenler si- mes J. Hinesin aleyhinde şehadet ede- karışmış bir adam telôkki ediliyor. Ja
yaai rakipleri olan Cümhuriyetçilerdir. cektir. Mumaileyh hapse atıldığı gün- mes J. Hines 35 yaşında siyasete atılmış-

ilk ~nce bir kaç gangesterin tevkifi den beri metresini 60 defa ziyaret etmiş- tır. İsmi etrafında bir çok skandallar du
ve Nevyorkun Rakketers denilen hay-ıtir. Bu müsaadenin verilmesini müddei yulmuştur. James J. Hines 26 bin dolar 
dutlardan temizlenmesini istihdaf eden umumi Dewey temin etmiştir. Zira Dik- kefalet akçesi mukabilinde serbest bıra
bu dava me~hur bir şah~iyetin ismi etra-\si Davis mahkemede deliller karşısında kılmıştır. 
fında demokratlarla Cümhuriyctçiler ( • * • 
ıırasında amansız bir mücadele mevzuu.Meşhur paraşütçü ölümünden bir kaç sani-
olmu~tur. 1 1 .h . 1 .k f 1 h·ı r d . 

. ~e~ork ~~vletinin genç ve ciddi! ye evve ı tısas arını mı ro on a ı ( ır l 

'k b b" "k h . d . i b" Bir kaç gün evvel radyo haberlerimiz si e s ut esnasın • as arını soy-
nıuddeıumumısı Thomas E.Deney Ame- 11 uk daki ihtis l " 
rı anın u en uyu şe nn e sıyas ır . . . eki fA • ·ı · 1 . . . . . yl . •arasında en yüksek irtifadan, 11 kilomet- Iıyecektı. Nıt m acıa ı e netice enen 
mevki sahıbıdır de ... Mumaileyh, ag emı 1 k d b · · ·· .. fA · reden atlamak suretile dünyada kimse- su utu esnasın a u ışı gormuş, acıayı 
ihtimale göre önümüzdeki seçimde Cüm- nin kendisine irişemiyeeeği bir rekor te- anlamış, ölümün muhakkak olduğunu 
huriyetçilerin Nevyork umum valiliğine sis eden Fransız paraşütçüsü James Vi- görmüş, son nefesinde ağzını mikrofona 
namzedi olacaktır. Thomas E.Devey liams'm kendi rekorunu kırmak üzere götürerek kazanın sebebi hakkında iza-
Cümhur riyasetine de namzet gösterile- h yaptığı bir tecrübede düşerek öldüğünü at vermiştir. 
ceğini ümit etmektedir. Nevyork hakimi t k Bir kaç saniye sonra öleceğini bildiği 
F d. d p k . H' •. . t yazmış ı . 

er ınan e ora ıse ınes ın rıyaset e - ı J ames Viliams bu son tecrübesine hu- halde büyük bir itidal demle vazifesine 

tiği T ammany Hall tarafınc.lan Nevyork sust bir ehemmiyet veriyordu. Paraşüt- ve mesleğine bağlılığını gösteren Vili
valii umumiliğine namzed göııterileceği- çülükte r.mniyet işinin ve bilhassa yük- ams'ın mikrofondaki sözleri maalesef 

ni tahmin ediyor. sekten atlamalarda hava tazyiki ile ok- anlaşılamamıştır. Bununla braber bu ha-

30 MJL YONLUK DOLANDIRIClLIK sijen tertibatının işleme şeklini bu son va kahramanının ölürken bile vatlfesi-

J tecru"bede bir daha deneyecek ve bera- nine kadar sevdiğini bu hareketi de gös-
Müddeiumuml Dewey, amca J.Hines 

f d h 1 "d f d·ı berinde .. ,,.,ıyacag'1ı radyo verici makine- ter"'"';.,-ıir. tara ın an araret e mu a aa e ı en ~ "~' 

Rakkeseerslerin faaliyetlerine nihayet 
vermek, Nevyorku bunların şerlerinden 
kurtarmak için senelerdenberi çalı~mak
tadır. Devey, kat'i darbeyi indirmek 
maksadiyle T ammany Ha1lin gangester

lerle suç ortaklığım tesbit eden delaili 
ele geçirmeğe uğraşıyordu. Nevyorkun 

bira kralı adını taşıyan Dutch Schultz'un 1 
çıkardığı gizli piyango etrafında tahkika
tmı tamik etmekte idi. Schultz'enin 1935 
ilk T eş:-ininde öldürüldüğü malumdur. 
Nevyorkun bütün gazete bayilerinde, bi
rahanelcrin~e ve lokantalannda 1 O se
nelik gizli piyango biletlerini satın almak 
kabildir. Bu suretle suçlulara atfedilen 

dolandım:ılık 30 milyar 600 milyon ı 
franga baliğ oluyor.. Bu piyangonun l 
mekanizmaeı bahsı mütekabil şeklinde-. 

dir. 
KIZIL SAÇLI KIZIN A VUKA TJ 

File.delfiyadnki villasında nefis met

ıesi Hope Dere ile yaşamakta olan avu- , 
kat Diksi Davis tevkif edilmi"tİr. Bu 
itclam bira kralının da avukatı idi. T ev- 1 

kif esnasında kızıl saçlı beyaz perde gir)- (Uahi Baba) nın «Cenneti» nihayet siyah Allahın eliyle açıldı. Bu cennet 

Nevyorkun gök delenlerinden 3.5 ine( 

kattan çıkarılmış bir iskele üzerinde 
dans etmek değme babayiğitin ktirı de
ğildir ... 

(Maraton) dansıdır. Diinyayı 
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Viyananın şahane skandalleri: 
-5-

Habisburglar fic · s 
Arşidük Ottonun korkunç hastalığı 

idi? L. Robensonun ikibeti ne 

Japonlar lngiltereye gayz-
la dişlerin.i sıkıyorlar 

''Artık bu lngiliz menevralarına 
bir nihayet verllmeli,, diyorlar 

Lüiz Robenson cidden e~dişe~ için- ı 
de idi. Hayatını hayatına bagladıgı bu 
iAr§idükün derdi, daha doğrusu hastalığı 

ne idi? 

Fa.kat yanında snde ben vardım; bir va
lutlar y~mından ayı ılmıyan dostları, artıl-: 
sörünmez oldubr. Bu dostların Ottodıın 
uzaklaşmncının b~~lıca sebebi imparator
dan korkmaları idi. Çünkü imparator nr· 
tık yeğeninin adını bile işitmek istemiyor

du. 

Tokyo 19 (A.A) - Hosi gazetesi cJa
ponya lngiltcrenin maııevra1arma bir ni· 
hnyet vermelidir> başlığı ile yazdığı bir 
yazıda diyor ki: 

O zaman çektiği ıstırap ve ~ndişe ya
nm asır sonra büe bu kadında hissedi

liyordu. 
Lüiz Robenson, macerasının bu kıs

mında durmak mecburiyetinde kaldı. 1 
Boğazı kurumuştu. Bir yudum su iç- ı 

dltten sonra, Macerasım anlatmakta de· ., . 
vam ettiı 

cEpeyce zamandanberi Ottonun ıstı

rabı arttı ve nefes almakta çok sıkıntı 
çekmeğe başladı. Evvela, bu halin şid
~c:tli fakat geçici bir nez.le olduğuna hük
hıettim. 

cBir gün, Otto çok §iddetli bir nöbete 
tutuldu. Boğulacak gibi oldu. Elini göğsü 
Uzerine bastırarak mosmor kesildi. Ben 
ne yapacağımı p§lrmakla beraber, lıe

inen hususi doktoru profesör Kiyari ge

tirttim. 

cProfesör muayeneyi büyük bir cid
diyetle etti. Yüzünde derin endişe izleri 
vardL Ve nihayet hemen boğazdan ame· 
fiyat lüzumuna karar verdi. 

korkunçluHu ve murdarlığı yüzünden 
kendisini içkiye vurmuştu. lçkiden mu
vakkat bir teselli ve tedrici bir ölüm bek
liyordu. Ottonun benden sakladığı tek 

cBunun üzerine Viyanaya nakli mec· sır bu idi ı 
buriyetinde kaldık. cOttonun hastalığı şüyu bulunca garip 

cGüzel Otto. ruhsuz bir ceset halin- bir hal hasıl oldu; bütün dostları, akra
Cfe idi, söz söylemekten mahrum idi ve baları Ottoyu bırakıp çekildiler. Benim 
bana iki saat sonra hastayı iade ettikleri için de aynı şekilde hareket lazımdı. fa. 
u.man zavallının ağzında bir nefea bo- kat ben öyle yapmadım. 
rusu bulunuyordu. Vakıa hayatı kurta- clmparator, hastalığın korkunç mahi
nlmııb, fakat bundan sonraki yaşayışı yetini duyunca yeğeninden kendisine bir 
(İaimt bir azap ve ıstıraptan başka bi~ey fayda kalmadığına hükmetti. Arşidük 

olamıyacakb. Otto artık bir yük, bir baş belası sayıldı. 
cHabeburg hanedanının ııunank ve Viyana havalisinde, Bering'te küçük bir 

ecvgili çocuğu, Arıidük ve prenslerin bu villa kiraladı ve bizi oraya sevk -daha 
en güzel insanı, Viyananın bütün kadın- doğrusu nefy- ettiler. 
)arının sevdiği, meşhur at meraklısı Ot- cBen, Viyanalıların bizi ölmeden ölmüş 
to, artdc bir alil, bir zavallı idi. saydıklarına eminim. Çünkü Aarşidük 

cOtto, burnunun çökmüş olmasına 
rağmen hula güzeldi. Bir adam ona yap
ma bir burun yapmakla bu biçimsizliğin 

~nüne bir derece ol~n ~eçti. 

cAr~idük bazı bütün iradesini toplar 
·ve ağzındaki boru ile kendi karikatürünü 
) apar ve gülmek isterdi. Fakat zavallının 
sesi kısılmı~. çatallaşmış idi. Bunun için 
cülmesi bile garip bir hal almıştı. 

«Ömrünün sonlarına geldiğine kendisi 
de kanaat hasıl eden Otto, çocukluk za
manında mürebbisi Marseli villaya davet 
etti. Bu ihtiyar ve eyi kalpli papas Otto· 
nun so:'l • rzulnrını dinledi. Günahlarını 
ı::on defa olarnk çıkardı ve seveili Ottom 
1906 senesi T eşrinisani,,inin 6 ncı günü 
son nefesini verdi 1 

cOttonun ölümünden iki saat sonra, 
imparator Fransuva Jozef ilk ve son ola
n:k evimizin eşiğinden geçti ve Ottonun 
cesedinin bulunduğu karyolanın ayak 
ucuna diz çöktü ve dua etti! 

c- Ottonun korkunç hastalığı vakıa 
bana geçmemişti, fakat onun ölümü be
nim hayatımı zehirlemişti. Hastalığında 

Ottoya baktığım için bana oldukça mü
him bir para verildi. Fakat ben hayatı-

mın zevkini kaybetmiştim, paranın ne 
kıymeti olabilirdi sanki? 

c3-4 sene kadar halktan uzak ve iki 
çocuğun terbiyesi ile meıgul olarak ya-

şadım, Ottonun dostları, beni ara sıra 

ziyaret ederlerdi. 

c 1918 de vilayetime döndüm. 
cEbeveynim çoktan ölmüşlerdi. Ha· 

bsburg hanedanı Avusturya - Macaris· 
cNe kadar yazık! çok az zaman içinde Ottonun ismi mensup olduğu kulüplerin 

~ıtidükün hastalığmn no olduğu mey- defterinden silindi, bu suretle bir zaman· 
Clana çdtb. Öyle bir hastalık ki. o zaman lar tantana VP. aöh .... t; Vivanıa ,., .. J..::.::~ tan tahtlımnc:lıan hnrt .. rtill"l'\t,ı ... rni Rrnİm 
bu fıastalaiın Viyanada adını hile aim]a- Avuetuıyayı tutan Otto. unutuldu, gitti! de servetim nihayete ermişti. Bir zaman• 
ra almaıt munıa.u .. ---~11 ı• ~.1. bir bas- cOttonun hayatının bu son kısmı ka- lar çok sıkıntı içinde kaldım. Bereket 
talı kki, o zaman için tedavisi de yok dar elemli ve ... Mesut geçen devri olma- versin ki oğlum büyüdü ve eyi iıt sahibi 
idi. Ve, Arşidük Otto bu hastalığı Pariste mıştır. Otto tamamiyle yalnız idi. Her oldu da, açlıktan veya eefletten ölmek· 
bir arap klZından almış ve bu hastalığın kes tarafından tamamıyle reddedilmifti. ten kurtuldum!> 

Ruzveltin nutku 
Bütün Dünyada derin 

akisler uyandırdı 
Par is, 19 ( Ö. R) - Reisicümhur Roo· 

seveltin nutku bütün dünyada derin akis
ler uyandırmıııtır. Fransa bilhassa dikkat 
göstermiştir. 

imdadına koşarken Kanada Jngiltereye 
ve lngilterenin şeriki olan Fransaya da 
yardım etmiş olacaktır. Nutuktan çıka

cak en mühim ders budur. 

Karlar arasında 
bir sığnak 

--0-----
Alp dağlarının en yüksek tepesi olan 

Mon Blan civarında deniz yüzünden 
4.362 metre yükseklikte bulunan bir te· 
pe üzerine Fransızlar tarafından bir sığı
nak yapılmıştır. Daimi karların içinde 

kurulan bu sığınağın İnşası sekiz gün 
devam etmiştir. Bunun bu kadar çok 
uzaması havaların mütemadi çalışmağa 
müsaade etmemesidir. Günde an<'k 4 
saat çalışılabiliyordu. 

Mimar ve tanınmlf dağcı Şövalye ta· 
rafından inşa edilen bu sığınakta yana
bilecek hiç bir şey yoktur. Buradaki yor
ganlar ve döşekler dahi amyanttan ya
pılmıştır. 

Eğer İngiltere japonyanın Çindeki ha
rekatını ve bilhassa Hankova karş1 ya
pılan hücumları ınUşkUIAt ile durdurmak 
arzusunda d~vam ediyorsa İngiltere ile 
halen yrpılmakta olan görüşmelere ni· 
hayet vermelidir. Eğel' Yango üzerinde 
üçUncü devletler için emniyet mmtaka
ları ve Hankovda iltica mıntakaları gibi 
taleblerde bulunan 1ngilterenin istekleri 
knbul edilirse Hankova kar~ı yapılmakta 
olan harekat çok mUşkUlleşecektir. Hal· 
buki Çindcld hareketlerin menfaati İn
giltere ile iyi münasebetler idame ettir
m menfaatinden ço.lt daha evvel gelmek
tedir. 

Londra 19 (A.A) - 1ngillerenin Tok· 
yo büyük elçisi Sir Kreji pek yakında 
hariciye nazırı B. Ugaki ile listesi evvel
ki göl'üşmeler esnasında iesbit olunan 
ve halledilmesi lngiliz - Japon münase
betlerinin iyileşmesi için elzem bulunan 
mC!sclclcrin tetkikine başlamak üzere ye
niden temasa geçecektir. 

Diplomatik mah'.fellertle ·bu mesele ile 
alakadar olarak tebarüz ettirildiğine gö
ı·e japon hariciye nazırı ile İngiltere bü
yük elçisi nrasındaki bu görüşmeler ba
zan söylendiği gibi inkıtaa uğramamış 
fakat bir veyahut iki kere Sir Krcji ile 
B . Ugaki arasında alınan randevular po
litik ehemmiyetten ari sebeplerden do
layı başka zamana tehir olunmuştur. 

Kore trenlerinde garplı gibi gıymmış 3apon kadmı, ;apon erkeği... (Köşede} 
Korenin asırlık elbiselerinden aynlmayan yerlisi ..• 

Alman manevralarının he.defi Çe
koslovakya ya son bir ihtar mı? 

Ren boyunda yapılan Alman manevralarından siivariler 

Varşova 19 (Ö.R) - Leh gazeteleri teşhir edilen kudretinin Çekoslovakyada lman askeri pilotu i~aretini tevdi etınlı 
Alman manevralarına büyük bir alaka tesir yapmaktan geri kalamıyacağım tir. 

(Tan) gazeteal diyor ki : Avrupa ai
yaai bir dönüm noktasında iken Ameri
ka en salahiyetli ağızlarının sesiyle sulhu 
korumak azmini duyurmaktadır. Birkaç 
gün evvel hariciye nazırı bay Kordel Hul 
bütün dünyadaki vatandaşlarına radyo 
ile hitap ederek şimdiki şartlar içinde 
hakiki bir aiyasi ehemmiyet kazanan 
sözler söylemiştir. 

Dün de bay Rooaevelt bizzat bir nu· 
tult eöyliyerek Kanada ile Amerika ara· 
sında sıkı münaecbetleri teyit vesilesiy
le bütün dünyaya kendi usulünce bir ih
tarda bulunmuştur. Büyük Amerikan 
milletinin reisi tarafından söylenen bu 
sözler sulhun muhafazasına hakiki bir 
hizmettir. 

Nutuk kar§mnda Berlin susmakta, fa· 
kat Roma darbeyi karşılamaktadır. Jta]. 
yan gazeteleri Rooseveltin yıldızlı cüm
huriyetin demokrat devletler tarafından 
hakiki bir müdahalesi suretinde gösteri
yorlar ve böylece Paris - Londra mih
verinin Pariı - Londra • Vaşington mih
veri şeklini aldığını yazıyorlar. 

(Bu da hiç şüphesiz sergüzeşt arıyan
ları düşündürecek bir hadisedir) 

cParis - Soiu ıunları yazıyor : Kor
del Hul ve Rooaeveltin nutuldarından 
çıkan mana ıudur : Amerikan hükümeti 
har:ci sahada Rooaevelt ve Hul tarafın
dan çizilen siyaseti takip etmek fikrini 
azami mikyasta ilan etmek için zamani 
münasip görüyor. 

Pehlivan güreşi:~ 
(Alafranga ve ~ 

gösteriyorlar. Gazetelerin ekserisi bu yazıyor. Berlin, 19 ( ö.R) - Fransız haV\ 
manevraları Çckoslovakyaya n bir ih- Berlin 19 (AA) - Karin Halide Gö- kurmay başkanı general Vilmen Pome• 
tar addediyorlar ve diyorlar~: Bu ih- ring tarafından general Vuillemin şere- ranyaya ve Baltık sahiline giderek · Al· 
tarın arkasında bir buçuk mifyon süngü fine verilen ziyafet esnasında general man ordusunda kullanılan muhtelif mo· 
hnzır duruyor. Almanya bu rnaksadla Alman hava nazırına Fransız askeri pi- del tayyarelerin teknik kalitelerini gÖ• 
biitün hazırlıklarını yapmıştır. !otu işaretleri vermiştir. termelc için yaptıkları talimlerde hazıı 

cKuryer Pal.ski> Alınan ordusunun Göringde bundan sonra generala Al- bulunmuıtur. 

"Amerika .•• Dünya sulhu
Bir kaç gün fıwla ile birbirini takip 

eden iki nutuk ayni prensibi ortaya koy
makta ve umumi vaziyet, bilhasaa Avru
pa vaziyeti hakkındaki endişeyi ifade 
eden ayni mülahazalara dayanmaktadır. 
6u nutuklardan çıkan netice şudur : 

Amerika milleti, doğrudan doğruya 

kendisine dokunmıyan bir harpten uzak 
kalmak arzusu ne kadar büyük olursa ol
sun, hiç olmazsa ekonomik sahada de
mokrat milletlere müzaheret mecburiye-

lngÜiz gazetelerinin tefsirleri daha az 
takdirkar değildir. tOeyli T elgrah baı
makalcsinde şunları kaydediyor : Roo
seveltin nutku ahvalin çehresini değişti
rebilir. Kordel Hulün nutltunun ferda-

alaturka) ' 

30 Ağustos 938 SALI günü Zafer 
bayramı münasebetiyle Gökçen na
hiyesi merkezinde bir pehlivan gü
reşi tertip dilmiştir. Bu gürC§e işti
rak edecek pehlivanlara müklfat 
olarak: Başa 25, Başaltı 15, Büyük · 
ortaya 12, küçük ortaya 8 ve ayağa ; 
5 lira verilecektir. 

nun en kat'i 'bir unsuru,, 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE ettiğini söylemiş.tir. Ve şunu ilave etmiş-ıimparatorluğunun bir parçasıdır. Faka( 

S. 7 (2691) ~ tir : ' i Kanada toprağı diğer bir İmparııtorluiun 
llil/iiıılil'l12'-.ZB1-A&iiA*WW• cBeynelmilel vaziyet te milli vaziyet ı hd d k 1 •~ ı c - Ticaretimizin muazzam kaynak- te i ine maruz a ırsa buna uir eıik 

sında o da ilan ediyor ki Amerika için kadar milleti alakadar ediyor. Dünyanın 
ları ve faaliyeti, adamlarımızın kuvveti devletlerin alakasız kalmıyacaklannı mil-

kendi toprakları haricindeki fikir hare· bazı kısımlarında bundan şüphe edilse letinize temin edebilirim.> 
ketinden uzakta kalmak imkansızdır. siyasetini ona göre değiştirmeğe hazır· l>ile, bizim kanaatimiz şudur ki medeni- - İstesek te, istemesek te ·bizi dünya sul-

Sosyalist tDeyli Herald> : Bütün dün- dır. yetin hudutları yoktur ve 'o bütün millet- hunun en kafi bir unsuru yapmıştır. im- Vaıington 19 (AA) - Kanada teh-
ya bu beyanatı rahat nefes alarak dinle- Berlinde büyük bir ihtiraz muhafaza lerin mügterek olarak aldıkları bir mi· Unlrımıza iftiharla bakabiliriz. Biz dün- dide maruz kaldığı takdirde Amerikanın 
migtir diye yazıyor. edilmekte ve Amerika ile Almanya ara· rastır. Bu mirası azalmamı" olarak mu- ya sulhuna hizmet için tetkik edilmedik ittihaz edeceg"i tarzı hareket hakkında 

tini hissetmektedir.> M h f k~ D ) Ek d " u a nza ·ar c ey i spres> te ila- sın a zaten mevcut olan münakaşaları hafaza etmek bizim vazifemizdir.> hiç bir çare, tekemmül ettirilmedik hiç Rooseveltin beyanatı Vaşingtonun dip· 
clntransigeant> gazetesi Kanada top· ve ediyor : Rooseveltin muvaffak olma- vahimleştirecek tefsirlerden sakınılmak- bir teknik bırakmıyacag"ız. 

ki b • d Am k .. Reisicümhur Kanada ve Amerika ile lomatik mahfellerinde muhtelif .:ekiller• 
ra arına ır taarruz halin e eri anın sı lazımdır. Bunun için İngiltere icabında tadır. ~ "' 

bütün cenubi Amerika devletlerinin bir cHatta ümitlerimizde aldanmış bile de tefsir edilmektedir. 
müdahale edeceğini ifade eden sözler 
münasebetiyle şu mülahazayı yürütüyor: 

Reisicümhurun niyeti bundan açıkça 

anlaşılıyor. Zira Kanadayı tek başına 

diğer bir devletle karşılaştıracak hiç bir 
ihtilaf tasavvur edilemez. Kanada bir in-
giliz dominyonudı,ır ve ancak Kanadanın 

~l"!::"Yrı;:~!!!!!!;.::::;~mnıa~ı:JEHı!!JCJ~ır.!lA~P~;ıtil)!9!'!!!J)!l!!!SF.!CWWW!m~~i!!l'!lmm"&&W!ll!li1ll•lll*IDl!l•••11m•.--

Ki r alık tütün deposu 
8000 balyalık mükemmel bir tütün deposu kiralıktır. Banko di Ro

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

kaç haf ta evvel çıkan ve çok şükür esas· olsak nihayet birbirimize şunu temin ede- Umumi aurelte yapılan tefsirlere görp 

ısız olduğu anla§tlan telİl§ verici haberler biliriz ki medeniyet dünyanın bu kıt'a- Roosevelt Monroe doktrinin tatbikini 
karşısında müıterek sulh siyasetini hara- sında inkişafına devam edecektir. Ve bu Kanadaya da teşmil etmiştir. Kanada 
retle tasvip ettiklerini babrlatııu§, Mont- da bizim en büyük kuvvetimiz olarak şimdiye kadar ihtilaf halinde Amerika· 

real, Toronto, Ottava, Vaşington ve baki kalacaktır. nın yardımından istifade edecek memle-
San Fransiskoda aynl emellerin. tezahür Kanada Dominyonu büyük lnıiliz ketler arasında bulunmamak~ idi. 
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aşbaşa kalmak istiyen 
sevgililer 

......................................... 
• • 

s RADYO s 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 13.30 da karışık plak neşriyatı, 
13.50 de plakla türk musikisi ve halk 1 
şarkJan, 14. 15 le ajans haberleri. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18. 30 da plakla dans musikisi, 
19. 15 te türk musikisi ve halk şarkıları 

Sibil, onun hakkında fazla birşey bil- lınınca, Adriyan, bu sefer hayretle ye-l <.Makbule), 20.00 de saat ayan ve arap-
miyordu .. Sadece Adriyanın munis, ok . rinden kalktı. Sibil, ona teselli verici bir ça neşriyat, 20.15 te türk musikisi ve 
şayıcı sözlerle sevgiden bahsettiği ve gülümseyişle gülümsedi. halk şarkıları {Hikmet Riza), 2 1 .00 de 
Sving dansında mükemmel olduğu hu- - Azizim Alden, ben asansör anah-

Piyano konseri: Prof. Georg Markovitz 
suslarında kanaat edinmişti. Bundan baş- tarımı unutmuşum, açmak lütfunda bu- 2 1. 15 te stüdyo salon orketsrası, 22.00 
ka da kendisinin mühendis olduğuna lunarak bana dostluğunuzu gösterir misi-

niz? 
de ajans haberleri. ve hava raporu, 22. 

vakıftı. çok mu, az mı para kazanıyor, 
bu cihet kendisini ali.kadar etmiyordu. 
Çünkü, bu delikanlıya karşı dürüst bir 
sempati duyuyordu. 

1 5 te yarınki program ve son. 
Genç kadın, içeriden bu sefer böyle tSTANBUL RADYOSU: 

bir kitap ve onu mi.iteakip te. anla~ılan 

etiket icabı nezaketi hiç unutmıyan Ad~ 
riyanın şöyle mukabelesini duydu: 

- Fakat. memnuniyetle, muhterem 
doktor! 

öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da plakla türk muoikisi, 
12.50 de havadi•, 1 3.0? te plakla türk 
mu~ikisi, 13.1 5 te Novotniden naklen 

Genç kadın . şimdiye kadar onun gar
sonniyerinde bir fincan çay içmek rica· 
]arına mukavemet göstermişti. La.kin 
delikanlı hu husustaki ricasını bilhassa 

tatlı bir tango hava~iyle dans olunurken 
tekrarlayınca ona gene t:hayır I> derneğe 
kıyamadı. 

orkestra konseri: Kemal Akel idaresin
Centilmen Adriyan, içeriye dönünce d e. 

şikAyette bulundu: 
- Nezaketim o kadar suiistim:ıl edili

yor ki; müthiş fakat artık rahat bırakıla-
- Uslu duracağınızı vaadederseniz cağımı umuyorum 1 

yann saat 4 te gelirimi. Buna rağmen. bu ümit te boşa çıkb. 

Diye fısJdamıştı. Gözleri saadet ışığı Birkaç dakika sonra, kapının zili kat kat 
ile parlıyan delikanlı da, kıza ad resini' hızla çalındı. Adriyan da tahrik edilmiş 
mmldanmıştı, ıöyle: bir kaplanmışcasına dışarıya fırladı. Bu 

- Ben, Parkingde 1 7 numarada otu- sefer de berrak bir kadın sesi, akis bı
ruyorum; parter yukarısında .. oh, benim raktı: 

tapındığını Sibil 1 - Tasavvur ediniz bir kerre, Mös-
Adriyanın cazip, küçük bekirlık yu.. yö Alden, merdiven basamağına bir muz 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 da hafif müzik: Tepebaşı 
belediye bahçesinden naklen, 1 9. 1 5 te 
konferans: Salih Murat {fen musahabe
leri), 19.55 te boTOa haberleri, 20.00 de 
saat ayarı: Crenviç rasathanesinden 
naklen, Nihal Asını ve arkadaşları tara
fından türk musikisi ve halk şarkılan, 

20.40 ta hava raporu, 20.43 te Ömer 
Riza Doğrul tarafından arapça söylev, 
2 1. 00 de saat ayan: Orkestra, 2 1. 30 da 
Necmeddin Riza ve arkada~ları tarafın~ 

vasındaki ıöminenin üstünde duran sa- kabuğunu düşürmüıler, ayağım kaydı, d t"" k h lk k 1 22 1 O d N an ur ve a şar ı an, . a o-
at 4 buçuğu vurmu,ıu ki, Sibil göründü. sürçtüm 1 Az kalsın burkulan ayag" ım kı-

votniden naklen orkestra konseri: Kemal 
Mahzuz bir halde etrafına göz gezdirdi. rJacaktıl Akel idaresinde, 22.50 de son haber
Zevkiselim belirten seçilmiş, zarif mo- Eyi kalpli Adriyan kadını teskin eder- 1 23.00 te er ve ertesi gÜnün programı. 
bilye, Adriyan hakkında ezbere benim- ken, Sibil, mekanik bir tarzda, önündeki 
eediği görüı ve düşünüşe uygundu. Eta
jer Üzerindeki müntehap kitaplar ve bir 
kaç pek şık biblo, müstesna zevkin var

lığını İspat edici delillerdi. Piyano üze~ 
rinde duran bir vazo içerisindeki muhte
şem beyaz krizantemler Sibilin sevdiği 

çiçeklerdi. 
- Yalnız 5 dakika vaktim varl 

masa üstüne serili mecmuaların yaprak~ 

]arını çeviriyordu. Bunlardan biri ara
sında bir mektup vardı. Zarfın üstünde 

Adriyanın adresi yazılı idi. Sibil. buna 
hayrete uğramış bir halde, bakıyordu. 

- insanı zıvanadan çıkarıp çıldırta

caklar, bunlarl Hallettirecek bir müşkül
leri çıktı mı, herkes bütün dünya böyle 

Böyle söylemekle beraber, Sibil, bu- neden bana baı vuruyor? Onun orasını 
rada kendisini saran mahrem atmosfer- Rabbimiz bilse gerek 1 
den ayrılmak. kendisine güç geleceğini Derken. mecmua arasındaki zarfı Si-
bilmiyor değildi. bilin elinde gördü. Sarardı. Sibile üzün-

tülü, endiıeli bakıyordu. Tedirgindi. 

saat ayarı. 

l.zılı bir deli 
Bir merasimde 

tiribünlere silahla 
hücum etti 

Nevyorkta vazifelerinin kurbanı ola-Çayın ilk yudumunu içmeden, kapının 
zili şiddetle çalındı. Adriyan. isteksizce, 
kapıyı açmağa gitti. Bulunduğu oda ile 
antre arasında sadece ince bir camlı kapı 
bulunduğundan, Sibil, bulunduğu yer
den, birinin Adriyanı sorduğunu işitti: 

Halbuki. Sihil mültefit gülümseyip, rak can veren Amerika polislerinin h§-
mırıldandı, böyle : tıralarını yôd için (Santral p Ark) dQ bi,. 

- Lütfen söyler misiniz; burada 2nci 

katta ........ oturuyor mu} 

- Fakat Adriyan .. Siz meğer kosko- merasim tertip edilmişti. Şeref tribüniln
caman bir çocukmuşsunuz 1 Neden haki- de bir kaç bin kişi yer almıştı. İçlerinde 
kati söylemediniz de, bunu bir sır gibi büyük devlet adamlarının de bulundu
sskladmız benden} ğu tribünü ikiyüz elli polis memuru mu-

Adriyan, timdi onu müte~ekkir ve se- hafaza ediyordu. 

Sorduğu kimsenin adı ctilki> minaeı
na geliyordu: bu suale, Ad riyan fU ceva
bı verdi: 

vinçli bakışlarla süzüyordu. Birden, halk arasından fırlayan bir 

- Hayır; fakat 3 üncü katta ckurb 
oturuyor!. 

Tekrar salona dönüp te yerine oturur
ken, Adriyan, ıöyle dedi: 

- Sanki burası cadree bürosu> imi§ 
gibi! 

- Ah, Sibil 1 ... Eğer benim kim oldu- adam tribünün karşısına gelmiş, manto
ğumu öğrenirseniz, benden yüz çevirir- sunun altına sakladığı iki karabinayi çı~ 

ıiniz, diye o kadar korktum ki. ... söyli- karmış, tribüne ateş etmeğe başlamıştır. 
yeyim mi, söylemiyeyim mi diye bir hayli tkisi polis olmak Uzere beş kişi yaralan
tereddüt geçirdim. Mühendis 11fatiyle mıştır. Tribündeki polisler derhal Uzeri
kendime bir yer bulamayınca ... mesle- ne bir yaylım ateş açmışlar ve adam ka
ğim haricinde olmak üzere, ilü.veten, bir fasına yediği yirmiden fazla kurşunla 
nevi kapıcı sıfatiyle, işte bu apartıman· ölü olarak yere serilmiştir. 

Ve çay fincanını ağzına götürmeğe 

vakıt kalmadan, kapı tekrar ıiddetle ça-

daki dairelerin cumuru hususu> na bak- Adı Filipps olan bu adamın arkasında 
mak işini üzerime aldım 1} gömleğinin altında bir zırh görülmüş 

~---------------------1119------, Solucan dediğimiz bağırsak kurdları 
Ekseriyetle çocukların bağırsaklarına yaplf"l"8k kanlannı emmek ıuretiyle 

büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Burtlar 

Hazımsızlığa, kansızlığa ve bir çok hastalıklara 
sebep olurlar, karın şişmeleri, burun ve makad kaşınmaları, ishal, 
oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller 

görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

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

de fiati 20 kuruştur. Yalnız (iSMET) ismine DiKKAT , _______ l_l ________ ... ____________ ... I, 

lzmir - Göztepe 
Devrim orta okulu 

ğiinden: 
·direktörlü-

Resmi okullar imtiyı.zını haiz olan okulumuzun yablı yabıız kız, 
erkek talebe kayıt ve kabul muamelesi Ağustosun on be§inden itiba
ren başlıyacaktır. 

MORACAAT YERt VE SAA TLERt : 
Göztepe Köprü 126 sokak her gün saat 15 ten 18 e kadar. 
TELEFON : 4008 6-10-15-16-18-20-22 2889 2602 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden 

üzerinde de yüzden fazla kurşun bulun
muştur. 

Bu adamın polisler tarafından bir kaç 
defa yol nizamına aykırı hareketinden 
takibata uğradığı nihayet cinnet getire
rek polislerden intikam alma fikri sabi
tine kapıldığı anlaşılmıştır. 

Bu deli adam ölürken 
- Ben ölünceye kadar ne kadar ka

bilse o kadar çok polis öldürmek istedim. 
Demiştir. ___ * __ _ 

Bir hava faciası 
DURBACH 15 ACUSTOS 

Saat on birden az evvel Strasburg ve 
Stutgart istasyonları Prag - Strasburg 
Paris arasında işliyen Çek posta tayya
resinden bir telsiz almışlardı bir kaç da
kika sonra 2400 beygir kuvvetinde Uç 
motörlü bu koca tayyare Oberkirşin du
manlık tepelerinde yere saplanarak par
çalandı-

Bu hava faciasının kurbanları on altı 
ölü bir ağır yaralıdır. Tayyarenin müret
tebatı dört kişi yolcular on Uç kişi idi. 
Yolculardan beşi Starzburga sekizi Pa
rise gidiyordu. Savoya hareketinden son
ra sisle karşJaşmıtı. On biri iki geçe Y<>
lunu görme imlclnı kalmadığından 3000 
metreden 600 metreye indiğini bildiriyor
du. Entzhaym istasyonu bin metreye 
çıkması emrini vermişti. Fakat bu emrin 
tatbikine imkan olmanuş, tayyare bir te
peye çarparak parçalanmış ve yanınl§tır. 

ZAYi 

YURDDAŞ. DIKKA T! 
Senede yedi yUz mllyon insanı hasla eden ve bunlardan sekiz 

mllyon•ınu öldüren en mUlhlş Afet sıtmadır. 
VATANDAŞ 1 Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden 

korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( KiNiN ) dir ... Jı::inin sıt
manın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir 
--~~~~~~~--~--~~~~~~~~~--~ 

Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, lruvvebizliği, kansızlığı ön-
lemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hüluala
lariyle birleştirerek BIOGENINE müstahzarını hazırlamıttır, 

Sıtu.adan korunmak ve kurtulmak icin en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürrecikleri arttırır, adale .;e sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı açar 

dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün tek illerinde şifa temin eden bu yük~ 

:z:J ı 

iyi bir 
MiDE 

iyi bir hazım sıhhat 
i ve neıe demektir 
1 Muntazamen MA
ı ZON almakla mide ve 

hazmmız düzelir. 
Mazon meyva tuzu 

mide ve bar:ı.aklan bo
~ltır. Hazımsızlık ve 

1 elqiliği g!dc .. :r. Vü
cuda ferahlı it verir. 
MAZON MCYV A tu
zunun tesiri tabii, ko .. 
ley ve zararsızd···. 

DOKTOR OPERATÖR 

M. Nuri Arkan 
MEMLEKET HASTANESi BAŞ 

OPERATöRU 
Hastalarını her gün öğleden son-

sek tesirli ilaç her eczanede bulunur 

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat: 

Sabah, Öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartile 

RADYOLiN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

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

l siri yüzde yüzdür ..... 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitte 

si~orta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam ht>r yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 
ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka- ·-l'5ii-11E;;;ıwiiii-.ıliiölôii;;;;;; _____ ;ı;;:ı;,,ı;;;;;;;;;iliö;ı&;_1&11 ______ _ 

ğında fırın kar§ısındaki 25 numaralı 
muayenehanesinde kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon: Muayenehane, 3125 
Ev 2980 

1-13 (2670) 

Plasiye aranıyor 
Vebolit cihazları satışı için pla

siye aranmaktadır. Her gün öğle
den sonra Saman iskelesinde mi
mar Kemaleddin caddesinde 15 
numaralı mazaya müracaat edil-
mesi rica olunur. IZMIR 

1 - 6 (266ı) 

Parisfakültesinden diplomalı 
Diş lablplerl 

Memleket hastanesı dış tabıbı 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetinda~ 
Haata'arını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

ıetefon : 3921 

Kiralık apartman 
itfaiye binası civannda Gazi bul

varı üzerinde ( 53) sayılı apartuna
nın ikinci ve üçüncü katlan kiralık
tır. 

lstiyenlerin aynı apartıman birin
ci katında bay Sabri Pilkulusa mü-
racaatlan. 1-3 (2671) 

, ZA YI 

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. Tll§radan gelecekler Maarif cemiyetinin muntazam te,kilatlı 
kız talebe yurdunda kalabilirler. 

AKŞAM OKULU TALEBE KA YiT VE KABULO 
1-9-938 gününden itibaren her gün saat 9-12 Gazi bulvanndaki 

Akşam okulunda yapılır. 
Fazla malumat almak istiyenler 3902 numaraya telefon edebilirler. 

19--20-21-23-25--27 3057 (2684) 

TORNAX Motorsikletleri 
Bet sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plak ve her cins musiki alatı 

IZMIR ve Havalisi toptan ve perakende satı§ deposu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler çar§ısı kaqısında B&§turak No. 143 Telefon : 4079 

ENFES ZEYTINY AGI 
HAUS SABUN 

İzmir bele<liyesinden aldığım 75 No. 1937 - 1938 yılı Eskişehir Lisesi orta lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: MOHORLO KAP, HUSUSt MARKA. 

Vakıflar idaresinin Ayvalık ve Edremitte kendi fabrikalannda ha
zırladığı zeytinyağ ve sabunları : 

SA TlŞ YERt : Bll§turak, Köıe ba,ı. 
20 - 21 3086 (2688} 

lu otomobilin karnesini kaybettim. Ye- kısım birinci sınıfından aldığım tasdik
nisini çıkaracağımdan eskisinin hükmU namemi kaybettim. Yenisini alacağım-
olmadığını ilan ederim. dan eski>inin hükmü yoktur. 

75 No. lu • tomobil şoförü İzmir - Urla Altıntaş malı. Başak so-
Mehmet Özüak kak No. 18 Mehmet Kapkan_ 

3075 (2689) 3073 (2690) 

,; Oik•in1n yan1naa 
. ' 

uluuıı._.yu• ...... - - (Sulh ııemisi) adını tşıyan gemı!=ının s.aıpuıu ,...., "'··-- -
ı. r!ı forması, 

lzmirde Darağacında yaptırılacak demir iskeletli ve oluklu saç kaplı 
büyük bir depo inşasına talip olan atelye sahiplerinin ıeraiti öğren-
mek üzere Birliie müracaatleri ilin olunur. 18-20 (2673) 
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1---HiLKAT :~, 
Daima Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kunet, bir m-....._ w saadet içinde yapmak hakkını 
vamittir. Her türlü mi•· el ft ..W.t kanununlarma aykırı hareke-

Ymcld.f ! H&' .,.,.n llwi kendinin dolltoru ol! Bütün uz.vi,etini 
gömlen ıeçir Ye ı&diiin en afak llir irma iz..U. clerlaal faalyete 
geç. Kendinde cliifküalik, hehiük, iftihanzlık, kanıızhk, kuvvetsiz
lilr. teml>ellik, kmbkWı an hiıudiyOl'ıunm? Bunlar uzvfyetin imdat 
ipretidir. Ç.W, Jetit ft bayat elDiri olan 

içmi,e ...... FOSFARSOL t.W.tin ewaıa tetlôl eden bitin doldıor
lu tanfmıluı talalir edilm m miMn iliçlann gayet fenni bir ıuıette 
tepmlee yapılrmf .,,,dm bir kudret ıurubudur. 

ICw tazb ft çeialbr. ltQayı JlıÇU, hafıza ve aakiyı yiheltir. 
S-mirleri, adeleleri saflamlqtmr. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve bl
tün kudretleri usviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle ge
irtir. FOSFARSOL güneı gibiöır. Girdiği yere aağhk, dinçli!:, ve 
~ mpr. • •rr·nıle balanm. ' ~ ' . - - C' 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağnsı 
Kmklık 

Dikkat 
Ediniz 

Fu ilk tehlike alaD?etlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEYROZIN Solak alıuılıfmın fena ilnbetler doğurma11na 
mini olmakla beraber bütün ııhraplan da dindirir. 

lctı611111l• .... ~ ........... 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddetj 
.,.. Sobiı ~ 

Büyük Hilal 
• eci a ıesı 

......... ptaraleeelr 
en tdr en ince ft en 
.. w.uı hediyeniz ec-

DCI Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddt yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculul 
llemini pprtmıı bulunmaktadu 
Hilll eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili iıindt:ki ciddiyeu, kolon· 
:ralanm lzmirlilere torunuz. 
Yakut ve benzer isimlere aldanma· 
mama için ıiteler üurinde Kemal 
Kamil adam srörmeliaina. 

. . . > • • • . _ ... _.__' _. ::_ ........ ~ ~ 

Bornova Bağcılık 
dürlôğünden: 

istasyonu mü-

Cmei Mikdan Muhammen bedeli Teminat& 
Beton kuyu 1 adet 1162,75 K. 87.20 K. 
1 - Cine, .jlgle, ..... ,,,.., laedeli •• tnnimb rubncla ~ 

beton kuyunun 21./8/938 pazartesi günü saat 15.30 da Burnava 
MiaWr ....,_ mld•i)etiııım ...... ıJi ,.,..._ lwe •' nb I&,. ............ . 
2- ............ --.a ............... ftJa ..ı ........... 

bum• Wrlilde laale ... m n'r6r ml111111de .._ ....,._._ 
3 - Fenni ............. icln ._ sin .._ft J1aia11k .....,_. 

11..ı&lilne mfinaat -....... 
8- 11 - 18-20 2872 (21188) 

Devlet demiryolları 9 uncu iş· 
letme müdürlüğünden: 
M•-- bedeli 56250 lira olan 10.tS lain mete cari hat tra..a 

kapak .,, • 111ile 31-8-938 Çarpmba sini IUl ıs de Silbı:W. 1 
naa itletme bin.-nda abn almealdlr. 

Taliplerin temjnat n teklif mektuplariJle Nala n diiw •mi 
veeibW. ildift -- olan llapah wflanm ihale ••tinden bir mt 
enelne laıdar lmaaiayoııaa ftlmet.i M•mMhr. 

Şartnameler 282 kurut mukabilinde Sirkeci Ankara ve lzmir vezne-
laiwlen wrilmeldeclr. 5300 - 2988 14-18-18-20 2981 (1142) 

, 

\ 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LlNIE 
G. m. 6. H. 

H. ICHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL !fURLANDr.8 
KUMPANYASI 

LARlSSA vapuru 17/8/938 de bek- TITUS Yapuna 19/8/938 de U..... 
leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- mıza ıelip )"UkllnG ~ eonra Bur
aMn için yük alacaktır. ps Vama ve Ka.tence limanlan i&ia 

ARCTURUS vapuru 29/8/938 d• bek ;yük alacakm. 
l•ni~r. Rotterdarn, Hambuııı "f• Bn· OBERON vapuru ll/8/ 938 beki ... 
men için yük alacakbr. mekte olup Ameterdam Rotteıdam w 

ANKARA vapuru. 12/9/ 938 de Hambtır1 lan.nlan için yük )"Ukli,Jeoek. 
b.ıd.niJor. Rotterdua. Hanıburg ve tir. 
Bıemea limulan ~ Jiik alacUtır. SVENSICA ORIENT LtNIEN 

BELCRAD vapuru 26/ 9/ 9/ 9'8 de B0RELAND tiril 20/ 8/ 918 de 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve belcleam.kı. olu -;.ott ıdam. Hambma 
Bremen limanlan için yük alacakbr. Danimuk " ~tak ~n ~n ,Gir 

ATHEN vapuru 10/10/ 938 de ~~tir. 
l>eklenl.vor. Rotteıdam. Hunbuıg V• SERVlCE MARrnME ROUMAIN 
Bremm limanları tçfn ,,nlı: alacakm. ARDEAL Yepuru 28/ 8/ 938 de Mlt-

H. SCHULDT mekt. olup Malta MulİlJa ve c..o._ 
GULUCKSBVRC vapuru 31 / 8/ 938 limanlan ~)'ilk alaoüm. 

de bekleniyor. Rotterdam, l:famburg ve ZEGLUCA POLSKA S/ A 
Bremen limanlan için yük alacaktır. LSVANT motfüil 30/ 8/ 938 de A,.,. 

DEN NORSKE MIDDELHA VSUNIE vere, Dantzig ve Gdynia limanlan içia 

OSLO 1\ik .ı..&w. 
BAYARD wpuru 29/8/931 ele bek· Ubc:1UJ barek.e tuihJeril Y1uaJu. 

len~. N°'"' limaQlan ~ S l /8/ 938 cluu .1....».wL•ikJerft. • ~~•.a.... 
tarih!M kaclu bW eder • .,..... ltlıa -....... eoeate ___,_ 
219/938 sanı -.,. bclu ...ı ~ bbw ..... . 
edilir. Düa ........... , .. ildnel kont.. 

BOSPHORUS wpmu 2S .,IAldea 'O d. FRA TELLi SPERCO -..tuma ml-

·--~~U~· ~~~---------' eyi~ 938 • kadu Dleıppe, DGnkvk '" racaat MI ...... rioa ol ..... 
~~flnt No~ WDUllll Umulan~ 1'k .ı.o.k· T...,_ ı 4111 / 4141/1113/4111 

tsr. 

"~' ,!..__ • . • 

Siz de bu kren1den saşmayınız! 

BALSAMIN 
Sıhhat babnhimm reemt ruha

tını hliz hir fen ve bilsi mahaulüc:lür. 
Bütün cihanda em eenedir daima Cl• 
tiln ft ... k•lm .... 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

ric6 ........,. jijln .waı 
lueınlenlir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini aöz ve §8J'latanlıkla değil 

'lıhhi evsafını Lonclra. Paria, Berlin. 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükUabnı kazanmıı olmakla iapat 
etmiıtir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yap.z, gece için yatb 
ve halie aa badem ile yapılmlf sün
düz ve gece şekilleri vaıdır. 

KREMLERi 

SERViCE MAlm'IM& llOUIMIN 
aucARD'I' 

DUROSTOR ..-.. •tll/9'6 M 
beki...,_. Ki•'•" a.J.ta " CW.ta 

> aktu.MI TUM .... ".._,ak • 
cakbf. 

OUROSTOR ..- 14 .,lllclı Wt
ıem,.. Klı•ını CW.. w o.lata M
tannua Tuna !imanları ~ ,ak alacak-
br. 

Olivi Ve Şüre. 
LılıllTIT 

Vapur acent ' 
llltlNCl KORDON RUS 

BINASl TEL. 2(43 
EJlerman Lines Ltcl. 

D. T. R. T. LONDllA HATft 
11!ZA npuna 1 J .,.ltlde Mlıleal)ror. QPORTO Uv 

Port Sait ve lıakenderlye llmanlan i. v•purq erpoold•n 1 Cı 
• yUlt alacalchr. •iultoe 938 t•rih.indo ıdip Jiik çıkan. 

SZEGED vapuru .30/8/9J8 de helı- caktıı. 
lenlyor. Dantlh Umanlan ~ yilk ala- CA V AU..8 vapuru ' S aiutoeta 
cıdctır. Londra, Hull v. Anventen selip )'ilk 

BUDAPEST vapuru 1 S eylBld• hek- çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 
leniyor. Danap llmanlan için ,Uk ala- Hull ı · ••k al -L 
--L çın yu aca&br. 
~tır. 

JONSTON V A.RREN UNr.s LESBIAN vapuru 25 aiuetoeta U. 

JF..SSMORE npuru 13/8/ 938 de verpooldan ı.Iip JUk çabracak. 

h.kleniyor. U.erpool, Anven limanla- MAL VERNIAN npuru c:rl61 iptida
..._ :pak pkar.eak .. 8mwıu. Vana Slllda U.erpoolclan pl1p 70k ~ 
ve Kastence için ,.ok alacaktır. muruK> vapüru hamaleeinl ... 

AMERtCAN EXPORT UNES INC tanbulda aktarma ederek limamnuza 8 

EXMOUTH vapura 18 Aiutoata aiu-toata ıelecek olan lzmir vapuru de 
bekleniyor. Nevyork içın yük alacaktır. lelecektir. 

Illndakl hareket tarlhlerlyle ••· Tarda " -~ ~ 
tunlardaki dtltf'kllklerdm aoenta ... deıa acmta m..wı,.t kabul eıma. 
suli;ret kabul etma. 

O.ha futa tafılllt almak için Birin· ----------
el Kordonda V. f'. RtmJ Van Der Z.. 
" Co. a. v. Vapur acentahlma mO.ra- beklenilmekte olup NEVYORK içia 
caat eclfl'Mll rlcıa ohmm. yük alacakbr. 

Tel. Ne. 1007 w ... cBAALEBEK• vapuru 22/24 

----------- ~ylCtl aruıncla beJrLmilmekte olup 

KREM BALSAMIN; öteden heri tanınmış hususi vazo ve tüp ,ek· 
linde eabhr. INCILIZ KANZUK ECZANF.SI ... 

, 6 J d J " ~EVYORK için yGk alacakbı. m a ,, umu mı BALKANLAR ARAS1 HAm 

d • ı· X. • 'ZE'ISA PLOVIDBA A. D.. KdGI 
enız acente ı5ı .... ittifaka ~ ~ 

BEYMLU - IST ANBUL 

DAl•ON CD VMl'l'ILATIJRURI 
En - &cat edU.. ... ftldll&tlrler bir klçlk pille ........ 

•!le bir ~ti~ sarfiyat Japar. Aiırhiı aeksen ıram olup zarif 
bır kap ıçmdedir. Ba1anlar el çantamda, baylar cebinde tatır 

Herkeain yanında bulugmau lbun olan bir ihti1açbr. .. 
Depoeu ı lamirde Suhıhan ciY&nada No. ıJJ/9 öDEMIŞLI 

HOSEYIN HOSNO ticarethaneei •• 

L d le1tah. ,-olca .. ,. lçla --ettiil ... 
t • ta memıup Yua09la• ~ 

HEll ENICUNESLTD LOVCEN 
BELGION vapuru 27 /28 ağuatoe- Lüks vapuru pazartesi 22 ağustos eaat 

arasında beklenilmekte olup Rotter- 12 de lzmirden hareket edecek. PİN 
dam Hamburg ve Anvera liman-
lanna yük alacakbr. Korlu, Aclriyah"k limanlan. Venedi1r. 

HOLI.ANDIA vapuru ağuatoa Trieste ve Şupk limanlan için yolcu,,. 

nihayetinde beklenilmekte olup Rot- ytik alacaktır. 
terdam. Hambtırı ~ Anven liman- L O V C EN · 
lanna yük alaeakbr. Lüb vapuru 10 Eyltildo 18 • 
GE~MANIA vapuru 10 eylölde Co.ae••, Varna ,,. Buıau limaolui 

bekJenılmekte olup Rotterdam Ham i . hueket edecekm 
burı ve Anven limanJarma yik çaa • 
alaıcaktır Gerek vapurlann DIUYMa1lt tarlıler\ 

c nniKI~ vapuru 20 Eylülde terek npur lllmleıt ..; U91uala'n halDıı 
beklenilmekte olup ROTIERDAM kmda acenta bir taahhtlt altına glnn& 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Dalla fazla tafslltt almak için Birtnel 
rına yük alacaktır. Kordonda 168 numarada (UMDAL) 
UNl1m ST A TES AND LEV ANT umumi denlı acentalatı Ltd. mllracaat 

LINE L TD e.tnmn1 rica olunur. 
cHELVlG> vapuru 22 Ajıa.ıo.ta TELEFON: 31n - 4072 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her tiJrlü tuvalet çefitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞDURAK Büyük Salepçioğlu 

Hanı Karı1sında 
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lzmir Bayram Yapıyor 
Başvekilimiz dün onbinlerce lzmirli 
tarafından coşkunlukla karşılandı 

Kordon baştanbaşa insan dalgası ile çalkanıyordu 
Fuarımız bugün saat 17 ,30 da açılıyor 

BQfVekili getiren lzmir vapuru 

Izmir doldu 
Şehrimize gelen ti-enler 
tıklım tıklım dolu yurdun 
her tarafından binlerce 

Başve-: limizi bekliyen kahTaman askerlerimiz 

Başvekilimiz B. Celil Bayar, refakat- ellerini sıkmış, batırlannı sormuştur. 

Jerindeki zevatla birlikte dün sabah saat Başvekil resmi aellmı ifa eden bir ukerl 
9,40 da İzmir vapurile şehrimize gelmiş, latayı teftİf etmi§ ve uken: 
vapurda vilAyet ve şehir mUmessilleri, - Merhaba uker! 
rıhtımda da binlerce halk tarafından kar- Diye hitap etmiştir. Çelik ordunun 
ııJanmıştır. Yeni mahs\11 meıftimine gir- gürbilz ve kayalar kadar aert bak1§lı 
ınek Uzere bulunduğumuz şu günlerde erleri: 
Başvekilimizin, İktısat vekilimizin İzmiri - Sağol ... 
preflendirmelerl büyük bir memnuniyet Mukabelesinde bulunmuşlardır. Jan-
uyandırmıştır. darına, polis müfrezelerile belediye me-

tktısat vekili B. Şakir Kesebir, vali murlarının önünden geçen başvekil oto
B. Fazli Güleç, Belediye reisi Dr. Beh- mobille Atatürk konağına gitmiştir. Ata
~t Uz, komutan ve.kili B. Asım Aksaçı, türk konağında başvekil bay Celll Ba
phrlmizdekl saylavlar, jandarma alay yar, tktısat vekili B. Şakir Kesebiri, va
komutanı sabah sekizde bayraklı vapu- liyi, belediye reisini yanlarında alıkoya
runa binerek İzmir vapurunu körfezin rak öğleyineı kadar görüşmüşlerdir. 
dışında karşılamışlardır. Bayraklı vapu- Başvekilin refakatlerinde Denizbank 
runu müteakıp Sur ve Efes vapurları da umum müdürü B. Yusuf Ziya öniş, 1ş 

Be vekilin 'IWrfezde kar§ılanmcuı 

Başvekili karŞılamağa çık.mıjlıirdır. bankası umum mildilrU B. Muammer 
Bu sırada liman motörlerle, yoley ve Eriş, Sanayi umum mUdiirU B. Reşad 

prpilerle dolmuştu. Sporcu gençler, iktısat vekileU turizm bUrosu §efi B. 
sporcu ve denizci başvekili uzaktan se- Vedad Nedim Tör, Denizbank umum 
lamlayorlar, Başvekil de kendilerine mu- müdür muavini B. Hamdi Emin, İzmir 
bbelede bulunu~ ordu. saylavi B. Hamdi Aksoy, Ulus refikimi-
Bayraklı vapuru lzınlr vapuruna ya- zin başmuharriri ve Ankara saylavı B. 

DafDU§ ve karşılayıcılar İzmir • vapuru- Falih Rıfkı Atay bulunmaktadır. 
na geçmişlerdir. Başvekille ilk müsafa- Ayni vapurla lstanbul TUrkofis mUdU-
ha hararetle geçmiştir. ril B. Cemal Ziya ve İstanbul sanayici-

Bafvekil validen ve belediye reisinden leri adına yedi kişilik bir heyet şehrimi
fuar, şehir ve vilayet işleri ve bilhasaa ze gelmiftir. 
tnahsQl vaziyeti hakkında izahat istemiı, 
verilen izahatten memnuniyet beyan et- * 
miştir. BAŞVEKllJN TETKtKLERl 

halk Fuarımızı ziyaret 
etmeğe geliyor 

Bapekilimizi bekliyen polislerimiz 

Her Şey Tamam 
Bugün aaat 13 de Fuar içinde pao yonda

kimse kalmıyacak kilerden mada 

Şu dakikada. kapıamda sekiz doıt liyı kemec:ektir. Fuara girilerek pavyon• 
devletin bayraklarının dalgalanmakta lar ziyaret edilecektir. Fuann kapılan D'! 

olduğu eelr.izinci lzmir enternasyonal fu. at on sekizde umuma açılacakbr. Bu go
an. muvaffak bir - halinde busün bel- ce fuU eahuında bif:jiik eeıdikler yap1-

yük törenle açılacakbr. Aylardan beri lacak, mahitap eğlenceleri gece yarısın• 
devam eden hazırlıklara bakarak seki- dan iki saat ıonraya kadar devam ede
zinci beynelmilel fuanmızın büyük bir cektir. 
muvaffakıyete namzet olduğunu müp-
bede etmekteyiz. 

GELEN TRENLER 

Bqvekilimizi b•kliyen halk Fuar .Mumda dün gece sabaha ka· 
Dün akpm gelen Bandırma, Afyon 

ve Denizli trenleri lzmire binlerce ziya
retçi getirmiftir. Trenler o kadar ka1a
balıktı ki, bir çok kim1eler sahanlıklarda 
aeyahat etmek mecburiyetinde kalllllf" 
lardır. Bu akpm gelecek ilave poatalan 
ile iç ve orta Anadoludan kalabalık 

gruplar aelecektir. Dün lzmire selen zi
yaretçiler yedi bin kifiden fazladır. 

miyetle alakadar olmuştur. 1 İktisat vekili B. Şakir Kesebirfn pazar dar büyük bir faaliyet devam etmif, eJek-
Bqvekilin tetkiklerine iştirak eden lgUnU Manisa Uzüm bayramında hazır trik tecrübeleri, ıtık oyunları tecrübeleri 

iktısat vekili B. Şakir Kesebir dün ötlt- bulunmalan, pazartesi günU ticaret oda- yapılmıtbr. T ecriibeler muvaffakıyetli
den aonra üzüm kurumu imalathanele- sında yapılacak bir toplanbya riyaset dir. Her teY tamamdır. 
rine giderek B. Hakkı V eral tarafın~ .etmeleri ihtimal dahilindedir. tktısat ve- Bir gelin gibi ıüalenen fuanmız açıl
karşılanmış ve çalışmaları gözden geçir- kilimiz salı gilnU İzmir vapurile htan- ma saatine intizar etmektedir. Bütün 
miştir. Vekil bilhassa yaş UzUm mevzu- bula gidecektir. pavyonlar tamamdır. Bugün •balıtan 
uyla allkadar olarak bu seneki aevkfyat tktısat veklleti iç ticaret umum mll- açılma •atine kadar fuar .ahaaına ha
bak.kuıda izahat almış ve alakadarlara dürU B. Mümtaz Rek şehrimize gehnlf- riçten kimaenin airmemm temin edile
talimat vermiştir. tir. tzmirde on gUn kadar kalarak i1zi1m cektir. Ya1nız dekoratarler, pavyon ea

Dün deniz yoliyle lstanbuldan birçok 
ziyaretçiler ve ekapozanlar gelmittir. la
tanbuldan yedi kifilik bir sanayici gru

bu aelmiftir. Sunadan da bir tüccar gru

bu bu akpm beklenmektedir. İZM1RDEN AYRILIŞ 

ve palamut ihracat işlerini, atandardl- bipleri fuarda çalJf!Dak hakkım hiizdir
zasyondan §imdiye kadar alınan netice- ler. 
leri gözden geçirecektir. Fuar eabaa &ile -vaktine kadar mun· 

Bşvekilimiz B. Celal Bayar bu akşam İktisat vekAleti müsteşar vekili veı or- tazam aurette aulanacak, saat on üçte her 
Isparta kültür direktörünün batkanl~ 

ğı a1bnda lıpartadan yüz kitilik bir mu
allim grubu gelecek, fuarı. lzmirdeki kes dıtarı çıkacakbr. 

Fuar ıaat 17.30 da törenle, hazırla- mektepleri ve antjltite eserlerini ziyarette 
nan propama söre açılacaktır. Fuarın bulunacaklardır. lapartalı miaafirler ean-
1.-.ta DplSlllda davetliler İçin yerler ay- at okulu ile erkek liaeaine misafir edile
nlJDJfbr. Saat tam 17.30 da bllfVekil, ceklerdir. 
refakatlerinde lktıaat vekili, vali ve be-
lediye reisi bulunduiu halde fuar saha- FUA RSAHASINDA 
ıma gelecektir. Tar.ne latikl&I ma11iyle Sun'i göle dün su verilmiı ve bütün 
bqlanacak, bunu belediye reisi Dr. B. noksanları tamamlanınıttır. Bu sene fua
Behçet Uzun .CSyliycceği açıllf nutku ta· nn en aüzel pavyonları araaında lzmir 
kip edecektir. Reis nutkunda, hükümeti- vilayeti pavyonu selir. lzmir pavyonun• 
mizin yiikaek müzaheretleriyle yükselen da lzmirin turizm bakımından ~elıretl 

sekizinci fuann bilhuaa hariçte büyük çok güzel bir tekilde be1im1mittir. lnJd.. 
bir alaka ile karp)andıiuu aöyliyecek, arlu idaresi payYOna da fuann .ube 
remıen ittirak eden devletlere tetellGr- yapmafa müaait miieaee9Cleri araamda· 
lerlni .azlerinde tebarüz ettirecektir. dır. 

Bunu müteakip bqvckilimiz fuan bir Dün Urfadan albn •na)'İine ait t.. 
nutukla açarak, fuar kapıamda1d kurde- yin efYUI ıelmittir. Bunlar Atılacakbr. 

Sayın başvekilin üzerinde durduğu BClfV kil' · tikballeriftden bir edaftta • 
başlıca mesele üzUm mahsulildil. Yaş ve Başvekilimii dün öğle yemeğini tehir e "'" ne 
kuru Uzüm işleri, piyasanın açılma duru- gazinosunda yemiJ, Hileden 11e>nra saat fuan açtıktan sonra yakın ~ir ih~alle man umum mildtlril !3· lfllmil Yaman 
mu kendilerini yakındlıı allkadar ettiil 16 da Alsancak iskelesinden Bayraklı yarın sabah bandırma yolile ıehriınlz- diln akşam Afyon yoliyle tehrimize gel
için bu mevzu Uzerinde bilhassa dur- vapuruna binerek Umanda bir gezinti den ayrılacaktır. Sayın başvekil Ban- ml§tir. B. Yaman orman tt!fkllAtmı tef-

- b kil .._.,,__ dirmadan yatla lstanbula geçeceklerdir ti§ edecektir. 
muşlardır. Fuarın dolgun varlıgı ve son yapmıştır. Bu sırada aşve e ı .. UBMt !!!!!!!!!!!!'!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wl!l!!!'!~!""!'!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!~!!!!!!!!!!~ 
hazırlıkları hakkında verilen izahatı din- vekili, vali ve belediye reisi refakat et
leyen sayın başvekil, fuarın açılma töre- mekte idi. 
Dine bu gün saat 17,30 da riyaset edecek- Başvekili hamil bulunan Bayraklı va
lerini beyan buyurmuşlardır. Başvekil puru limandaki gezintisi esnasında İnci
bu arada ç:ılışkan Türk müstahsilinin riltına doğru gitmiş, vekil inciraltında 
UzOm ve incir mahstlllerini zamanında !meydana getirilecek turistik tesisatla ala
piyasaya yetiştirmek üzere gösterdiği kadar olmuş ve İzmirde yapılacak yeni 
pyreti memnuniyetle müşahede ettiğini liman ~cini etüd etmiştir. 

liSzlerinde tebarüz ettirmiştir. Bqvekilimiz saat 17,30 da Karşiyaka-
Vekil, kendilerini karşiya gelen bay- da vapurdan inerek Halkevine gitmiş 

raklı vapurundan maada, Almanyadan ve Halkevi gençliği tarafından karşıla
utın alınan Sur ve Efes vapurlarının narak beraberce çay içmiştir. Başvekil 
.tlrat tecrübelerini de gözden geçirmiş- dönüşte Kızılçulluya giderek köy öğret
lerdir. men okulunu teftiş ve tetkik etmiştir. 

Başvekilimizi getir n vapur saat 9,40 Köy çocukları beşvekili büyük teuhürat 
.. limanda demirlemiştir. Kordon boyu 1 içinde karfılamışlardır. Vekil bilhassa 
imandan, dalp halinde çalkanıyordu. kız eğitmenler kursunda den görmekte 
Vapurdan inen başvekil, kaıp)qlCllarm olan ~ kJzlarmm plıf1Dalıeyle ebem-

Cin basıbozukları . -
Mütemadi hücumlarla .Japonları 

adam akıllı sıkıştırıyorlar 
Hankue, 19 (ö.R) ..- Çin batı bozukları san nehrin ıimalinde Pe

kin - Hankeu hattı üzerinde hücumlarını sıklaıbrmışlardır. Son hü
cumlarda bir çok Japon kıt'alan esir edilmit ve Japonlarla it birliği 
yapan bazı Çin memurları dağa kaldırılmıştır. 

ikisi bombardıman tayyaresi olmak üzere altı tayyarelik bir Japon 
filotillası Hankeuya doğru giderken Çin avcı tayyareleri tarafından 
karplanmıt ve bunlar Uankangta iki Japon tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Diğerleri kaçmıılarclır. 

36 bombardıman tayyareainden mürekkep bir Japon hava filotilli-
11 da cenubi Hunan vilayetinde Hankeu ve Kanton arasında orta yer
deki 8ahaya ~n etmlttir• 


