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lmtiy~z sahibi: ŞEVKET BiLGiN ' 

Başmuharrir ve wnumt neşriyat müc!ilrü: 
HAKKI OCAKOCLU . Fuarımızı 

A B O N E Ş E R A l T.---
DEVAM MODDE'I1 Türkiye için Hariç lçıı 

Senelik............ 1400 2900 
Altı aylık ••• •••.. ••••• •. 750 1650 

- 1 4 Günde gezenlerin sayısı 

120,260 dır 
L TELEFON: 2697 ·-----' f1A TI ( 5 ) KURUŞTUR YENi ASIR Matbaumda baaılnuttır 

Doğu manevraları dün başlamıştır 
Başvekilimiz Elizıg yolunda 

Kırmızı - Mavi kuvvetler 
Arasında ilk temas oldu 

Almanyada halk askeri ha
zırlıklardan endişededir 

Harekata motörlü ve bindirilmiş kuvvetlerimiz, hava 
filolarımız da ·geniş mikyasta iştirak ediyorlar 

lkinci ordu manevralarından bir intiba - YAZISI 3 ONCO SAHtFEDE -

Fuardan 
Beklediğimiz 
Büyük hizmetler 

lzmir Enternasyonal F uannın bir 
~ok faydalan sayılabilir. 

Milli ikhaadiyatın hakikate en ya
kın portretini çizmif bulunması ha· 
kımından, F uann öğreten, ümid ve 
cesaret veren görünüşü yanında iç 
ve dış pazarların geniş münasebetle
rini kolaylaştıran hüviyeti arhk elle 
tutulan bir realitedir. 

Bu realiteye ne kadar değer veril
se yeri vardır. 

Zira o görünmiyen bir kuvvet ha· 
linde ekonomik varlığımızın her şu
besini kucaklıyabilecek kudrettedir. 

Sekizinci lzmir Fuarı 

Neş' eli bir· gece hayatı 
içinde geçiyor 

f Saat 11 de 
•• 
Uzüm 

Piyasası Borsa 
salonunda açı

lacaktır · . 
1 

Mahsul, kalite itiba. 
riyle mü.ken1mel, 
rekolte itibariyle 

normaldir 
: 

J:genin bapıca bereket sembolü :. 
olan üzüm mabsülü bugün saat on :· 
birde borsaya arzedilecek, fiat iti-1 
lih elde edildiği takdirde piyasa 'ı 
açalacakbr. Donanın üzüm ulonu 
dün bayraklarumzla donatılnut ve 
bütün bazırlddar yapılmqbr. 

Dün fiatler hakkında baflıca aa
bcı ve alıcdar arasmda hususi te
maslar yapılınq.aa da hiç kimse ne 
fiat istemek. ne de fiat .Ye.mıeie ce
ııaret edememit nya YaDaf1DIUIDI-
br. 

938 üzüm rekoltesi hakkında ile-
ri sürülen tahminler, maalesef re
kolteyi, sağlam esaslarla tesbit 
eden bir daire bulunmadığı için ta
mamen ayndır. 62 - 70 bin ton ara
smda tahmin edilmektedir. Mahsul 
nefaset itibariyle geçen senenin üze
rindedir. 

Piyasanın saat on birde açılması
na intizar edilmektedir. Yeni Aaır, 

bu münasebetle üzüm müstahsiline 
bereketli bir yıl temennilerini bil- ! 

dirir. J 

zulmet Bükreş 
icinde • 

Bükreş, 24 (ö.R) - Bir mektep 
tayyaresi düşmüş ve düşerken bir elek
trik kablosunu kopardığından payitaht 
karanlık içinde kalmıştır. 

Fuarı sadece bir satış veya zevk 
yeri zannedenler onun seneden se
neye modernleşen, azamet peyda 
eden kadrosu, içinde reklama en bii
yük ehemmiyetin verilmiş olmasın
daki sebebi belki Jayıkiyle idrak ede
mezler. Dünyanın gidişine göre iktı
sadi teşebbüslerde, hatta siyasetle, 
hatta içtimaiyntta muvaffakıyetin 
başlıca sırrı kendimizi tanımakta ve 
tanıtmakta mündemiçtir. Satmanın Fuarın Antreıi Amerikanın Meksi-
aatı~ alma.yı bil"?~~in kendine mah.. Fuar geceleri cidden müstesna bir ha- Fuann en ziyade rağbet gören pav- kaya cevabı . 
sus ~nce hır tek~~gı vardır.Ik va içinde, ziyaretçilerini azami surette yonları hangileridir bilir misiniz> Vaşington 23 (AA) - Amerika 

Tıcaret tesaduflere ye en açan e~lendirerek ve meşgul ederek geçiyor.. 1 - Evkaf pavyonu.. hükümeti Meksika reisicümhuru B. Kar-
hir tali ~i~i ~l.makt~n çıkmışhr. • Fuann her köşesinde baıka bir hususi- 2 - Filiatin devlet pavyonu.. denasın Amerika birlqik. devletleri te-

• Emegımızı, z~kamı~~ se~~~e~- yet, çok baıka bir neıe havası hakimdir. 3 - İzmir vilayeti pavyonu baaaına ait ziraat arazisinin istimlaki hak-
~ rantabl kılabılmek ıçın ~unun k- Geceleri on binlerce ziyaretçi. fuann 4 - Elen pavyonu. kında verdiği notaya cevabını Mekaika 
tı~a~lannı adı"? ~d~m ta~ıp etme • baıka bir köıeainde kendisine göre ei· Fuann en muhteşem müesseselerin· büyük elçiliğine tevdi etmiıtir. 
~illı mahsullerı~.ızı~ k1 .~~ı~e .":e ka~- lenecek bir köıe hu1makta ve ruhça ken· den biri olan vakıflar idareainin muvaf- Nota ancak Meksika hükümetinin eline 
tıte bakımından ustun ugunu temın dilini tatmin etmektedir SONU 2 iNCi SAHiFEDE · d. 1_ • 

k ha k k T ... k" • - - ııeçınce neıre ilece.ıtbr etme ten ş a çare yo tur. a ı • 
iç pazarlarda milli mahsullerimizin 
ve masnuabmızın revaç bulmasında 
müstchliki ezen bir himayeye ihti
yaç kalmasın .. Dı§ pazarlarda ise ra
kiplerimizin dununda kalmıyalım. 

Kendimizi sık sık yoklamak, kud
ret ölçümüzü hakkile bilmek ve ta
nımak günün en büyük ihtiyacı ol
muştur. işte enternasyonal Fuarın 
iı adamlarına hazırladığı fırsat •. Fua· 
n sadece gezmek ve görmekle kal
mıyarak onu geniş bir etüd mevzuu 
haline koymak lazımdır. Ancak böy
le derinleşmiş bir tetkikten alınacak 
dersler bundan sonraki mesaimize 
istikamet ve hız verebilir. 

Fi·listinde tedhişçiler bir 
marşandiz trenini soydular 

Fuarımızı ziyaret edenler, umumi

Lokomotife ve trene 
Makinistsiz olarak 
yol verdiler. Bir fa
cianın önüne zor

lukla geçildi 
---o--

yetle hayranlık duygularını gizleye- L d 24 (ö R) f·l· i · h • 1 V k"ll · · b l on ra, . - ı ıst nın mu -
ınıyor ar. e ı erımız, me us arı- . 

1 
. . k . 

· 'bal ·f d d k ha . tclıf kısım arında yenı tedhıı hare etlen 
mız ıntı arını ı a e e er en rız k d dT · 
bir tekamülden memnuniyetle bahs- ay e 1 ıyor. 
ettiler. Hatta fazla şevke gele- Turkarem civannda bir askert kamyo
rek Fuarımızı Avrupanın en modern nun geçtiği sırada bir bomba patlamıı
köşelerinden bir parça olarak selam- tır. Royal Skoç alayına mensup bir zahit 
- SONU 2 tNCt SAHiFEDE _ namzedi ölmüıtür. 

ŞEVKET BlLGlN - SONU OÇONCO SAHiFEDE - tngili: polisleri tedh~tTla mücadele halinde 

ttalyan hava Mareşalı Balbo, Alman hava Mare§alı Göring 

Ç k ı k • ı Paris, 24 ( ö.R) - Berlinden gelen e 0S 0V3 ya] e haberlere göre Almanya ahalisi bu mem· 
leketin siyasi ve askeri mahiyette hazır· 

Bir silahlı ihtilafın 
mevzii kalamıyaca
ğını herkes takdir 

ediyor. 

Hic bir zaman 
t 

lıklarından gittikçe artan bir endişe için• 
dedir. Bunun her gün tezahürleri göriil· 
mektedir. Almanyanın sulhçu niyetleri 

hakkında hükümet erkanının ısrar de 
yapbltlan beyanat umumt efkinn endi· 
ıeaini dağıtmağa kifayet etmiyor. Kah
velerde, birahanelerde ve yollarda hep 
bundan bahsedilmektedir. 

Südet ekalliyeti meae)esfııden dola
yı Çekoslovakya ile çıkabilecek bir ih~ 
lafın mevzii kalmasına umumi efkar ih· 

Alma oyadaki rahat- timal vermemektedir. Alman hallı: Yl• 
iınlannın ıulh arzusu muhakkakbr. Al· 

sızlık Qimdiki kadar manyad• hiç bir zaman ,imdiki derece--
){ de rahatsız hiuedilmemiıtir. 

sarih olmamıştır -SONU tJCVNCIJ SAHiFEDE-

Futbol lederasyonu • • re ısı geldi 

Milli küme tekimül 
yolunda yürümektedir 
Deplasman maçları ilga edilmiş, 
yerine milli turnova ikame edilmiştir 

Futbol federasyonu reisi B. Daniyal Türkiye futbolunun teki.mülünde, 
Akbel, Fuar kupası maçlarında hazır bu· hüsnüniyete istinat eden çalıımalariyle 
lunmak üzere ıehrimize gelmif ve spor- temayüz eden hay Danyal, dün kendisini 
cular tarafından karıılanmıştır. - SONU 2 lNCI SAHiFEDE -

Palestin Pavyonu 

Dün Fuar gazinosunda 
Bir ziyafet verildi 

' 
Nutuklar sBylendl. iki memleket ticari mUnasebet
lerlnln kar,ıhlc h olarak takviyesi temenni edlldl 

Ziyafetten bir intiba 
lmtlr fuarında güzel bir paviyon mey- dı~. Bu davette vali B. Fazli Güleç, be

dana getiren Palestinliler Türkiye ga- lcdiye reisi Dr. Behçet Uz, lzmir, Istan
zete ve gazetecileriyle tanışmak mak- bul ve Ankara gazetecileri hazır bulu
Adiyle fuarda bir davet hazırlamıslal'- - SONU 2 tNCl SAHiFEDE -



1 

SAYFA: 2 •. 
• 

Karşıyakadan : 
FUARIMIZ 

Faidesi istikbalde görülecek, fakat senelerce hiç bir menfaat dü
şünmekszin çalı§ılmaaı ve masraf edilmesi icap eden öyle işler vardır 
ki başlall8Jçta bir çok kimselerin hO§una gitmez. Menfaati gözle gö
rülür, elle tutulur hale gelinceye kadar bir yığın tenkitlere u&rar, hele 
it ba§ındakileri çekemiyenler için zengin bir dedikodu mevzuu olur. 

1zmir beyndmilel Fuan da bu kahil iflerden birisidir. Senelerden
beri birçok emekler aarfedilerelı: harabeler ortasında yaratılan bu ma
mure yüzünden lzmir belediyesine söylenmedik sözler kalmadı. Ma
hallesindeki lağımın tamir edilememesine, sokağındaki elektrik lam
basının yanmamasına, bilmem hangi sebepten dolayı belediye çavuşu· 
na kızan intikamını çenesiyle Fuardan aldı. 

Nihayet 1938 Fuarı kendisi için söz aöyliyenleri mahcup, bilerek 
bllmiyerek tenkit edenleri, balwzlıklannı yüzlerine vurarak mağlup 
etti. Yaradılı§ itibariyle herşeyi fena, ve karanlık görenlerin bile takdir 
edeceklerini tahmin ettiğim Fuar lzmir ve lzmirliler için bihakkın if
tihar edilecek. kazançlı., nezih, kibar bir eğlence yeri oldu. 

Bu sene F uan gezip te beğenmiyen kimseye rastgelmedim .. Sek.iz 
sene evvelisine ni betle kıyas kabil olmıyacak ~kilde tekamül göste
ren Fuarın sekiz sene sonraki halini şimdiden tasavvur etmek güç bir 
şey değildir. lzmirliler bu güzelliği kıskanarak benimsemeli ve onun 
banilerini kalpten gelen bir sevgi ile tebrik etmelidir. 

N.öZEREN 

Bu stadyumda •• gun 

İzmir-Kastamonu futbol 
güreş temsili ve 

takımları karşılaşıyor 
1nnir Enternasyonal Fuarını ziyaret sporcuların ve idarecilerinin göskrdik

etnıü: ve ayni :r.amaııda İzmir spon:ulan leri ymimiyetle kardeşlikten pelı: mem· 
ıı. lı:arşılaşm•k üzere K•st.omanu böl- nun kaldık. Bundan dolayı teşelliirle
geııl futbol ve güreı temsi1t talamlan iki rlmhi sunarım. 
günden beri §dırlmlzde buluııınaktadll'- Kastamonu • Izmir güreş müsabalı:a
Jar. Janna bugün stadymncla saat 16 da baş-
Kashmaıuı kafilesi futbolcu ve gü- lanacok ve 17,:ıoda da temsil1 futbol mU-

' 
reşçi almak üzere 25 sporcudan ve 2 !da· sabahsı yapiliıcaktır. 
reelden mürekkeptir. Kafileye avukat Dilhuliye tribün her kes için ( 25 ) 

bay En.ver ile müddeiumuml muııvinle- kuruJtıır .• 
rinden bay Hasan Y azıcıoğlu riyaset et
mektedirler. * 

Kastamonu futbol ve ~ri hak- IZMIRLI GÜREŞÇiLER, FUTBOL
k.ında kafile ttisl muharrlınize şu it.ahatı CULAR BUGU-N STADYUMDA BU
V'l!Tilliştir: Memleket dahilinde küçük bir LUNACAKLAR ... 

< 

ŞEHiR HABERlERi 
Paraşüt Sekizinci iz mir Fuarı 

Fuardan 
Bekledığimzz 
Büyük hizmetler 
-BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE-

Kulesinde gece 
atlamaları 

uyanlar da bulundu. Bu aitayi§lerdıı 

Neş'eli bir gece hayatı ==~~~~:ı~:raın~r~~:;:. • • d • de duyduğumuz haklı heyecan baZI 
ıçın e -~eçıyor hususları, noksanları gözlerimizden 

D!l.n gece kültür parkta, gece atlama- kaçırmıftır. yalnız turası yüzde yüz 
lan tecrübe ediJıniı ve altı paraşütçti doğrudur ki F uanınız tam bir mu• 
atlam.Janla muvaffak o!m~tur. vaffaltıyet yolu üzerindedir. Milli 

Gündüzleri rüzgar vaziyeti müsait ol- ekonomimiz kuvvetlendikçe Fuarı-
madığından atlamalara geceleri devam mız zengin~k, onun beynelmilel 
edilecektir. Paraşüt kulesini her gece •as& daha kuvvetli bir hakikat ola• 
binlerce kişi ziyaret etmektedir. cakbr. Kendilerile iktııadi münase• 

Türkku.,.u teşkilAtının motörlü kam- betlerde bulunduğumuz memleket• 
pına iştirak eden Izmir gençleri motör- !erin çoğu anlayacaklardır ki Enter· 
lü tayyarelerle uçuşlara başlamışlardır. nasyonal lzmir Fuarında daimi ola· 

--=-- rak temsil edilmekte büyük menfaat· 
Toprak kayması ıeri vardır. tç pazarların bir tetakkt 

Sülüklü göl civarındaki taş ocağında noktası olarak Fuarımıza gösterilen 
bir kaza olmuştur. Toprağın boşluk kıs- alakanın zamanla daha şümullü ve 
mının kaymasilc ı·~ ocağında çalıştırı- kuvvetli olacağına kaniiz. Alman, 
lan amelelerden Vanlı Abmet oğlu Şük- lngiliz, Belçikalı veya ltalyan, ya• 
rü yıkılan toprakların altında kalmış ve hancı bir fabrikatör, lzmir Fuarında 
kurtarılmıştır. Türkiyenin her köşesinden gelen 

--o- Faarın partıfÜl kulesinden anaımi ırörü.niif iş adamlariyle buluşmak, tanışmak 
Gürültü i/e balık BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE açılması için kuvvetli bir adım olacaktır. imkanını elde edeceğine kanaat ge• 

fak pavyonu, kazandığı müıtesna alaka- Eğer pavyonlar arasında güzel tethir tirmelidir. Bu güzel eserden bekledi-
aVl ı yanlar Y• çok güzel hazırlanmasına ve düJiinen· bakımından bir müsabaka açılacak olur- ğimiz bir netice de budur. Bilhassa 

Vi.Uıyet makamı, yalılar semtinde otu- !ere hitap etmesine borçludur. Yalnız bu sa, lzmir vilayeti pavyonunun mutlaka yarın, milletler arasında iktısadi mü• 
ran halkm yaptıkları şikayetleri nazarı pavyonu dört gÜn içinde 80 bin lı:.ifi zi. en battalci yeri alaağmdan fiiph.e etmi- naaebetleri güçlqtiren tehditler büs· 
itibara alarak geceleri yalılar halkını ra- yaret ede:ıek ikifer, üçer aat mqgu) ol- yoruz. 1zmir viliydi pavyonu. ilk önce bütün ortadan kalkarsa enternasyo· 
hatsız edecek ~ekilde gürültü ile balık mıqlar, müstefit olmalı: iınki.nlanru bul- mimart balumdan mükemmd bir eoer· nal Fuarımız.dan bekliyeceğimiz hiz· 
avlıyan balıkçıların faaliyet göstermele- mUJlardır. Fuann bir çok kö,derinde dir. Profesör B. 1ımail Hakkının çok ça- metler elbette ki daha geniş olacak.
rini menetmiştir. Geeeleri saat 20 den netelenen ve eğlence zevkini tatmin lıııarak meydana getizdiği bu eaer lzmir br. 
sabahları sekize kadar bu civarda gü- edenler, evkafuı tarih.! eoerlerini. aan' at vill.yetini tmiltilı: baknndan cidden cü· . . . . 
rültii çıkaran aletlerle balık avlamak eeerl.eı:ini tetlı:.ilc için bu pavyonun mÜta· z.el bir ,dr.ilde t.emoil etnvktedir. p..,.. Fuar ıç T urızme canlılık vermıştır. 
menedilmiştir lia •alonıında uzun müddet kalıyorlar .. yonun iç t.ezyina.tı, d,. priinii,ü. turio- Trenler binlerce ziyaretçiyi tdırimi· 

. Pavyonda. evkafın bugünkü var!ıiım tik k<>tel.ezi mükemmeldir. E.erler çok ze getiriyorlar. Turistik asfalt yollar 

Kanuna aykırıdır belirten çolı: cüz.el Iotoiraf albümleri ve iyi bir ,.,kilde tıumm edi1miı•ir, yapıldıktan sonra bu canlılığın 
wihl antilı:ite kitapları da vardır. Ben pb.en, Elen pnyomuıu en çok bir kat daha azametli bir man· 

2oo7 sayılı küçük sanatiar kanununa Filistin pnyonımım da rağbet ıı<>r· beienenler ~ Elen pavyo- zara ar.z:edeceğinden fÜphe edile-
mubalif olarak fuar gazinosunda garson- düğünden bah.e!m.İJtik. Hakikatte bu dost ülkeoindeld güzel ça.lı,.nalcı, oana- mez. T abiatin büyük çömerdlik
luk eden Teodos oğlu Istelyo ve Tanas pavyona· gö terilen rağbetin bir manam yide elde eda.. mWıbet aeticcleri ve le süslediği bu güz.el ,dür, et· 
ve oğlu Yorgi lşden menedilerek hakla- vardır. Şelırimizdelı:i Muıeviler, Filistin- Elen ülkesinin turittilı: köıelerini çok ma- rafını ihata eden sayısız tarihi eser· 
rında takibata tevessül edilm.lştir. den zengin bir vitrin ııetiren bu pavyon· nalı olarak temsil etmektedir. Dost Yu- !erle dünyanın her tarafından turist 

--o- da Filistindeki inki~af lıamlelerini takip nanWar, öteden bed fuarımıza gö.ter· kafilelerini cezbedebilecek mevkide-
N ebali maddeler ediyorlar. Filistinde k.ültiir. sağlık, ziraat dikleri ali.lı:ayı bu.sene daim! bir pavyOll dir. Fuar lzmirin bir Turist ~hri ol· 

!zmire ithal ve ;ı._" edilecek bilumum ~ seyahati yapmak üzere Kastamonu- Kastamonu bölgesi ile yapılacak fut- . =""' .. 
dan 22 Ağustosda Çankırı Aıık:ııra yolu .. .. . . • nebat! .macldelerın Burnava mucadele Is-

ve sanayi işlerine verilen ehemmiyeti te .. 

barüz ettiren rakkamları ve grafikleri in· 
ceden inceye tetkik ediyorlar. T daviv 
Faistinini hakikaten çok ııüzel belirt.en 

meydana getirmek suretiyle daha bariz 

bir oekilde gösterrniılerdir. 

masına hizmet edecektir. 
ŞEVKET BiLGiN 

' bol va gureş musahakeları ıçın aşagıda· i ol . 
ıı. etahat-e çıktık ve doğruca lmıire ta~onu.nc.a ontr ve muayene edilme-

~ . ki sporcular çai!;ınlmıştır: si ziraat veküetinden şehrimizdeki .ıll-
geldik. llk spor temas•mxz burada hınir- Futbolcular • Alsancaktan: Hilmi, Fet- kad<ırw bililirilnıiştir 
li kard~imizLı futbol ve gilrq hını- hi, Rasim, Ilyas, Sabri, Se!ahııttiıı, Hak- "' _ · 
lan liJıerlnd.e olacaktır. 1unizden sonra kı. B • " k b-;--
fıl;ınl•, F.slci,.+ılr, Kayseri bölgeleri ile " k LL. 1 k uyu ır yangın uço tan: Haıaa, Kema , Sait, Namı . 
de temaa ederek Kaslıımonuya dilnece- Atqten.: Şeref, MJJammer, Cemal, Ö· E'1Velki sabah .... t 11 sularında Bayın-

Fuarımızı dördilacü giln ziyaret eden· 
!erin sayuı 1 861.S lcltidlı. Hariçtea fuır-

ve temsil eden bu pavyon. iki memleke· nmızı &Örmek ilzcre gelenlerin aayılann· 

tin ticari münasebetlerinde yeni devrin da büyük bir artma vardır. 

Pal estin Pavyonu 

Futbol federasyonu 
reisi geldi 

BAST ARAFJ 1 INC1 SAHIFEDB 
ğtt. F rl dırla Dereköy arasında Zeytinderede bir 

mer, e t. ziyaret eden ı;ır muhaıTİ'r aı\:adıışımızl• 
Futbol tem3ill Ykım.ımız, Kastamonu Do~R-.· Re.,.. Salt, N'--·' Fuat. yangın çıkarak rüzgirın tesirile Bayın- F h ib h ld '- hının .. ~,,... ....., .,.,,_, D • • • d as i a e u11 uı, bu sene milli kil· 

bölgesinin Kastamıym ip<lt, Çam spor, Yamanlardan: Süleyman, Hikmet. ciıra doğru genişlemeğe başlamış, halkın un uar gazınosun a ..ı... -~---'- ·-•- mil L:ı 
lnebolu ve Abana nahiyesi spor kulilp- "'--•-r·. O-'-_ yardımiyJ..ı söndiiriilmüştür. Yangın, atı· me ma;•anna vo:nı= miiu:ıdi . ,...;. 

~.,.,... XW<ZL etrafında bizi tenvir etmi§tir. B. Danya. 
terinin seçme futbolcularından milte- Bu futL.ı __ ı ___ -t tam 1.~.30 da ı. lan bir yanık sigaradan çıkmıştır. 2000 1 1 d kl yl < ,,.__ d-Li) 

oekkildir. Bu turne için bir kaç aydan vazınılar~b:· sahada."ha= b: Zeytin ağacı. ve bir miktar mahsül yan· Bı·r zı·yafet ven·ldı· r:: ~öy e i erini !Ö e nuıa- e "" i-
L~ '---'laıımakla L--'-··, t-•· ile lunmalan. mıştır. M I k I = nazır ucrnuı:r ~= * - il i üme maç annm ilgası mev• 
boy ölçüşmek iddiasında değiliz. Ancll Güreşçiler· 56 kiloda Şefik, 61 Osman, C'---d- k zuubahis değildir. Ancalc deplaaman 
gtıreş temasında vaziyet böyle değildir. Ali, 86 Feridun, Bekir, 7Z Doğan, 79 • r uar a aza BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE _ c Iılemleketin.iz bık!ııııda söyledi- maçları kaldınlm"tır. Bu oene milli kil· 
Kastamonımun ötedeuberl. güreşçi yet1f- lııı:ı.ail, trl Mehmet. . Cuma günü fuarın son hazırlıkları ya· ğ!nlı: güzel kellın"1er heplmlıi mahzuz me maçlarına daha mütekamil bir tekil 
tiren muhitinde, Valimiz bay Avni Do- Ai!;ırda antrenör Nuri. pıldığı sırada fuar baş mimarı B. Got- narak komşu Palıstin ülkesinin çalışın•· ve ınemmm etmi§Ur. Bu slSzlerln bilhas- verilerek bfr cMilli Turnova> yapılacak. 
ğanın hlmmetile güreş faaliyeti oldukça Bu güreşçiler de saat tam 15 de stad- yenin bindiği, belediye fen heyetine ait !arı ve inkişafı hakkında verilen dolgun .sa samimi olma.sı ve gönlünüzün dezin· tır. 
hızla.ruruşlll'. Neteklm bu çalışmanm iyi yumda buhmııcaklardır. otomobil Ethem isminde bir işçiye çar· izahatı dinlemişlerdir. J.iklerindm çikması onlara daha bllyük Milli küme maçlannın ihdasından 
neticelerini geçenlerde Ankarada Ata- paralt kaburgalarının kınlmuın.a sebe- Çok ~ağbet gören Palestin paviyonu bir lı:ıymet lıafw etmektedir. mabat, milli takım kadrosunu zorluk 
türk kupası için yapılan Türkiye serbest * biyet vermişti. Otomobili, Hüseyin idare cidden iyi bir §ekilde hazırlanrıu§ ve yeni Biz 'l'ürlder vatımımm kurtarmalı:, is- çekmeden teııbit etmek, kulüplere temao 
güreş birinciliklerinde a~ bulunuyo- TRAKYALI SPORCULAR GELDI ediyordu. Palestin ülkesi hak'knıda ziyaretçilerine tiklllimlt! korumalı: için büyiik kuvvet imkô.mnı vermek, milli oyunlan daima 
ruz. Fuar kupası müsabakalarına iştirak Yaralı Ethem hastanede ölmüştür. müsait fdcilde izahat verilmiştir. Palı!s- sarletıniş bir miJle1iL Bizim şiarımız va- antrenmanlı bulundurmaktı. Tecrübde-
Güreş takıntımız bu turne için de ha- edecek alan Trakya bölge muhtelit fut- tinde sağlı'ıı: işleri, yeniden kurulan Ya- tanperverliktir. rimizle bu gayeden uzalı:la§tld1ğı görül· 

ıt:ırlanmıştır. Güreşçilerimiz içinde kuv- bol takımı, başlarında idareci eski Izmir. Bir bileziğin cazip hudi köyleri, köy ziraat;. Palesti.ııde sa- Vatanperverlik bir meslektir. Vatan- müı. mıntakalar arasına bazı sui tefel-ô. 
'""tli ve tekniği. oldukça ilerlemiş ele- 11 Nazmi olduğu halde dün akşam Ban- maceTQSl nayi inkişafı, kültürel hareketler çok iyi perverlik mesleğinin ~lan kendisi için hiimler ginniJ ve milli takım kadrosun· 
m.anlar vardır. Bunlardan bilhassa 66 dırma yolu ile şehrimize gelmişler ve Hldis lki +~;;Ur. anlatılmış ve turizm propagandasına bU- iyi bulduğunu başkaları içinde lyl bul- da yer alması icap eden ba21 kıymetli 
kiloda Nı.ırettine güvenebiliriz. Bu çocuk Basmaharu! İS'"~nunda Izınirli spor- e _evve gece ce:eyan e~ · yük önem verilırllştir. maktu-. elemanlar: mensup oldulı:ları kulüplerin 

~3v Evvelki gece saat sekiz nıddelerındc, . . ilJ• k"" d hil LI d 
sizin 66 ~pi,yonımuı: ve ayni zamanda cular tarafından ı..--ılanmıslardır. • . Davetliler, Palestin paviyanu kamıse- Bit. paviyonunuzu ziyaret ederken Pa- m ı umeye a ını unmamasm an 

~. • Fuarın kalabalık oldugu bır zamanda . . . .• , . . ih 1 • K ı · R · 
Atatürk kupası bu siltl~t şampiyonu Fe- Trakyalılar gayet kuvvetli ve iyi ça- . •. rının izahatını dinledikten ve iki ülke lestinoo yapmak istediğimiz ışlen takdir ma e ugramıştır. a ecı asım, orta 

genç bır kadın yanında erkegı ve çocu- h f H b k b"ld d" ridunu Ankarada kolaylıkla yenmişti. \,.,,,.,,. bir kadro ile ge'-'·lerdir. Misa- _ • ' . . arasındaki ticari münasebetlerin inkişa- ettik. Onlan kendi memleketiınit.de yap- a asan u a ı en ır. 
-r--Y ""~ gu bulundugu halde fuardaki pavıyon· .. . . . . • . .. .. - B ı·k 1 h k d 

Ağır sikletimiz Murat !'.!ert de ayni mü- firler sanatlar mektebine inın.işlerdir. . . . . . . fı uzerınde fikir teati ettikten sonra fuar tıgunız ışlere gore gorduk. u sene 1 maç an er mınta a a su· 
sabakalarda Türkiye üçüneiilül!ilnü ka· !ardan bırın~ ~ırıyor. Buradan bılezik gazinosımda verilen ziyafette bulunmuş- MemleketimW.e ın=Ieketinlz arasın.- reti kat'iyyede mevcut kulüplerin i,tira• 
zandı. • satın ~ ıstlyor. .. . . !ardır. Çok samiml intibalar içinde ge- da ticad rab1talar tesisi haldmıdald ar- kiyle iki devreli olacalc ve temayiiz eden 

Bliliin buna rağmen, ııporfaaliyetleriıı- l b k Pavıyan. kalabalık_ ve müşterilerı fa7r çen ziyaft"t sonunda Palestin harici ti- ırularınız bizim içinde şayanı b.bııldür. kulüpler milli turnovaya aynlacalctır. iki 
de bizden en eski olan İzmirli kardeşleri- ş an ası ladır. Pavıyon sab.ibı bayana 5 adet al- car..t işleri mümessili bir nutuk ııöyliye- Niteldm ~ez dl!"l'let makamı tktı- devre arasında lzmirden ve Anlı:aradan 
mlzle yapacağımız bu temaslar daha çok tın bilezı'lr çıkarı~ar: . rek Tiiı:k:iye. Pale..tin arasındaki iyi mU- sat vekilimiz de mm bn arzularnnu dörder, lstanbuldan sekizer lı:uliibün İf• 
onlarla Uııışmıı ol.mıılı: "" güzel hmiri yarın kapalı Genç kadın bileziklerı ayırırken bir nasebetlerin iler~ ve iki mem1eketin hüsnü t.elakkt buyurmuşlardır. tirakiyle bir milll turnova yapılacalctır. 
ve bilhassa Enternasyonal Fuarı görmek dane~i .kayboluyor. Kadına soruyorlar, birbirinden dana fazla mal alarak satına· Bu arzuların.ız bizim de arzumuza te- Bu turnovanın birinci ve ikincileri An· 

fırsatını elde etmek için tertip ~ bulunacaktır verdi~ev::;. şudur: "'""-'- b"le ·1<1 sm.ın hayırlı ııeticele-inden ümitle bah- tabu1t eti:iğine göre bunların hakikat sa- karada toplanarak kar dömi final, döml 
tir. Valimiz '--Avıli "-"a.ıı, bizi bura"" - mı ırn, ver......,.,...,. ı zı er • .......:_.;... A · t •--· . gü 1 bir L---- 'km glln ·-'··ı "" tmek final ve final maçlarını yaparak derece• "'V ........ •- bunlardır ~ ....... ~. yru .u mrırm ze fi!" rnl.11.ll çı •smı m....,,.,. a .... e 
büyük bir kardeşlik huam içinde hmir· it bankumın 26 Aiustos teaiı . · . . . hir, fuarın muvaffak bir eser olduğunu !Azınıdır. ler tayin edilecektir. Bu tumovayı yap· 
lilerle yçacağrmız spor fpmaslarından tarihinin yıldönüınüdür. Bu müna- Pavıyon ~ahıbı keyfıyetten za~ıtayı söylemiştir. SözUmü fazla uz.atmak istemem. Pa- mak üzere altı haftalık bir boı zaman 
~"- e'--'- .;,.;0 ·'""'-'"-"' __ L ·ti 1 L __ ,__ _ L. l haberdar edıyor. tl'zerı aranınca gaıb bı· p-ı-~'- . ı.. . . '--·· L~. • ··-~·· "''-·:iiz _.___ .. bırakılmıştır. Bu zamandan istifade edi· _......., uuc-.-.-~~ ıococ e yana f ......,..., .... pa ı . .. . ..,,.,.= pavıyonu .ıu>m.ıserı KAa .ıuı.a- vıyonunnza go.uugıun. ~,. gore 

Daha ..,.Jjsimiz dakikasında Iı:mirli bul --•~- lezik kadının uzerınde bulunuyor. besinde . afirle . pJamla . Ti" • "--inde . ..::-<•~::>..~- .. "~ L--'-'~ !erek mıntaka temasları, harici temaslaı o- • ımac;aaur, Suçl künde 
1 

kadın d mıs n s _____ mış, yenı ur ......,,. ,~.......,~uz saa...,, ve™ 
p••••••••••••••••••rzı~ız:ım:ı::zı:.ır.;ı:ıı:121111111ıı li u m:;v . . 

0 
an genç • · kiyenin başarılarından bahsetmiş ve ka- yolunda muvaffak olmanızı diler, Pal.es- da baı:ırlanacaktır. 

Tayyare Sineması 
18 AiuS\oa 938 Peqembeden itibaren 

Telefon 
:sısı 

2 biiyülı: ve Mubteıem filim birden 

Gönül Acısı 
Ki.ARK. GABLE 

MlRNALOY 
· iki dibi aan'atkirm temai

lilinden çılanıı bisai ve içtimar 
büyük • filmi 

Gizlenen ıstıraplar 
VllJAM POVFJ. . 
KAYFRANOS 
Tarafından miiatrma bir ıuret
te JVahlımt biiyük aile 

firi-v 
SEANSLAR : GöNOL ACISI : 3.50 - 6.40 - 9.30 
GiZLENEN ISTIRAPLAR: S.15 VE 8 DE 
Cuınarteai, pazar saat 2.30 da ita§lar. 

~· __ , ----·-

yeye ver mıştir. dehini Büyük Şefimizin sihbatine kaldır- tinin saadetine kadehimi kaldınrıın.> ---------------.. ------:111111--~lmıştır. G.ızeteciler adına B. sırrı sanıı da /zmir Enternasyonal 

Halkevi köşesi 
l - Evimiz 30 Ağusto• günü için umu

ma ınahsU3 büyük bir konser gecesi ha
zırlamaktadır. 

2 - Evimlz motör kursuna devam 
edenlerin pa.urtesi ve perJeınbe günleri 
dezslerine devam edilmektedir. 

3 -Evimiz bruıç.:.rnde her hafta pazar 

ve peı:şembe günleri .karagöz oyunları 

oynatılmaktadır. r iin yurddaşlar da-

vetlidir. 1 
4 - ?S ~ peqemM gWıi1 Aat 17 

de kövcüler komitesi toıı!antJ.SJ vardır. 

~unam~!:ı.,ulib:ı.~~dalı:inu- ::~bir nutukla teşekküıde bulunmur FUAR tiyatrosunda 

13 üncü Selanik 
Enternasyonal Fuarı 

Yirmi yedi devletin ittirak edeceği 13 üncü Selinik entemaayonal 
faanmıı bu aene parlak bir muvaffakıyet kaydedeceği ve 1zmir mm· 
tabın. müstahsillerinin onda renİf mikyasta temail olu1Pc,aklan tah
min edili yar. 

Ziywetçilıre -.e elı 11• ıanlara her nevi kolaylıklar bahjedilecdrtir. 
Bütün taflilit için Y-.. general konıoloıluğuna miiracaat. 

1-3 S.3 

Her gece 

HALK 
OPERETİ 

Temsilleri 
OPERET REVO BALE 

Büyük orkestra 
Her alqam piyCjller değifir. 
Biletlerinizi ikiden itibaren alınl2 



25 AöUSTOS PERŞEMBE 1938 YENi ASIR 

Başvekilimiz Elazıg yolunda 
.. ~ 

Kırmızı - Mavi kuvvetler 
Arasında ilk temas oldu 

El!zığ, 24 (Hususi muhabirimizden) ediliyor. Kırmızı ve Mavi kuvvetleri teı
Mevzilerinde, manevranın baılangıç iıa- kil eden kıt" at büyük bir vazife aıkı 
retine intizarda bu1unan kıt'atımız ilk içinde, neşe ile vazife görüyorlar. 
lıareti aldıktan oonra mütekabilen hare- Mareşal Çakmak, Milli müdafaa veki
kete geçmişlerdir. Bu suretle Doğu ma- li General Kazım Özalp ve üçüncü ordu 
nevraları bugün bilfiil baılamış bulunu- müfettişi harekatı yakından takip edi
yor. yorlar. Mareşal cepheden cepheye gide-

Mavi ve lurmızı kuvvetler arasındaki rek haıek8.tın bütün safhalarını yakın

Uk temaslar, bugÜn muhtelif mevkilerde dan takip etmektedir. 
başlıyarak öğleden sonra süratle inkişaf Ankara, 24 (Hususi) - Elazığa git
istldadı kazanmııtır. Manevra harekatı- mekte olan başvekil B. Celal Bayara da
na geniı mikyasta motörize edilmiş ve hiliye vekili B. Şükrü Kaya refakat et
bindirilmiı kuvvetlerle hava filolarımız mektedir. Başvekil manevralarda bir gün 
fttirak ederek bugün büyük bir faaliyet bulunduktan sonra, 30 ağustos bayra
'öotermitlerdir. Bilhassa hava kuvvetle· mını lstanbulda geçirecektir. 
J1miz latikpf ve muharebede büyük iı- Elazığ, 24 (Telgraf) - Manevrala-
J.r ııörmll,Jerdir. ra iftirak eden askeri lı:ıt'atımız, manev-

Büylllr. bir intizam içinde inkipf ha- ralar &onunda yapılacak geçit resminden 
lbıde olan harekatta yarın (Bugiin) da- ıonra Tunceli hareklbna lıtirak edecek
ha mllabet neticeler alınmuına intizar tir. 

Ankara, 24 (Hususi) - Askeri terfi 
listesi hazırlanmıştır. Yüksek tasdike ar
zedilmek üzeredir. 

Ankara, 24 (A.A) - El!zığa git
mekte olan baıvekil Celal Bayar refaka
tinde hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras 
olduğu halde bu sabah Anadolu ekspre
siyle ıehrimize gelmiş ve istasyonda kı
sa bir tevakkuftan sonra seyahatlerine 

devam etmişlerdir. 
Baıvekil istasyonda B. M. Meclisi re

isi Abdülhalik Renda ile Vekiller, ismet 
lnönü, mebuslar, Mili! miidafaa ve bü
yllk erklnı harbiye ve diğer velr.&letler 
ileri gelenleri, Ankara valisi ve Emniyet 
direktörü tarafından karşılanmış ve uğur
lanmıştır. 

Dahiliye vekili ve Parti genel sekrete
ri Şükrü Kaya da barvekile refakat ey
lemektedir. 

14 oiü 200 yaralı var 
Tokyoda iki talim tayyaresi sis yü
zünden müsademe ederek yanmıştır 

Filistinde 
Tedhişçiler bir mar

şandiz trenini 
soydular 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
Kudüs civarında tedhiıçiler bir mar-

pndiz trenini tutmuılar ve yağma et .. 
tikten sonra hat muhafızı olan bir polisi 
öldürmüılerdir. 

Suikastten sonra çeteciler lokomotifi 
ve katan maklnistoiz olarak dik bir yo
ku§ Üzerinde harekete geçirrniılerdir. 

Otomatik fren tertibatı sayesinde tren 
iki kilometre ötede kendiliğinden dura
bilmiştir. 

Nezaret civarında bir askeri mUfreze 

ile çeteciler arasında müsademe olmll§, 

bir lngiliz askeri yaralanmıştır. Araplar

dan altı maktul vardır. 
Londra, 24 (ö.R) - BugÜn Filistin

de yeniden vahim bir suikast olmuş. sa· 
al 12. 30 da Ceninde polis komiseri Mey· 
sen aillhla altı yerinden yaralanmıştır .. 

Bazı haberlere göre yaralarından müte· 

casiren ölmüştür. 
Ceninde 24 saat bütün münakalat ya

sak edildiğinden burası Filistinin diğer 

kısımlarından ayrılmıştır. 

Almanyada halk as
keri hazırlıklardan 

endişededir 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

Berlin. 24 ( ö.R) - Amiral Horti ve 
B. Hitler Kiyelde Alman filosunun harp 
talimlerinde hazır bulunmuılardır. Tah
telbahir hücumlan ve tayyarelere karıı 

ağır topların kullanılması da tecrübe 
edilmiıtlr. Çok sür'atli harp gemilerinin 
talimleri alaka uyandırmıı. kruvazör ve 
destroyerler aru:ında muharebe gösteri
leri yapılmı,tır. 

Amiral Horti bu akıam Berline ha
reket edecektir. Burada Macar devlet re
isini kar§ılamak için hararetli hazırlıklar 

vardır. 

Kanton Deltası üzerinde .Japon tayyarelerinin taarru- Esnaf cemiyetleri 
düşürüldü hükm.i şahsiyetlerinin zuna ağrıyan bir Çin nakliye tayyaresi partıye bağlanmasını 

genel karargih.ı bildiriyor : 
Japon kuvvetleri Suşong ve Tao ara- istediler 

Tokyo, 24 (ö.R) - iki talim tayya- Tayyarenin Vud adlı pilotu Amerikalı 
resi bir fabrika üzerinde müsademe et· idi ve tayyarede ecnebi o)arak yalnız o 

mişlcr ve alevler içinde düşmiiflerdir. 
Bunlar iki sivil tayyare idi. Müsademe 
lı:oıif oiı yüzünden olmuıtur. Tayyareler
den birisi eski bir fabrikanın a...lusuna, 
bir çolt kimselerin orada bulunduiu bir 
11rada düımüıtür. Benzin deposu patla
mıı. alevler civar binalara ıirayet etmiı

tir. 1 O !illi ve 200 yaralı vardır. Bunların 
ekserlal ağırdır. Fabrika ve yakınında 

bulunan iki ev harap olmuıtur. 
Tayyarenin içindeki üç kişi ölesiye 

yaralanmtttır. 

Diğer tayyare bir evin üzerinde e;ıiJ .. 

miıtir. Pilot ve yolcusu derhal ölmüıler· 
dlr. Evin içindekiler mucize nevinden 
kurtulmuılardır. 

Bu iki kaza ve yangın kurbanlannın 
yekunu 14 ölü ve iki yüz yaralıdır. 

Londra 24 (ö.R) -- Çinde vahim bir 
bombardıman hadisesi olmuıtur. Çin mil
li hava nakliyatı kumpanyasına ait bir 

tayyare hu sabah Japon tayyareleri tara
fından Kanton deltası üzetinde düşürül
müştür. içinde 12 - 15 yolcu vardı. Hep
sinin mahvolduğundan korkuluyor. Bir 
fngiliz top çekeri düşürülen tayyare yol .. 
cularının imdadına koşmuştur. 

vardı. 

Vud Makaoya geldi. Yanında 
ralyöz ateıiyle yaralı yolculardan 
lan vardı. 

sında ağır zayiata uğramışlardır. Puyang 

mit· Nanşang arasında ileri hareketini dur. 

bazı-ı durmak İçin Puyang gölünün şarkına Ja
pon takviye kuvvetleri gönderilmiıtir. 

Pilot dedi lı:l r 
~ Cebri iniıe mecbur kaldık. Bu sı

rada Japon tayyaresi alçaktan uçarak 
yolcular üzerine mitralyöz ateıi açtı. 

Bunların arasında Şanghy Nasyonal Se
rlng Bank direktörü bay Şuıinbo da 
vardı. 

Çin mahfellerinde sanıldığına göre Ja
ponların bu merhametsizce hücumlarına 
aebep Çin cümhuriyetini kuran meşhur 
San • Yat - Senin oğlu doktor Song-F u
yu tayyarede eanmalan idi. 

Doktor Song - F u gerçekten bu sabah 
Hankeuya hareket etmiı ise de başka 

bir kumpanyanın tayyaresine binmiştir. 

Son bir telgrafa göre 12 yolcu ve mü
rettebattan iki kişi Japon mitralyöz kur
ıunlariyle ölmüş ve yaralanmışbr. Tay

yare nehir içine batmıştır. Bütün yolcu
ların hüviyeti mailim değildir. Araların .. 
da iki kadın ve iki çocuk olduğu sanılı-

Nevyorlı:, 24 ( ö.R) - Filadelfiya ci
varında zelzele hi .. edilmiı. bazı camlar 
ve tabak takımları muhtelif evlerde kı

rılm11 ve mobilyeler yerinden oynanıı~ .. 
tır. Fakat hiç bir kurban olmamıştır. Fi
ladelfiyada gece yansı ile sabah saat 4 
arasında dört sarsıntı kaydedilmiştir. 

Tokyo, 24 ( ö.R) - Bahriye nezare
ti bildiriyor : Kanton ve Hankeu demir 
yolunda münakaliit durmuştur. Japon 
tayyareleri iki büyük demir köptüyü tah
rip etmişlerdir. 

Hong Kong, 24 (ö.R) - Japon de
niz tayyareleri Kanton .. Hankeu ve Kan
ton .. Keolong demiryolları üzerinde 8 
defa uçarak bombardımanlar yapmışlar

dır. 

Song King, 24 (ö.R) - Harici me-
seleleri ve uzak şarkta umumi beynelmi· 

lel vaziyeti tetkik etmek üzere Kuomin· 
yor. tag merkezi icra komitesi eylU.l ortasına 

Londra, 24 (ö.R) - Hankeu Çin doğru umumi içtimaa davet edilmiştir. 

Siidet Almanları davası 
İngiliz heyeti azasından Gudking, 

üzere döndü temasları bildirmek 
Prag 24 (ö.R) - Lord Runsiman dün Narodni Politika gazetesinin bildirdi- kültür cemiyeti Moravya vil5yetindeki 

ıabah reisicümhur Beneş tarafından ka- ğine göre B. Kund parti reisi B. Henlayn Henlayn aleyhdarı demokrat Almanlar 
oul edilmiş ve kendisile bir buçuk saat tarafından müzakereye çağınlmıştır. Cu- namına hilkümete bir muhtıra göndere
görüşmilştür. öğleden sonra Ingiliz heye- ına günil başvekil B. Hodza tarafından rek Alınan Südet partisinin totaliter ta
ti erkAm Alınan Südet parlamento gru- kabul edilecek ve gelecek müzakerelerin leplerine bükümetin boyun eğmemesini 
bu reisi B. Kund ile temas etmiş ve Çe- tarihi ve şekli hakkında görüşecektir. talep emiş ve Henlayn partisinin Anti -
koslovakyanın şimdiki anayasası hakkın- Prag 24 (ö.R) - Ingiliz heyeti ha- Demokrat talepleri kabul edildiği takdir
da görüşmlişlerdir. sından B. Gutking Pragda kısa bir müd- de bundan demokrat Almanlarının mal, 

Lord Runsiman hususi bir ziyafette det ikametten sonra Londraya hareket hürriyet ve hatta mevcudiyetleri için çı
başvekil B. Hodza ile g<irüşmüştür. Şim- etmişir. Ansızın yapılan bu seyahat B. kacak tehlikeye dikkatini celbetmiştir. 

diye kadar BB. Hodza ve Kund arasında Gutkingin dün alqam Maryenbadda B. Muhtırada Almanlar arasında demokra
mülakat olmamıştır. Henlayn ile saatlerce süren mülakatın tik kanaat besliyenlerin Henlayn tetlıişi 

Runsiman heyeti tarafından şu tebliğ ve hilkümetin projesini hazırlamış altı- altında cereyan eden son intihabatta be
neşredilıniştir: Reisicümhur Beneş bu !ar komisyonu erk3nile temasının bir ne- lirdiğinden daha çok olduğu iddia edil
sabah saat 11 de Lord Runsimaru kabul ticesi sayılıyor. Tahmin edildiğine göre melde ve bilhassa Alınan Südetlerin 
etmiştir. Ingiliz heyeti il.zaları da Südet B. Gutking alil.kadar Ingiliz makamları- muhtariyet taleplerinin reddi istemnekte
parlamento grup erk3nile temaslarına nı Çekoslovakyadaki müzakerelerin dir. 
devam etmişlerdir. şimdiki vaziyetinden haberdar edecek Çünkü, bu muhtıraya göre, böyle bir 

Prag 24 (Ö.R) - Stokholmde toplanan ve Lord Runsimanın şahsi görüşlerini muhtariyetin verilmesi Südet partisine 
akalliyetler kongresine Südet Alınanla- de bildirecektir. bütün kudret ve selAhlyeti bahşedecek-
rının mümessili olarak girecek olan me- Prag siyasi mahafllinln şiddetle dik- tir. 
bus Kund Pragda kalmıştır. Siyasi mah- katini celbeden bir h!dlse de Çek gaze- Muhtıra mekteplerde Henlayn taraf
feller bundan hükümetle Südet arasında- telerinin dün Nüremberg nosyona! - so&- dan muallimlerin demokrat talebelere 
ki müzakerelerin bu hafa içinde yeniden yalist kongresinde hazır bulunnıağa da- 'karşı tatbik ettikleri tedhl§ listemi de 
başlamasının mümkün olduğu neticesini vet edilmiş olmalarıdır. protesto edilerek hükümetin müdahale-
çıkarıyorlar. Prag 24 (Ö.R) - Alman demokrat al istenmektedir. 

Zonguldak, 24 (AA) - Esnaf ce
miyetleri Parti salonunda fevkalade 
kongre halinde birleşik umumi bir top
lantı yaparak ferden olduiu gibi cemi· 
yetlerinin hükmi tahsiyetlerlnin C. H. 
Pa;rtisine bağlanmasına ve nizamname
lerine cemiyet faaliyet sahasında Kema
lizm ve parti prensiplerini tahakkuk et
tirmeği gaye addeden bir maddenin U&-
vesine ittifakla ve alkıılarla karar 

miılerdir. 

ver-

Fransada 
Doklar federasyonu 
hükümetin projesini 

reddetmiştir 
Paris 23 (AA) - Liman ve doklar 

federasyonu ııekreterliğinin bildirdiğine 

göre federal büro Marsilya limanındaki 
anlaşmazlığın hallini istihdaf eden hü-
kümet kararnamesi projesini reddetmiş· 

tir. 

Delegeler taleplerinde ıırar etmekte
dirler. Bu talepler 9unlardır: 

1 - Askeri kıtaların derhal iıten geri 
alınmaları. 

2 - Müddetin hitamına kadar bugün
kü kollektif mukavelenin tatbik edilme-
si. 

3 - Hayat pahalılığı ile ve diğer bu. 
yük limanlardaki yevmjyelerle mütena
sip bir vaziyette yevmiyelerin faz1alaştı
rılmaaı hususunda müzakerelere devam 
olunması. 

Muhaceret of isi 
Viyana, 24 (AA) - B. Burkel ya

hudi muhaceretini tanzim etmek üzere 
Viyanada bir merkezt muhaceret ofisi 
teşkil etmiştir. Servis iılemeğe baılamış
tır. 

-------
Alman manevraları 
Prag 23 (A.A) - Ceteka Ajansı Al

man kıtalarının Bohemyanın timalinde 
manevra hareketlerinde bulunduklarına 

dair bazı Brno ve Prag Çekoslovak ga
zetelerinin verdikleri haberleri yalanla
maktadır. 

--=--
/ngiliz armatörle~ 

rinin kararı 
Londra 23 (AA) - ispanya ile iı 

g8ren İngiliz armatörleri komitesi dün 
akıam neşrettiği bir tebliğde F rankistlere 
tam muharip hukuku tanınmasının aley
hinde bulunduğunu bildirmekte ve Bur
gos hükümetinin iki emniyet limanı tesisi 
hakkındaki teklifinin de fiiliyatta tatbik 
imklnı olmıyan bir teklif olduğunu kay

deylemektedlr. 

.. 

SON l-IABER 
~ 

Hatay meclisi 
Eylôlün ikinci Cuma gü

ilk defa topla acak •• nu 
lstanbul, 24 (Telefonla) - Hatay meclisi iki eylülde ilk toplantı

sını yapacağı için hazırlıklara başlanmıştır. Hatay meclisinden büyük 
bir Türk ekseriyeti bulunacağı için Hatay halkı büyük sevinç içinde
dir. iki eylul tarihi Hatayın milli bayramı ilan edilmiştir. 

Hükümet konağında vekillere birer oda tahsis edilecek, bilahare 
daha geniş daireler inşa edilecektir, 

lktısat Vekilimiz söylüyor 

Enternasyonal fuar, te
kamül yolunda yürüyor 

lstanbul, 24 (Telefonla) - lktısat vekili bay Şakir Keaebir, Adli
ye vekili bay Şükrü Saracoğlu saat 16 da lzmir vapuru ile şehrimize 
gelmişler, vapurda istikbal edilmişlerdir. 

lzmir seyahati intibalarından memnuniyetle bahseden bay Şakir 
Keaebir demiıtir ki : 

- cEge seyahatimden memnuniyetle dönüyor ve müstahsil ıçın 
bir bereket yılı olduğu müjdesini getiriyorum. lzmirde tüccarlarla va 
alakalı makamlarla temasımda mahsulün ıyı, satışların ümit verici 
olduğunu, bereketli bir sene geçireceğimizi öğrendim. lzmir Enter
nasyonal fuan tekamül yolunda yürümektedir.> 

Adliye vekili §ehrimizde yarından ( Bugün) itibaren tetkiklerino 
başlıyacaktır. Vekil lzmirde kurulacak ceza evinin bu sene içinde in
şa edileceğini söylemiştir. 

Bir deniz amelesi 

Sevdiği kızı sekiz, ana
sını 6 yerinden yaraladı 
Cinayetin kısaca sebebi, kıskançlık 

lstanbul, 24 (Telgraf) - Bugün Beylerbeyinde sokak ortasında 
fect bir cinayet olmuştur. Osman adında bir deniz amelesi, evvelce 
beraber yaşadığı Seniha adında 16 yaşlarında güzel bir kızcağızı se
kiz yerinden yaralamı§, Senihanın yanında bulunmakta olan annesi
ne de hücum ederek Bn. Sultanı iki yerinden yaralamıştır. Suçlu 
bu kanlı sahneyi yarattıktan sonra zabıtaca yakalanmıştır. 

Tahkikatın ilk verdiği netice, suçlunun evvelce beraber yaşamakta 
olduğu Senihayı kıskanması ve başka bir delikanlı ile yaşamasından 
teessür duyarak yaraladığı merkezindedir. 

Almanya da yahudiler 
Yahudiler adlarının başına lsrael veya 

Sara kelimelerini ilave ye mecburdur 

Berlin, 24 (ö.R) - Yahudilerin göbek adları hakkında dün biı 
emirname neşredilmiş ve bugünden itibaren tatbike başlanmıştır. 

Bu emirnameye göre Almanyada doğan yahudi çacuklanna ancak 
Almanlar tarafından yahudilere mahsus telakki edilen göbek adları 
verilecektir. Bu şekilde sırf yahudilere mahsus göbek adı olmıyan 
yahudiler bir son kanun 1939 dan itibaren isimlerinin başına erkek 
olanlar lsrael ve kadın olanlar da Sara adını ilave etmeğe mecburdur
lar. Bu emirname hilafında hareketler hapis cezasiyle karşılanacaktır, 

Çekoslovak meselesi son saf hada mı? 

Lord Runsiman müza
kereleri kafi derecede 
ilerlemiş telakkiediyor 

Paris, 24 ( Ö.R) - Radyo ajansı Pragdan aldığı şu haberleri neşre
diyor : 

Bu haftanın bir İstirahat haftası olacağı ve Lord Runsimanın bun
dan istifade ederek bir proje değilse de kendisine arzedilen muhtelif 
görüşler hakkında bir muhtıra hazırlıyacağı sanılıyordu. Hükümetle 
Haynlayn partisinin mümessilleri arasında yeni bir randevu olmama
sı, bu partinin parlamento şefi bay Kundun ekalliyetler konferansına 
iştirak için Stokholma gideceği haberi de buna delalet ediyordu. 

Fakat bu zan hilafına olarak hafta başından beri çok büyük bir fa
aliyet sarfedilmiştir. 

Lord Runsiman muhtırasını yazmak için bir sedef kuleye kapan
madı. Bilakis reisicümhurla, başvekille, Südetlerle yeni ve uzun isti
şarelerde bulundu. 

Haynlaynin muavini Kundun faaliyeti daha az d.,ğildir. Nihayet 
başvekil 8. Hodza ile reisicümhur Beneş arasındaki mülakat misli gö
rülmedik derecede uzamıştır. B. Haynlayn Maryenbadda partisinin 
mühim bir içtimaında hazır bulunuyor ve bay Kund Stokholm seya
hatinden vaz geçmiştir. Bu da pek yakın görüşmeler için Pragda kal
masına lüzum hissedildiğini gösterir. 

Diğer taraftan Lord Runsimanın en yakın iş arkııdaşının Londtll se
yahati teeyyüt ederse bu da demektir ki Lord Runsiman müzakerelerin 
neticelenmesine resmen değilse de filen kefil olan hükümetine bunların 
neticesini bildirecek derecede vazifesini ilerlemis telakki "tmektedit. 
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7 V eki.Jetin bir tamimi tzlhlr jalldarması, bwia.ah Mı sene f!!V- jandarma komutanlığına teilirft tdilr 

\rı!I Ca!da bir ıdatnı 8laill'tft itilı bir ka- Uf. 
lill. \4'anıklığl neü"9bi4e ylkalamağa JaMaffui liiriiUtatÜijiı Ahfi.ıi\ Yıll 

Z kad 1 GUrnrUk tarifesi kanununun 30 uncu kilde ve münasip surette mühürlenir ve muvaffak olmu.,..ı,,.. hakkında Çal kazasından maltlmat iı Valyetmer aynı heyecanla devam - ararınız ne ar o ur, onu :ı~....... ı 
edi rdu .Wyleyiniz? maddesine istinaden Ekspe~ utekleri k:yfiyet (Örntk: 3) zabıt varakasile tes- Çal kazüından olüp Gaiiemir istas- tniş, telgrafla gelen cevapta Ahthet ı 

yo ~vo doıtlanm. Bilaeniz bu Sahne vazii hayretle muhat21bına ilzerine ataiıda anlatıldığı gıbi muame- pıt olunur. . . . . . )'onliftda anıelelik tdih Mehmet 6jlu muın 117 rıİi llk tejtiA itınİi ~al 
bizim için ne ptafath bir rek.lim ola- baktı. le olacaktır. NUmun@l•rdm birlsı ışın ha1liM kadar Ahm.t Yılttıazın hü'\ilyetiniö tetkiltt it- wiı:i.da Mustila &tha AlünMi tlbat 
cak. Şirketin patronlan töyle bomba Adam tekrar etti: 1 - Beyanname muhteviyatı qyanın ve her ihtimale karşı gümrükte .saklanır, rasında vaziyeti şüpheli görülmüş ve ile öldürerek firar ettiği, aranmakta 
gibi pathyacak birteY bulamadığım _ Ev t N kadar zarar edersi· wıulU daireainde yapılan muayenetl ne- diğeri tarüe müdürltiğü vasıtasıle dalfut kendisinden hüviyet varakası istenmiş- dufu, hakJWıda bir tevkif milzekken 
için bama kafa tutuyorlardı. Şimdi niz? Çek~kiniz efilimlerin ve yaptığı· Uceainde muayene heyetince beyana mu- eksperler heyetine gônderllir. tlf. Ahmet Vılıncu böyle \il.r vesika ibraz filli mevcut oldtılti bil&rilını.şüt. 8tı 
tutsunlar bakalım. Hem bunun hileli mz masrafların hesabını söyleyiniz. balif görülüp resim haddi daha yüksek Nümuneler eşyanın mahtyetlni tetkik edemeyince kertdtst yakftlanarak iç ilçe d~rlı!l adUyeye Usllt.ti edilitiijilr. 
olduğunu ispat edenin alnını kant- Valberger iatihfafla gülümsedi. veya ithali yasak veya tahdide tabi bir ve kanaat husulüne imkArt verebilecek 
larım .. Tam ve hakiki bir Cengel _ Galiba, dedi. Bugün güne, çok tarü numarasına tatbiki icabettiği anla- mikdar ve cesamette alınacaktır. Yugoslav başvekili 

Bledde irat ettiği nutukt. 
sahnesi.. Hakiki bir arslanla insan fazla yakıcı, sıcak başınıza vurdu. şılır. Mal aahlbi veya IJ\Ümeasili (Güm- Beyanname sahibi tata!ından numune 
mücadelesi.. Ha.Jcild bir ölüm kor- Rakamların ifade ettikleri manayı rilk komiayoncwıu veya vekili) bu tat- alınması veya kesilıne~i zararlı göttllen 
kusu .. Bundan ötesi can sağlığı.. eyi ölçemiyorsunuz. Biliniz ki Val- bikata itiraz ederek i,tn Eksperler heye- hallerde eşyanın tamamı gönderilir. . 

Arslanın üzerine atılan adamla ar- bcrgeri kimse ucuz satın alamaz. tine tevdlini ı..tenıe keyfiyeti beyanname Büyük hacımdaki nakli çok ıahmeth 
kaduı bu sözlere kulak kabartırken N · · ) üzerinde yazarak imzalar, bunun üzerine ve masraflı makinelerin resimleri fotog-

-Y- - e ıatıyorsunuz. 1 ıı.w fl 14 1 ·· d ·ı b'U 
kendi aralarında konuıuyorlardı. Samoel Valberger cevap verme- tahakkuk muamelesi durduru ur. mu- ra a:ı p an arı gon erı e ı 

0
r. 

Valberger devam etti : d k d d"" d"" ayene ve bq muayene memuru ile mal Numune çıkarmak lcabediyorsa bunu Küçük Antant ve Balkan antan 
arasındaki bağları tebarüz ettirmişti 

en ar a aşı on u: da b 1 •. 1 k kl k · · ıu 
Gazet l · h · l · Ah d d' B .b. sahibinin veya mümesallinln huzurun am a DJ atına ve na etme ıçın zum-

h -be d e ~~7u a~~ :rı - ne ya~ayım, .. e ı. u 8~ ı (örnek : ı ) .abık varaka<>ı tanzim edJ- lu masraflar ekspertiz talebinde bulunan 

d~p ~ en l ekt••· er .. b udtühn ~l Klıklakr ~nımfal~şkbgım fA~ el- lerek bunda beyan ile muayene neticesi, mal sahiplerine veya mUmess11lerine 

f·ı · · h f h Ik ·· . . d fark .scbeplerı ve sahibının veya mumes- aı ır. -,, .... 
unya sınema arı çe ıgım u e - gı .. or tugum e a ete manı o - . . . . .. "tt" Belgrad, 23 (A.A) - B. ~--adlnovü-19Ueta miiMade eHn~işlk. 

şet ı mını er tara ta a a goste- mak ıçın ne yapmalı, ıaşır ım. . . , 'lir . za1an 5 M 1 sah.b. • ilin ss"U ıc... Romanya ve Çekotlonkya haıklye na· 8.Konınen 93derini kil.ak aft 
recekler. Bütün dünya hep güzel Öteki yavaı ae.le cevap verdi: sllının itirazı g8sten ve ıın ır. .- ·· a · · 1 ~ veya md c 

1 
el :zırlat1 -efine •erdiLl ziyafette ııöyled1~i bu sulh eserinin çok yakffiCN L....;.o-1-' 

ld ··1- d k ta kah Eğer mal sahibi veya mümessili mu- pertız ucretını tıcaret o ası veznes ne ır-· gı .. .,..,...IHI"! 
yı ızımızı ocakum e

0
n ur ~?n h tlra- Üzülmeyiniz Mösyö .• Ben kü- ayene memurunun tatbikini kabul eder- yatırdığı ha!de eksperini seçmemiş ve bir nutukta ırtiçlOlderle dolu :zamanlarda i'ı ümidini i%hat .derek bitlaat1ft#. 

manı tanıya nun yuz a arı ··k · b" }4 tas J A d 1h .... ff~L Rraıı•ı tts• •' 
h k 

. h L--. da k çu tertıp ır p an ar ıyorum. se hunu b""'annamede tahakkuk tablo- eksper.". ücrefinln kasaya yatırılmasın- orta vrupa a su u ıaameye ımava -. CooOJWı ·L.M 
er esın anzasın yafıyaca . Bö" 1 ·· ı· k ada k l ' ~" ( v u-ıaL Y e soy ıyere mm o una l 1 _.,_ da "t"b b" ı..-rt · · d d k olan küçük antantın faaliyetini övmüş, Belgred 2) A.A) - ...,~ • 

Bu sözlere muhatap olan adam, . d" B" .. t "'t"" d"" sunun altına (kabu) ke imesini ynzarW1. n ı ı aren ır ıuı a ıçın e e e spe-

1 
.. b ak b' h ld d J gu ı. ıraz o eye go ur u. imza ve tarih atmak suretile ifade eder. rinin ismini gümrUğe yazıp bildirmemiş ve küçUlc antant ile Balkan antantı ara• daimi konseyinin ba eeferki Bled iç 

çene erını ıç açmaz ır a e a - B ·· 1 · V lbe • k · k d · h 11· lh h sında yapılan anla-anın ehcın-ı..·etini m.. ..a..,etinde h•-'ln -edilen re d" •• .. d u son IOZ erı a rgenn ço Muayenenin neticesi, mal sahibi veya ıse gümrü i aresıne ma a ı su a- .,... uuT -- _.. 
gın uşunuyor u. k '-~ lan k l-'-1 ,_ _ _ı_ d h ,_ k" · ü dil" ka•det-ı- •e küçiik antant ile Balkan mi tel»liid• ezcümt. denllyor ki: B' . d k Ik - ] eaıun ° U AA arına 1UK1Ar g • mümessili tarafından kabul edilip ta a.a;- ımıne m racaat e ır. 1 

, .... 

ırden yerın en a tı. Samoe mitti. kuk ettirilen vergi ve resimler ödenerek 6 - GUmrUk idareleri, Daimi ek~- antantı arasındaki ballan &ebarU% ettir- cDaiml konsey bir senedenberi Mad 
Valliergere yakla•tı : c·· l • lad · · · ·1 1 k 1 ·· k 

Y oz erı par ı. veya teminata bağlanarak eşya gümril- ler heyetine tevdi olunacak işlere ait mııtır. rıstan ı e yapı ma ta o an muza ere 
- S izinle biraz hususi olarak ko- Alnında çizgiler hasıl oldu. ğün eli altından çıktıktan aonra (Eks- ve bir numarada işaret olunan zabıt va- B. Komnen verdiği cevapta ayni fikir- neticetinde Macaristan ile küçük ant 

nu,.bilir miyim? Ellerini oğuıturdu. pertiz) istenemez. rakası ile itiraı evrakını ve aümrükçe leri tekrar etmiş ve bilahare Mecaristan de.tetleri arMında her türlü kuvvete 
Dedi. - I~ bir taraftan esrarengiz bir Mal sahibinin beyanına uygun olarak hazırlanacak mlidafaanameyi ve birinci ile yapılmalta olaa ıcnÜfmeler• tenıas rac:a.atten kar,dıklı •tıretta HltJepnc 
- Maalmemnuniye azizim. Ma- mahiyet alırken diğer taraftan da kı- yapılan tarife tatbikine karşı da herhangi nusha beyanname ve müsbit evrakı ve 4 .yliyerelc. demi11tir ki: kaydını ve küçük antntı teşkil eden ( 

almemnuniye .. Siz ne isterseniz ben zışıyor, diye söylendi. Dikkat et Sa- bir sebeple olursa ohun ekspertiz yolu· nwnarada yazılı nümuneleri ·iki nusha - Orta Avrupa sulhuna yeni bir yar- devlet tarafından Macaristanın dahlaı 
yapanın. Hatta icap eder1e bir an- in ... Fırsatlardan istifade etmiyecek na gidilemez. Ancak (9) uncu numarada- bir bordro ile ~ca (güınrUkler dun yapddıiau daha b• akıam ilin et· nıa hab.inde 1auluık raüta•atlna 
gajman için de tavaaaut etmeğe ha- olursan sana dünyanın en aptalı de- ki hüküm mahfuzdur. umum müdürlüğü tarife müdürlüğü) mek isterdik. Fakat evvelce nazan dik- eden anla~malara varılmış olduiuli 
zırım. Esasen... rim. Vaziyetini bir düşünelim .• Ve 2 - Yukarıki numarada yazılı ihti1Af adresine göndereceklerdir. kate alınmamış ban şerait bi%e bu hu- memnuniyetle .müşahede etmiftir.> 

- S izden çok birteY rica edecek hülüa edelim. Hadisenin kahramanı üzerine tanzim edilen zabıt varakası ve lfin eksperlere tevdii bu müdürlükçe --.------------------------------~ 
değilim. Yalnız tek bir lütfunuzu is- kendisini kimsenin bilmemesini, kur beyanname numune ile birlikte muaye- yapılacaktır. 1 S P A N Y A D A 
tiyeceğim. taranın kendisi olduğunu kimsenin ne memuru taraf ındnn idare amirine (Gilmrilkler umum müdürlü~ tarife 

Biraz evvel hah.ettiğiniz rek- öğrenmemesini istiyor, yüzünü her tevdi edilir. müdürlüğü) meseleyi tetkik ile mal 
lam itini yapmayınız. kesten saklamak, tanıtmamak arzu- tdare amiri _ (MildUr veya salahiyet- sahibinin itirazını yerinde görürse işbı 

- Nasıl.. Nasıl.. ReklAm ışını sunda .• Bundan başka Jefrinin mai- li muavini, idare memuru veya başme-- gerejini gümrüğe bildirir, evrak ve nü- Cümhurı·yetçı·ler Ebre 
yapmayayım mı? Siz deli mi oldu- yetinde çalışan bu adam kazancını muru) _ beyanname sahibine hak ve- muneleri geri çevirir. Aksi takdirde işi 
nuz. Ben ki bu suretle sizi meıhur değil, tasavvurundan fazla para tek- rirse veya muayene heyet.in.in aörüşünü müdafaası ile beraber daiml eksperler h dı dı l 
yapmak üzereyim.. lifine bile cesaret edebiliyor. Bu da teyid veya ewanın daha başka bir tarlfe heyetine tevdi eder. cep esı·n e Q'VQRl'VOr aı 

Ben mefhur olmak istemiyo- yine kendisini belli etmemek için... numarasına tatbikini emredip de mal sa- Daimi eksperler heyetince ittihaz olu- 'J' 'J 
Ne diye? Eirar .. Hem mükemmel bir bibi bunu kabul eylerse ihtilaf kalkm~ nan kararlar da bu mUdürJUk~ ilgili Bar.lon. 24 (ö.R) - Re.nıi teblii:·ıiki Yunkers ve ilıı.i Fiaı uyyareai ·· rum. 

Niçin? senaryö mevzuu olacak esrar. Halbu ve eksperlere ınüracaate lüı.um kalına- gUmrUklere tebliğ olunur. Şark ~ephuindıs iıMila kuvvetleri büyük müştür. Son muharebede ciimlauriyetçl 
Hususi ve şahsi sebeplerden.. ki bundan daha Adi ve ehemmiyetsiz mıt olur. 7 - Mal ~ibi veya malı te~elHime tank ..-. tanare yaiJınlanDAD laimayminde leı tek bir tayyare lc.a)-betmili-rdir. 
Amma da tevazu gösteriyor- mevzular için kilometrelerce filim ldare amiri, muayene memurunun tat- mezun mUmcssili fhtilMın daimi eksper- olarak Gottiya ve civar &epeleıe ftücam- Kazablanlc.a 24 (ö.R) - Gece yan 

sunuz ha.. harcanıyor. bik etüli tarife numarasını uygun bul- lere te\'dilni istemekle bttaber eksper )arma. fiddetle deTam eUnişlu Ye h.ap sı nasyonaliatlcrin Kanarya kruvazö 
- ister tevazu deyiniz İster J;u Bu sefer zannederim artık adam- mazsa tatbikini doğru bulduğu madde heyetinin kararını bckleınek!irln ~a- edilemiyecek kadar büyük zayiat~ Fu eahiliade Kazablanka açık.lanncla gö, 

hareketime başka isim veriniz. Fakat akıllı zengin olacağım. Taliin yÜ7.ii veya pozisyonu beyannameye ve (Örnek: nın kendisine teslimini, aşağıdaki ~arl- .iade aac.k hatlannı hafif ııDik Mta iler- ıülmüştür. Sahile beş mil kadar yakla 
ricamı lütfen kabul ediniz. nihayet gülecek.. ı ) zabıt varakasına işart>t ve imza eder. lan yerine getirerek isteyebilir. leemeie aumıff.& olrmqılıudır~ Ewaı.iz uğı miifaheJe edihniıtir. T ahmi. edil· 

Valberger, red mahiyetinde başını eu düşüncelerden sonra Valber- Bu suretle yapılan tatbiki muayene me· •) Güınrükçe tatbiki iltizam olunan L!... f ı· ~ ı ol L _._ • diline söre bu krsvazör hiildiroettilere 
!''-- k le ,_., ibin" • v dı 'f il bey t tt-,L: • b oır u ıyet guın:eren ..,.ny ıttWY-n 

salladı. ger y\UlJ5e sea IUlt ı çagır : muru da kanaatine uygun görürse tahak- tane e ana mzann a .uuu Je& • ti•-• L.. 1 uf __ .__ ait olan ve 20 a~ HaTicMn hare; 
ed tarif aruandaki gümrilk . ıs 11C11ann uu ma zeme t a1tı1U1 _.... 

- Bu istediğiniz imkAnıız birşey. - Barot .. Derhal matbuata ve- kuku buna göre yapar. en e ve .ııaır )ese kabul etmez bir kahnnnanhlrla mu- ket eden torpidonun selllleaini beJde~ 
dedi. Elime dütcn fıraat o kadar gÜ· rilmek üzere bir,ey kaleme alarak 1dare Amirinin ıöriiJU.ne muayene he-- vergi farklarının ve cezayı mu.tdzim bir kuemet ediyor ve tıtnl cfütMlm lırkal... mektedir. 
zel ve benim U.in o kadar umulma- makinede yazdır. u~..ı:·-·i bütün yetleriDCe h:tirak. edllıniyen hallerde ya- hal varsa bunu ka!Jtlamak üzere idare Pari9. 24 (ö.R) - &.panyada ..kerl 

~ • --...._,~ -:r •-'-d nm mahvediyorlar. 
dık bir şey ki... Düşünün bir kerre. canlılığı ile tasvir et. Filmin egastifi- pılan tarue tatbikatından doğan mesu- amirince l.AA ir olunacak meblağın de- hareketle., ayni ıidddle devam ediyor .• 

d beraber · ü1 ·ım · Ebre cephesinde düftt18nın f 3 tayya~ 
- Yaptıgı" m hareketten dolayı ni e göndereceğiz.. Stüdyo- liyet, idare Amirine aittir. poz.ıto sure e verı ES. EneUu sünlsr sibi buaün d• Ebre ceı>1 

d f 1 · ha ld k b) ıı.1-1 --ı..'b" · ~ ·· ·· resini düşürdük. Bir ha..a rmdıarebesin-nadim olmamı mi istiyorsunuz?. Si- a i mm nyosu yapı ı tan sonra Beyanname sahibi idare Amirinin ka- .ıırı.a -.ıu uun ~ uncu numara mu- heainck bükilmetçiler eaeıji ile ıallka 
b. k ·· · kbu de beş düşman tayyaresi Sigenı Pandol 

z.e yalvarıyorum. Filimde beni gö_. resim kopyelerini matbuata bol bol rarıru kabul etmiyerek itiraz etmek is- c~. ın~~ e spe: uc~etıne ait ~~ ~ 
teren, hiç değilse yüzümü belirten kı- dağıt8ınlar. Sahnenin büyük ehem- terse, bu itirazını ve ekspertiz talebinde gumruğ~ tevdi etmes ve ek9f>erını tayın ~erinde düıürüldü. Cümhurİyet avcı 

tayyareleri yedi Fiat tayyaresini düjÜr-

vemet etmitler ve n•y9nalia ileri ha~ 

rekctini eaemmiye&aiz bazı mevkilerin 
zaptına münhas• kıl1111§ludu. Aea.r hig 
bir kafi netü:e elde edemem~dir. 

Harp devam ediyor. 

nmları imha ediniz. miyeti olıun diye matmazel l..elianın musir bulunup bulunmadığını (ömek:l) eylem~~· 
- Dostum, bana öyle ,eyler tek- sağ salim kurtulduğunu değil, mü- zabıt varakasının bu işe ayrılan kısmına c) Numune, katalog veya fotograf müşle'fdir. Bunlar da Pandol daiı etek

lerinde parçalanmışlardır. Ayni marka
dan diier üç tayyaıe Mo.-a de Ebre ci-

lif ediyorsunuz ki ... Bunların kabulü him surette büyük bir tehlike atlattı- yazmak sure1ile bildirir. verme.si. 
imkansız. Düşünün bir kerre .. Bu ğını ve vaziyetin henüz beJli olma- Bu itiraz üzerine zabıt varakası ve Bu şartlar yerine getirilmedikçe güm- Estramadore cephesinde asiler T aJ 
teklifinizi kabul etmekle neler kayb- dığını i,aret edin. beyanname, gümrükçe basmüdürlilk teş- rüklerce eşyanın gümrükten çıkarılması-
ederim? -BiTMEDi- kilutı olan yerlerde başmüdürlüğe tevdi na ıniisaade edilemez ve eşya ithali me-

varına düşmüştür. nehrinin cenubunda ileri hareketine de· 

-----------------------~-~~--~~ ~~~~~brar~~ili~B~~muru~ag~r~~~~ft~d~~ 
dürlük teşkilatı olmayıın yerlerde ise 4 göre kontenjanı veya ttbal müsaadesi. 

öğleden sonra diğer iki hava muhıue- vam ediyorlar. fakat Elmadea istikame· 
besi o&muttur. Bualardaa birinciııi ..at tinde c:çhe istisrar i)eyda etmiş gibi· 
ikide ohna§ Ye iki•İIİ sat 18.30 da IMt- dir. Asier bu aoa hareketlerde 1500 esiı 
lıyarak epey zaman ııürmüştür. Neticede aldıklarını iddia ediyorlar. Radyoy u susturmak 

ıçın 

Belçikanın bir çok ıdıirlerinde ayni 
mahiyette garip bir davanın muhakeme
sine yakında baılanacaktır. tiki birkaç 
gün evvel Varv i9imli küçük bir Belçika 
şehrinde görülen davalar, radyo aley
hine açılm~r. 

Davamn mevzuu çok buittir. Varvda 
oturan bir radyo meraklısı, yazın sıcak 
gecelerinde radyosunun çok kıymetli 

olan hoparlörünü i,letiyor. Evinin bütün 
pencerelerini de açıyor. Sabahlara ka
dar radyo çalarak mahalle halkına uyku
yu haram ediyor. 

Komtular bu iti menedecek bir çare 
bulamıyor. Çüakii Belçika kaıumlaruıcla 
gürültüyü menedecek maddeler yoktur. 

Bereket versin ki Varv tdırinde otu-

Uzak Şarkta 
Ecnebi menfaatleri 

nasıl korunur? 

numaradaki izahata göre muamele ya- bulunmayan neviden ise, eksper heyeti 
pili~ brarından~~~h™~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Başmüdür, (örnek: 1 ) zabıt varakası- maz. aleyhine bu kararın kendisine tebliğin- zai kararlar mahiyetinde olup yalnu 

nı du tespit edeceği kararında beyanna- 8 - Daimi eksperler heyetince tevdi den itibaren 15 gün içinde ek91>erler taalluk ettiği mesele hakkında llüküm 
me sahibini haklı çıkarır veya idarenin olunacak ihtiliffar, eşyanın cins, nen heyetine müracat etmejt haklan vardır. ifade eıder, baJTı:a hriclselere pmi! değil· 
görüşünü tcyid edip beyanname sahibi ve sair teknik vasıfları itibarile ithalat Mükellef 15 gün içinde umum müdür- dir. 

Tokyo 24 (A.A) - Japonyanın ecnebi bunu kabul eder ve ekspertiz talebinden umumi tarifesine tatbikinden doğmUf lüğe ve uınwn müdürlük kararı aleyiin- Eskpuler heyeti kararlaıım karşı, 
devletler menfaatlerine ancak bunların vaz geçeTSC mesele kalmamı~ olur. olmalıdır. de yine 15 sün içinde ekspeden itirazda anrak kam.ma .e wuJe aykmbl:tan do-
Şankayteke yardımı kesmeleri ıartile Aksi takdirde ifin daimi Eksperler he- Eşyanın muayenece tesbit edileıı ve bulunmamış ise ekspertiz istemek hakkı layı 60 gün müddet geçirilmeksizin Dev• 
riayet ~liyeceii hakltmdaki haberlerin yetine tevdii için lazım gelen muameleye resme esas tutulmak mikdar ve süclet kal~. • Iet Şu•aaınıfan OOz.ına kararı istenebilir. 
mahiyeti hakkında sorulan suallere ha- giriJilir. esasları üzerinde, rayice tabi ~aya MukelleC yalnız ekspertiz ist~diğindc Bö,le ballerde aıerekli takipleri yapmak 
riciye nezareti namına söz söylemeğe ıe- Yukanki fıkralarda zikredilen §ekilde kıymet takdirinde, cıyanın .menıeinin bulunup eksperini tayin edememiş ise vazifesi (umum müdürlük tal'ife miidür• 
lahiyettar zat demiştir ki: ihtilafın idareten tetkiki çabuk yapılacak tayininde ticaret ve ~yrileiain muka•e- suTh hakimliiine müracaat olumır. lüiiiDe) aıiUir. 
Yabancı devletler ınmfaatinin Japon- ve idare imiri ile ~üdür tarafından leleri hükümlerinin taÜ>ikatU'ldan olarak Mükellef eğer dilekçesini alakalı güm- 12 _ ~aıa1ıa gtim.riik tarin nM!a-

ya tarafından hürmet ve riayet edilmesi vukubulacak tetkiklerin memıuu 15 gü- tenzil yüzdesinden istifade hususlarında, rükten başka bir gümrük idaresine verir nodıaa ~k Jdııayabaaniue yapıla
şarta muallak bir ke1fiyet deiiklir. Fa- nii geçirilmiyccckür. sair hususi kanunları mucibince bahıe- ise, kabul edilir ve bu idare tarafından cak tahliline karşı ...ı ..ww wya mil· 
kat yabancı devletlerin de bilmukabele 3 - tdare iımiri veya bqmiidür karar- dilmiş muafiyet ve tenzillerden isiliadc kayclından. sonra alakalı gümrük idaresi- memili taraıimdıln tuiM lcaaMmunun 
muhasamatın japonyaya tahmil ettiği ları beyanname .ahibi haz.ır ise (ömek:l) isteklerinde. tarife kanununun mutlak ne &önderilir. 16 Ula ~ mudbmee !>iir" ,,,. ~de 
giiç vaziyde hürmet etmeleri icap eder. zabıt varakasına imza elürmek suretile ve şarta bağlı muaflık hükümlerinin tat- 10 - Muamele vergisU:ı.e tabi. eşyaaıa ikimi bMil istermıai, 30 U1llCU :aıaddıt ile 

- - "'!"--""'!- tebliğ edı1ir; ve diy~ vana o da yu- bikinde, umumi ithalat tarifesi tatbikatı vergiye matrah tutulan kıymeti husu- t k t" L...J.A..-:ı_ L...t.J t" 
anınmış e sper iZ ~"'°"' - ~ ır-

rnn bir avukat i~in kanuni yolunu bulma- lngi!terede Jol kazaları dırılır. Beyanname sahibi haur değilse d!Jında kalan meselelerde iümrük ile sunda idare ile mal sahibi arası.ada zuhur me:ı. 
ia munffak oluyor: Belçika bestelttulan 

1 
i1 d d keyfiyet (Örnek~ 2) tebliğ kağıdı ile ktn- beyanname sahipleri arasında çıkacak edecek ihtilafların eksperlere tevdii ka- . t lind 

ve nota tabileri namıoa mahkemeye mü- kak':: ~er~ e geç~ tem~-~z ayın a ~o- disine teblıg olunur. ihtilMlar için eksperler .heyetine gidil- bul edilmiş olunduğundan, bu hallerde Şu kadaT ti, eşyanın ~b· ~ 8 

racaat ediyor ve bu müracaatinde kanu- r a azaya ugrayıp 0 en ve yara a- 4 - O'çü. nu narada yazılı sekilde mcyip mafevk idare makamlarına ve bu genel yuı hükümleri dair.esinde mua- çrkmamı~ o'fmasr \l'eya mal ı ınırr, bu 
nun bir maddesine dayanıyor. Bu mad- nanlara ait bir i tati5 tik ç kmı..,tır. Bu is- vukubulan teb üzerıne ipn eksperlere Devlet Şurasına müracaat olunabilir. mele yapılır ve eksperlere kıymetin ta- hı:ısmtaki &akkmt1 isti~ ed~::~f önce
deye gore radyolar phıslar tarafından tatistiv e nazaran h-ttin ln&ııterc sokak- t2'Vdiinde israr e>liyen beyanname sahibi 9 - Gümrük kanununun li2l No. lu yinine mcdal' olacak. menşe şehadetna- den gumriiie" Midir~ e~.l-'ertrz için 
kullanılacak aletlerdir. Umumi neşriyat larında 5 54 in an ölmiıı. 21 ·988 kişi de iş.inin yapıldı güııu ük: idarclöine mil- kanun ile taclil edilen 12 inci maddesi meii ve orjinal fatura gibi vesikalar dn lüzumlu olan nümunelerin çıkarılmış ve 
için kullanılırken bestekar ve tabilerin- yarnl nm tır. racaat ve elap r ücretini Ticaret odası mucibinw dosy~ına bağlı nümunesine gönderilir. gümrükte saklanmış bulunması lazım-
den müsaade almak lfı.zımdır. -------·-------- vaznesine yatmiığına dair olan makbuzu veya beynnnamesinde yazılı eysaf ına gö-- 11 - Daiınl akspcr]er heyetince veri- dır. 

Vnrvda radyo meraklısının makinesi, ve davayı gördukten sonra radyo sahi- t silin eder. re aşikar surette yanlış tarüe tatbik edi- len ve (gümrükler umum müdürlüğü ta~ 13 - Ekspertiz muameleleri hakku la 
bütün mahalleden ~itilmekte olduğuna bini bestekar ve tfıbilere zarar ve ziyan Bundan sorua muayene heyeti tarafın- lerek noksan resim alınan e§Ya hakkıııda rife müdürlüğü) yol.ile tebliğ olwıatak gümrükler.e tebliğ edilmiş olan 2479 sa-
göre tam minasiyle umumi neşriyat ııa
yılahilir. Binaenaleyh müsaadesiz yapı
lan ba nqriyatm meni lizımgelir. 

Mahkeme bu müracaati kabul etmio 

ödemeie mahkum etmi,tir. Eğer öteki dan mal sahibi veya mümessili huzur~ gümrüklerce bu noksanın ödenmesi için kararlar kati olup taallt1k ettiği hadise- yılı ve 1 - 2 - 1930 tarihli genel yazı ile 
Belçika hakimleri ek bu nokta& nazarı da ihtilMlı maddeye ait iki nümune alı- yapılacak tebliğe .kal'iı mel sahiııJerinin de bu karar da&rcsiınde işi net.icelenciir- umumi ve hususi emirlerin bu .ıenel ya· 
kabul edecek olurlarsa 11CUizlik ve sü- narak gümrük ve mal uhibi tarafıaclan Umum müdürlüğe ilirma bulubmai;ı 111ek Iazımdu. 
kutu sevenler aevineceltl r · 





• ====>• 

Takip 

Stradella on 
yedinci a6Tın en 
kudretli müzik 
Jahiai ayni za
manda yaman 
bir çapkındı. 

edilen işıklar 
Bu on yedinci asırda cereyan etmiş 
heyecanlı bir aşk macarasıdır 

----:S E 
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• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSU: 
öile nqriyatu 

Saat 14.30 da ka:rtfık plak nefrlyatı, 
14.50 de plakla türk musikisi ve halk 
p.rkılan. 15.15 te ajana haberleri. 

Alqam neşriyatı : 

Saat 18.30 da pllk neşriyatı, 19. 15 
te tUrk musikisi (Salahittin), 20.00 de 
saat ayan ve arapça neşriyat, 20. 15 te 
radyofonik (temsil) gençler grubu tara
fından, 2 1. 00 de plak neşriyab, 2 1. 15 te 
stüdyo salon orkestrası. 22.00 de ajans 

haberleri, 

ISTANBUL RADYOSU: 
öğle neıriyatı : 

Saat 12. 30 de plakla türk musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
musikisi, 13.30 da muhtelif plak neşri

yatı. 

Akşam ncıriya tı: 

Saat 18.30 da plakla danı musikisi, 
19.15 te spor musahabeleri: E.§ref Şefik 
19.H te borsa haberleri, 20.00 de saat 
ayan: Grenviç rasathanesinden naklen, 
Selma ve arkadaşlan tarafından tUrk 
muııikisi ve halk ıarkıları, 20.40 ta hava 
raporu, 20.43 te Ömer Riza Doğrul ta· 

u 

insan iradesi 
Tahminimizin fevkinde 

tesirler altındadır 
(' Jümler 

arka 
ve cinayetlerin çok kerreler 

arkaya dizilmesindeki 
sebepler nedir? 

Elbette dikkat etmi§ olacaksınız: Bir
birini takip eden bazı günler olur ki o 
günler içinde b ir takını cinayetlerle ka
zalar yckdiğcrini kovalar. 

Bir hiç için arkadaşını öldüren, sebep
siz bir kavgadan tanıdığını yaralıyan 

insanlar yapacaklan bu kanlı iti aynı 
günlere tesadüf ettinniı gibidir. 

Grevler için de vaziyet böyle gibidir. 
Denebilir ki: Yer yüzünün muhtelif mem
lekctlcrind!! grevler hemen hemen bir 
zamana tesadüf eder. 

Daha ha~ka ve enteresan bir cihet te, 
ini ölümlerin yine bir araya gelmesidir. 

insanlar ve hayvanlardır. 
Bu sıralarda infilaklar, yangınlar da 

daha aık ve daha çok vukua gelir. Son
ra, fırtınalar, zelzeleler, volkan indifala
rı ba§gÖsterir. 

Amerikalı iktısatçılar, güneşin tesiriy• 
le yer yüzünün iklim prtlannda husule 
aelen tahavvülJerin iktısadi tesirlerini 
kaydetmi§tir. Filhakika günqteki bir ta-

havvül dolayısiyle arzımız üzerine cevvi 
ve iklimi bir değişme (fırtına, ıiddetll 

yağmur, kuvvetli kar,) zelzele yüzünden 
zirai mahsuller mütecaııir olmakta ve 
bunlar da umumi ikbııadi p.rt ve vazi-

Bunlar, bugün böyledir. Dün de böyle yctlcr üzerinde tesir göstermektedir. 
idi. Yann da böyle olacaktır. 

Yazdığımız bütün bu hidiseler nuarl 
Bir ailaile halinde devam ebnekte olan 

Senatör Kon
iminin karıaı 

giiul H ortansı 
kaçırdı. Konta
rinin kini genç 
aıılıları her git
tiAleri yerde ta
kip etti.. Ve bir 

"- rafından Arapça ıöylev, 21.00 de Saat şeyler değildir. Umum! birer kıymet al• 
bu nevi hadiseleri ( teaadüf) kelimesile 

~lardır. öyle ki: Rio de Janeiro'cı. 

gece ••• 

ayan. Orkestra, 21,30 da Şanı İnci ve 

arhdaılan, 21.50 de Saz eserleri: Refik 
Şemaettin ve arkadatlan, 22.1 O da or

izah edip geçivenneie bnkln yoktur. dokto Ann n· hutanesind güne-

Venediktcn birkaç feraah mesafede edilmez bir davetti. Kucaklqtılar. U:r.un 
olan Brcnta villasının 1'oyu yeıil panjur- ı;zun öpilftüler. Bu ıırada ayın parlak 
lan, halkonlannın demir parmaklık.lan çehreaini bir bulut örttü. Gecenin karan
'beyaz duvarlan bölmüf, gibiydi. Villa- lıiı Hortanain nazik vücudunu titretti. 
run cephesiyle yüksek ve alhn yaldızlı Bir aök giirlemeai hrbnanm yaktn oldu
medhal kapın arasında kriatal çepneleTle iunu haber veriyordu. 

Filhakika Kontarini aarayında uyku- keatra: Novotniden naklen, M.Kemal 

Niçirı bu hi.diseler, uzu~ m6ddet ol- fin ~~ gö:mreceği günlerd: hakl
mazlar da, bir defa olmaga bqladılar 

h b . L_ _,1 ,. t.. • -X---lar katen mühim ameliyat yapılmıyor. Zira 
mı ep ITJUtÇ • .. n"n "'ıne ... ..,u . 

Bu h&diaeleri izaha kalkıtmadan 8nce öyle günlerde yapılacak mUhim ameliye--

•Wıleomit bir park vardı. Salonlardan YIRTICI HAYVANLAR 
birinin tamamen açık bir penceresinden 

bir ince kadın aesile bir kemanın inilti
leri geliyordu. 

Bir erkek acııi, içli ve sıcak bir ııea: 
- Tekrar ediniz. Hortana, diyordu .. 

Daha eyi yapabilirsiniz, gayret ediniz. 
Muganniyenin acııi yeniden yükseliyor. 

Şehvet kadar coıkun, bir aşk daveti ka
dar yakıcı bir acale ... 

Bu dakikada Hortansın terennüm et
)jği parça dostunun phcııeri olan bir aık 

iniltisi idi.. En yaman bir sihirbazdan da
ha kudretli olan müzik onları teshir ct
mİf, ve etraflarında içinden çıkılmaz bir 

ağ örmÜ§tÜ. 
STRADELLA VE AŞKI 

- Mesut musunuz) 
- Şüphe mi ediyoraunuz) 
Hortanıı dostunun kollan arasında 

ebedi aaadete kavutmuı gibiydi. 

Kontarininin gazainle karıılaımamak 

için V cnedikten kaçınca Monti yakının
da küçük b ir evde yerlcşmiılerdi. Aldob
randinilerin evinde verilecek bir suvare
ye hazırlanıyorlardı. Sttadella ilk defa 
olarak artık kan11 hükmünde olan talc
beıini kendi perestiıkarlanna takdim 
edecekti. 

Prens Aldabrandinin konağında büc 

bir gece masallarını andıran muhteşem 
bir müsamere hazırlanmıftL Şeref merdi
veninde zırhlı elbisclerile muhafızlar yer 
almışlardı. Birer heykel gibi hare1'etsiz 
duran upkların ellerinde tuttuktan birer 
meplelerin bol ııığı altında asil ailelere 
mensup kadınlar, rühban, elçiler birer 
birer geliyorlardı. 

auz aeceler aeçiriyordu. 
Venedik cümhuriyetine bir çok ayan 

azalan, edipler, yük.ek rahipler vennit 
olan bir ailenin mümeııailine kartı bu ha
kareti hazmedemiyordu. 

Ona kan )izmıdı. Hareketi, namuau• 
na ıürülen lekeyi kanla temizliyebilirdi. 

Oldukça bol para alın11 olan katiller 
nihayet mesut çiftin izlerini bulm111lardı. 
Fakat Kontarini \ Stradellanın büyüleyen 
müziğini, Hortan11n en kuvvetli iradeleri 
mahkGm eden sesini düıünmüştü. 

Vak.it geçiyor. 
Haydutlar kendi iradelerinden daha 

ltuvvet1i olan bir tesire kartı beyhude 
yere nefislerini müdafaa ediyorlardı. 

Düşünüyorlardı: 

- Bu kadar büyük bir sanatkara 
kıyabilirler miydi) 

- Bu d erece güzel, sevimli, cazip 
ve ilahi bir kadının o güzel vücuduna 
bir hançer aokabilirler miydi) 

Stradcllaya bu epiz havalan ilham 
eden onun güzelliği değil miydi) 

Ayin bitmi§, herkes dağılmııh. iki atık 
kol kola karanlık bir sokaktan evlerinin 
yolunu tubnu§lardı. Haydutlann hllfl 
onlara sokuldu. Stradclla bir tuzak ku-

Alebandr Stradella.. Onun ismi bu 
idi... Operalar, mukaddes müzik kom
pozitörü, etsiz muganni ve viyolonist 
Stradellayı tanımıyan kim vardı) Onun 
Don Juan töhreti ismi etrafında büyük 
bir dedikodu ve çekici bir güzellik hal
kası yaratmııtı. Çapkınlıklan mazur 
sörülüyor, bizzat Papa bile onu himaye 

ediyordu. 

Hortans, Alekeandr Stradellanın ko
kalbinin rulduğunu hissederek ıevgilisinin haya-

tını ve kendi canını 1torumağa hazırlan

dı. 

lunda merdivenden çıkarken 

r 

d 

b 

heyecanla çarptığını duymakta idi. 
Bütün dudaklarda Hortansın ihtiyar 

Stradclla cüretini çok ileriye götür- hamisi Kontarininin ismi dolqtı. Sonra 
müştü. Bir Rumen prensinin kıskançlığı bir sükut oldu. 

mukaddes ,ehirden uzaklaşmasını icap H' h ' 'f H S d 11 '-
ıç ır çı t ortanı vo tra c a JLa· 

ettirmitti. 166 5 eeneıinde Venediğe ge-
'ir gelmez her taraftan aranmağa baıla-
oı. Venedikte bir eğlence yoktu ki o da-
vetli olma.sın ... 

Bunun için on yedi yaıında hırslı, ne
ıeli. duygulan bütün zevklere açık bakir 
kalpli bir kız olan Hortans, bu ilahi 
güzellikteki kız eıki hamisi Alvize Kon-
tarinin yardımiyle Stradellanın 
muallimliğini temin etmiıti. 

cpn> 

Senato ve ıiya.sct Alvize Kontariniyi 
çok İşgal ettiğinden ıan dersleri hazan 
geceleri geç vakte, hatta ıafak sökünce
ye kadar devam ediyordu. 

- Alvize kinci ve hiddetli bir adam· 
dır. Kendisini aldattığımı hiuedecek 
ohıraa mahvolduğumuz gündür. 

Hortanıı böyle ıöyliyordu. 
Stradella ise: 

- Onun yanında olmanız caiz de
ii)dir. Sanat bize şeref geçitlerini açmıf" 
br. Sevgilim bizi burada ne tutabilir) 
'-liç birıey değil mi) Buradan gidelim. 
9ayat bütün güzelliği ve tapılacak etki· 

le hizimledir. 

dar aevimli, güzel görünmiyordu. Alek-
aandr aıka düıkün bir çapkın kadından 
zamanın en kudretli b ir artistini yarat· 
mıştı. Hortans teganni ederken yalnız 
aesile değil, etvan, çehresinin f evlı:alidc 
olan güzelliği, bilhaııııa en mukavemetli 
kalpleri delen 1tözlerile müsamerede bu
lunanlan kendine çekiyordu. Alekııandr 
kemanı ile onun sesine ilahi bir kuvvet 
vermekte idi. 

Bu çifti yakıcı birıcy hararetlendir
miıti. Bir alev içlerini yakıyordu. Stra
della dememit miydi) 

- Kral huzurunda bile o~ yalnız 
ıizin için çalanın sevgilim .. 

Bu münevver ve zikudret aoıyete, 

Hortana ve Stradellayı sanat kudretleri-
nin batın için mazur aönnekte idi. 

Umumun çılgınca alkif}an arumCla 
aahneden inerlerken bir "Vakitler Stra-
dellanın en lmaNtz dütmaru olan kardi
nal Cybo ona yaklqb ve tunlan .öyle
di: 

- Alckaandr. Iİz büyük bir giinah
karsınız. Günahlannızı bilmiyen yoktur. 

Metresinin ellerini avuçları içinde sı· Fakat Allaha tükür ediniz ki ıize yap· 
kl)lor ve kıymetli elmaslarla itlcnmİf bklannızı affettirecek kadar yük.ek bir 

a]tm bileziklcrile oynıyordu. aanat kudreti vermiftir. Pazar aabahı 
Alvize aükut ediyordu. Aşıkının göz- Senjan dö Latranda olunuz. Yeni Ora

)erindeki ıüpbcden düıüncelerini hiııae- toryunuzu dinlemek ieterim. 

derek cevap verdi : Stradella bu ıözlcrden anlaDUfh ki 
- Sevgilim beni burada alıkoyan daha bir defa Romayı teshir ebnİftİr. 

ne altın ne de acrvcttir. Ancak aıkımın Fakat Vencdik kendisini affedece1' miy
size ıcamet getirmesi 1'orkusudur. Falcı- di) 
lar hayatımda aı1da felaketin b eraber BiR MELEK SE.51 
olacağım eöylcmedilcr mi) Azametli lcilise o güne kadar görül-

- Çocuksunuz ... Benim yanımda ol- memit bir kalabalıkla dolmuttu. 
duktan sonra neden korkuyorsunuz) Kendi bağlarının eairi olan bir ruhun 

Villadan çıkınca se•iz bir geçitten ya- itiraflannı terennüm eden bir müziğin 
vq adımlarla ilerliyor ve küçük gizli bir heybetli dalgalan kalpleri iatila etmifti. 
kapıdan çıkıyorlar. Hortanıı bu unutulmaz melodiye kendi 

- Romada ha la dostlarım vardır. melek ıcsini kabn11tı. 
Papa bize yardım ed ebilir. Oraya huzuru Mabedin bir kö1e9irıde mesut çifti 

yı kalple gidebiliriz. Hortana bu bunak ih- 1 bckliyenler vardı. 
la tİyan terkcdiniz. Benimle beraber gcli- bürilnmilf d8rt 

Sergerdenin ıcei duyuldu: 
- Korkmayınız Stradella... Sizi din

ledikten ıonra canınıza 1tıyabilir miydik} 
Size bir nasihatim var. Bir dakika evvel 
Romayı terkediniz. Kendiniz ve refikanı
zın ıelameti için daha doğru olur. 

Hürmetkar bir ıelimdan aonra hay
dutlar uzalı:laıtılar. 

iki scvdazede artık yalnız kalmıtlar
dı. Hortansın çehresi aapsan idi. 

Stradella: 
- Evet, yavrum, buradan uzaklat

malıyız. Romanın havası bana emniyet 
duygusu vermiyor. Sevişmek affedilmez 
bir günah, bir cinayet telakki edildikçe 
buradan uzaklaımaktan başka çaremiz 
yoktur. 

- Arzunuza İnkıyat ederim. 
Bu cevabı veren Hortanam dudakla

nnda bir teheaaüm dolqtı. 

öLOMLE SAKLANBAÇ OYUNU 

öliimle aaklanbaç oyunu bqlanuttı. 
Hiç birili endişeaini itiraf etmiyor, fakat 
ikiai de birbirinin hayatından, bqlanna 
ıelecek felaketten titriyorlardı. O ııra

larda T orino aarayı kaba, hafiıı imanlar
la dolu idi. Artist ruhu olanlar hemen 
hemen yoktu. Madam .. rayındaki kabi

nesinde Savva dükii ikinci Hanrinin dul 
kanaı Dütes Mari nazırlanna fU emri ve~ 
riyordu: 

- Alehandr Stradella ile refikuma 
iliıilmesini, onların rahauız edilmelerini 
istemiyorum. Madam ki memleketimizde 
aığınm11lardır. Şahıslan mukaddea tutu
lacaktır. Ne güzel bir çift teılcil etmiıler .. 
Mükemmel bir aanat ve aık çifti. .. 

Nazırlar endite ile fU cevabı veriyor: 
- Kontarini çok nüfuzludur. Bir gün 
Dog olabilir. Dütünmek lazımdır. 

- Bu kudretli ve zengin müdafaasız 
bir çiftten intikam almak için mi buraya 
gelecek) icap ederae ona yol '\'erece
ğim. Fakat himayem albnda olan çifte 
el ıiiremİyecektir. 

Mari Dö Savva, aarayda ıaanattan anh
yan, müziii çılgınca seven biricik kadın

dL Bu görlipnelerden iki gün aonra Kon-
eıııedı.k.ü~.r.uuıı.wıınıı.ıt.A--kat:.Jli,.,.;·_._· ıw...:··.._.,......_......_,.._..a-.,~...L~----

Akel idareainde, 22.SO de ıon haberler 
ve ertesi güniin proıramı. 23.00 te aaat 

ayan. 
yine bu cimten diieT vakalar ailailesini lerin muvaffakıyetaizlilcle neticelemıesl 
de te9bit etmek faydaaız değildir. ihtimali pek çoktur. ve hattl yapılmıt 

Filhakika, bir takım .. r1 hutaldt va- tecrUbeler bu menfi neticeyi verml§tir. 
sarayına gİbnİf ve nazırlar tarafından ka- L-1 d b . '-•d· 1 d -"'- Ve .ri-- böyle günlerde, atır hastalara &&1an a u cına na l8e er arasın a ~- 'u.t/Ç 
bul edilmitti. Hortana ve Stradellanm redilecek bir mahiyet s&atermektedir. husus! bir dikkat ve itina gösterilmelde 
kendiai~e ~i~ini iatemİf, buna mukabil Sar1 hutalıklann ıeçifini izah eden bp, ve müstacel vakayide bu noktaya dik· 
Dukalıga 11yasa mealelerde yaramunı bUtün bu hutahk.larda airayet vuıta.m kat edilmezse alman neticenin iyi olma-

v-detmiftir. olacak bir maddeyi (au, ha.., dolru- dıjı mil§ahede ohmmUf bulunmaktadır. 
Nazır fU cevabı vennitti: dan doğruya temu. .. ) n ha.talık lmill Şu tecrUbe de şayanı dikkat delil mı.. 
- Senyör arzunuzu yerine getiremi- olarak mikroplan 8ne aünncktedir. dir? Güne§ lekelerinde bir tahavvül mü~ 

yeceğime müteeuifim. Kat'i emir aldım. Halbuki Okyanualarda yekdiierinden phede edilmek üzere bütiin balcılara 
Hortanıı ve Stradella Düşesin himaye- ba~lar na 1 ta ...a. ...,:u1-ı. binlerce kilometre uzaklıkta olan ve rüz. e. ının J.Ja~anması vıuye "'"""~ 

si alhndadırlar. Müdafaa.sız iki bedhah- glrlan da birbirine altııi t.tikamette esen tavsiyeyi bazıları tutmU§, bazıları tutma. 
tın hayatını bir pazarlık mevzuu yapa- adalarda aynı zamanda aari hutahkla- mış .. . Netice ıu olmuş: Kısa bir mUddet 
cağımızı zati asilancleri nasıl akıllarına nn bat göaterdiği görlilmiiştür. sonra mildion hutaliğı bq göstermif. 
gctirmi§lcrdir, hayret ediyorum. ttL.1---- ba"'l '--~-1 ktan '--1 Mesel& 1900 de cim mühim vakalar "'"sUIWill e> ar, DAllwuı masun &a.ı.-

Senatör Kontarini hınından dudakla- I B k ____ L l m,ll ve ~"'·erleri ı-- '--~-1.1- y:ı .. a-den &Öru mÜştür. irbirlnden pe uzaA O an -s UA5 .l3t: Wll5WUIA lU.Ull 
rmı ııırrnııh. Eğilerek çıktL Daha vak- ,_ ___ _ 

tim var, bekliyebilirim diyordu. 
ve aralarında hiç bir mfinuebet olmıyan zarara ft ııaa&r11 ulramıf ... 
bu adalarda aynı cim haıtahiuı aynı za- Dolu dUfmesinde de gUnqteld ta.hav· 

ölüm Hortansla Stradellanın etrafın- manda vukua gelebilme•I için '\'erilecek vUlle.rin tesirleri artık muhakkak aayıl-
d~ dolaşmakta idi. Onlan hg~den gilf • 1ne hiç bir makul izah tekli yoktur. maktadır. Peki... Bütün bu halılardan 
bıraz daha fazla ııkan, ze ırlıyen e l- D k I L• biitü b ı__ h*d• d ı.. .ıc.;_; .. ;..ı __ eme o uyor 1U, n u cw. • ı- aonra yer yüziln e ~aret etti .. LU .... çı.ur 
ket duy~au gece gündüz daha fazla ta-
kip edilen çifti birbirlerine daha çok bağ
lamıth. Bu tehirde umumun aempatiaiy
le çevrilmiş değiller miydi} Torino halkı 
zamanın en büyük iki aanatklnnın şehir
lerinde misafir etmekle iftihar ediyorlar
dL StradelJa metresinin endifelerini böy
le uyutuyordu. 

AŞK ROY ASI... öLOM ROY ASI 
1680 senesinde aııanaiyon gecesiydi .. 

Oç meçhul adam Hortansla Stradellayı 
takip ediyorlardı. Şaplcden çıkarken bir 
arbede oldu. Stradella bir kaç hançer 
darbesi alarak yere ıerildi. Haydutlar 
kaçtılar. Fakat Stradellayı öldürememit
lcrdi. Hortane aiır aurette yaralanan ıev
giliııinin baıı ucunda bir çok geceler ge
çirdi. ölümle hayat arasında bir mücade
le geçiren Muııikitinaıı nihayet eyilqmeğe 
yüz tutmuıtu. Bir gün Düşes de Savva 
nazırını Strad«!lla nezdine gönderdi: 

- Son ilteıı sizinle mcşguldur. T o
rinoda evlenmenizi anu ediyor. Sonra 
Franaaya gitmeniz daha doğru olacak
tır. Zira d~manlanruz aizi balyada ra
hat bırakmıyacaklar.. diyordu. 

F ranaız topraklanrMla selamete ka
~ iimidi Stradellaya bayat verdi. 
Bir ikinci Klnun günü Stradella T ori
nonun Sen Loran kiliııeairıde Hortamla 
evlendi. Düta aenç evlilere bir çok hedi
yeler göndermiıti. 

Franaaya hareket hazırlık.lan yaptık
lan günleTde idi. Cenovı. dükumdan 
bir davet aldılar. Verilecek bir miiaame· 
reye ,eref vermeleri rica ediliyordu. Hor· 
tam bu davetten endişede idi. Stradclla
dan 11eyahat programlannı deiiftinnemc
lerini rica etti. Stradella aynı fikirde 
değildi. O ,eref yolundan dönmek caiz 
değildir diyordu. 

Cenovaya gittiler. Muhteşem bir mü
samere verdiler. Zafer çelengini bqlan
na bizzat Ccnova dükü koydu. O gece 
Cenova şehri heyecan içinde idi. Müsa
mereden ıonra hile iki aanatkinn etra
fım binlerce kiti aamuşb. Hortana ve 
Stradella hin mü,külit ile takdirkarlann
dan aynldılar. Yeni yuvalanna gittiler. 
Fakat ertesi gün mesut çiftin odalann
dan çıkmadığını görenler endifeye düt
mütlerdi. Odaya girilirıce Hortana ve 
Stradellanm canaız ceııetlerile kartılattı· 
lar. Aktamki wvare elbiseleri deiifme
mifti. Hortana Stradellanın elini mı ıı
luya tubnuf bulunuyor, dudaldanndaki 
tebe..UmU muhafaza ediyordu. Kontari-

ııeleri izah etmek için mutat eebeplerden ten hAdiselerin hemen ayni günlere ı.a .. 
baıkalanru aramağa llbum ve ihtiyaç ita- bet e1meai, nasıl anlqılabilir? 
tidir. Bu, ne olabilir} Güneş lekelerinde esaslı bir detipne 

Birdenbire hatıra gelemiyecefi için arzın elektrlklyetini ve tazyik vaziyetini 
aayın okuyuculanınm yormakta fayda değiştirmekte ve bunun neticesi olarak 

tuavvur edilemez ve bu nevi h&di.elerin insanlarda: 
vukuunda baı rolii oynıyan &milin ail· 1-Dikkat hassası azalmaktadır. Oto.: 
Def olduğunu aöylemek lhundar. 

Varlığımız üzerinde pek Çefitli wrette 
tesirler yapan aünet. kısaca ifaret •ttiii- Kavga, cinayetlerden bu anlqılmak
miz hadiselerin vukuunda lmil n milea- tadır. 

ıir olmaktadır. 3 - Vücut, Harlcl tesirlere kartı mu-
Hele, yer yüzünün bir çok yerlerinde kavemeünl kaybetmekte veya azaltmak

ayni zamanda ve aynı atin denesi için- tadır. 

de aynı cim hutalıklann bat s3etermeai Ant ölümler, hastalıklar, hutalıklarm 
nühebneai veya ıiddetini artmnaıı hl- nüksetmesi, wya pddetlerini artırmala-
diıeııi de bu cinıtendJr. rı, bu suretle ortaya konulmaktadır. 

Bütün bunlarada güneşin müeaair ol- Mevzu uzundur ve kısa bir yazıda et-
duğunu kaydettik. Şimdi bunun naaıl, ne raflıca anlatılamıyacak kadar derindir. 
ıuretle vukua gelmekte olduiunu yaz- Yalnız ıurasını ehemmiyetle hatırlaya
mak icap ebnektedir. biliriz ki insan iradesi bildiklerimizden 

Giineşte ·v&ld olan her mühim tebed- ve tahmin ettiklerimizden daha pek ço1ı: 
dili arz üzerinde ve bununla beraber İrı· fazla ve daha pek çok çqitli lmJllerln 
unlar ve hayvanlar üzerinde tesirler ya- altındadır. 

par ve yapmaktadır. Güneşte .W tebed- Her ,eye hlkim olduğunu zannedeıa 
dili ve tahavvüllerden en müteeuir olan beıer için dU§ünUlecek bir mevzu! 

....... ' ... . ' . 

Nakliyat eksiltmesi 
lzmir incir ve üzüm tarım satış 

kooperatifleri birliğinden: 
Dahilden ıelecek üzüm ve incirlerimizin A llancak ve Baunabuw 

prlarmdan itletme banlanmıza nakli iti mün•kau ya komn'Ufbar. 
Münebw alenidir. lftirak edebilmek için : 
a - incir naldiyeei için 3000 liralık üzüm naldiyeai için 2000 lira

hk teminabn nakit olarak 29.8.1938 rünü uat 12 ye kadar veznemi. 
&e yabnlmıt olmuL (iki ite birden talip olanlar 5000 lira yabncaldar
dır.) 

b - Alikadarlann 29.8.938 sünü wat 16 ela t1ir1iiimizin it banm
daki merkezine mürac:aatle münakua cetveline imza abnalan (Bizzat 
müracaat ebniyenlerin ellerinde m111ac:ldek vekiletname bulunması 
limncLr.) 

c - Sahibi buJunduldan vesaiti nakliyenin adet, cim, marka, Be
lediye numarası, model, sene ve istiabı gibi buauaat hakkmda larİh 
malUınab havi bir listeyi beraber ıetirmeleri. 

d - Nakliyat iti için iltuyonlardan ( vuıtalanna yükleme ken
dilerine ait) itletme banlarmuz bpdanna kadar (Botaltma hariç) çu
val batma maktu fiat vermeleri (hurda için ayn fiat verilecektir.) 

e - Birlijimizce ihale kimin üzerine yapılına onmı del'bal, ıureti 
Birlijimbde hazır bulunan mukaveleyi imu1.muı prtbr. 

Birliğimiz ihaleyi dilecliii müteebbide yapmak baldmıi muhafaza 
eder. ihaleyi üzGm ve incir için ayn ayn veya müttereken yapmak 
huauau Birliğimize aittir. 
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T. C. Ziraat Bankası Urla Ajansından: Yerlimalı 

HİND YACI?! • • 
f.ier bir kimse cHudud Atlıları> mey- Müfettiı. uzakWı bu Iİflden tle dılria 

' •anelİ sahibi Vilyemı gibi yapar da, bir çekiıle, kuvv9ilice •iL Ve •u komt
aıe)"ianesini Meksika hududunun bu ka- rol bu suretle 3-4 kerw yapıl& Biİdıı. 
dar rakuunda açar1a. kolaylıkla bir ka- tatmalar, ıiıelerd. pr.p 1'ulu..luğ~ ... 
cakçı1 olmak ıüphesi altında kalır. ticesine vardırıyordu. Herif, istisnai ola-

Pek tabii olarak, bu Vilyemsin iılet- rak bu sefer doğru mu söylemişti yoksa~ 
liii aıeyhanenin teİgah arkası yerindeki Müı.m., gözlerile etrafı araıtıra araı
ıaH.rda yalnız pr•P ıiteleri sıralanmlf- bra, tezgih boyunca gidip geliyordu. 
iL Alman, Fransız ve İspanyol etiketleri BirdenWle dunl& 2 nci ran.lü )'ara saldl 

.. .....!:.L fı 1 'drlM la ric .... --ppllbnimlf ıara sıra ıiıe ... Fakat Vil- şişe, diPı ıifııl11ia M.ioe •diye laal y-.- il _.. 

yem9 gibi sabıkalı sayılan bir adam ha- bir etiMI ta"-"~mı.> tİllln flılırik--.ıcf?li -~ r:.'6 
•İl aevzuu oldu mu, böyle etiketli ıite- - Vlyemal r• ile~ ..-lel ça...., bı"JGA, 
ler, 1neyhaneci ile polis arasındaki va- Polil •üf.nili, cehennemi bir •ı• u..lol ~· Aft'lllPll mamull-
ziyetl düzeltmeğe yetmez, polis müfettifi sordu: tı ayarım faik alan bu •1

• yeti 
O'N.y-1, bir ay içerisinde iki defa prap - Ş. iistt.lü ... etikedi ~ ..,. ımla f ... & 1 11 'tıa .. 
Iİfelsi içerisinde katıksız viski bulun- hiyeti ~ yerdeLOKAarayıNnn:T ,;.. Ga • l 
...... X-. b" d" v·ı b M h . . b L ,,. ve zınocu a1'm .... _.u tes ıt e ınce, ı yems u yüz- ey amca, o IJJeJe a1ı:tı ve aonra dflskadn 
iılen ~ kerre, her defasında 100 tlol.- hiç .. Ql_...dan. CJlhC l.ad.ıp iııadi_. .. F ..... 11amnr :.-VRT ...... 
dan ceza ödemişti. rek bir parça geriledi. Herifin birdenbire 1 v·ERLI l"' h "'rme-. . ı mamu a mızı go 

Mifettit. bu sefer meyba.eye ayak etıbemı atmamat rmycla ~ den ÇAT AL. K.AŞIJt. ft BIÇA~ 
•asllia zaman, orası otmacak .- ..,_ ~ar. v ifant etti: mt.:mı.rılllZI almetıMZ. BUWıla 
1almayıncaya kadar hwncahınç dolmuş - Al aşagı onu 1 --'I h kalite itibariyle 
r. __ , d K b b T l____ k ki 1 "h b" · ·· · d.. ·· ··ı ... arımız em ww•uy.~r u: a ~~a .. a.. e.1UNU1 er e eri ş~e, nı ay~t ~r az uzerıne uş~uıtu Aft ... ••kin dm ..... J*iknık ~e 
elan muıtenler, gurultu patırtı ediyor- Vılyems, hıç agaz açmadan ve, O Ney- hmt de ftat e YCJZIJE 30 Ma 
lar, '-iınp çağınyorla.ıJı. Bununla bera- Jin &örüşüne göre mütereddit bir tavırla ucuzdur. ç 
kr. mülettif iı;.n,. sirer ginna. W lsı:al dedi ıtişeyi ıaftn indireli. Adeta Um .. Sat y; •,.itte ft al Tah-
r.._ _.___b • ·b· h · d b" d b" • k · k Ah ·· ·· d umı 1

• en. im'...- e yemıt ga ı, epsı e ar en ıre atte sızce açara tezga ustun en ens- takal dd • N 51 
-ta Müfettiııin ihmalkar selamını, bir pektöre doğru itti: e CJak ~bİo ve ŞıL) 
feY ~kler vaziyette ona gözlerini dike- Enspektöı. bir hamlede tileyi kavra- -------------
1ek. lısa baı eğişile karşıJadılar. Vilyema dığa gibi. aj.ala .SllNI ve didi, ~ 
ena-. dehaetli bir eğlence göstermek kini lokur lokur içti ve akabinde de şi
n.wlnde k 1 :r Mihıııitı O......_ ..,.f -..ıen bnlt•· iıkaiş. 9Ulat- ek-

Kiraltk tütün 
deposu ldell üzere tezgaha yaklqtı. titmit bir ta Villa, sövdü: 

3-tçe, sordu: • 
- Ey, Vilyems, pne 

.ilWva•mı> 

dükkanında 
- T uu r Hay şeytan içesi r 
Poli9 mifettişi .,.e tiiılrüııdii, gargara 

...... P8e tôk.lra. din,; .ikindi. 

8000 halyal.k mflkemmel Wr '6-
tün depo• kiralılıilll'. Banlle di Röıi 
..- ildnd dinldar B. Mmaffere 

Meyhaneci, şöyle cevap verdi: Sonra, böğürdü: müracaat edilmelidir. 
- Bulunduğundan hiç te haberim - Mel' un 1 Bu ne berbat içki böyle) S-7 1 - 2 (2m) 

Jok benimi Neda}. 

- T-- Mnil va,._,., Ja•.,,r. -izı• telr.ıu laııpe.- pbp gitti. 
Blyle bomurda099 polis müfettiti. dağı filı!ıJi. y• tarafa koydu. Ve mü- Mü,eerikria alkış manasına bağırıp ça-

~ ... • ıw• Ülıeft, detW ntltllli P, llimwmezfikle anlllffl: ğaı .ı...,. güriltü pa&ablaa bir pa 
teleNen birini gösterdi ı - Hind yağı 1 .,atııanca, Vilyems, .-,.le dedi: • 

- Aç bunu! - Hind,-ağı, lliıırdy-lrl - Bu .-r...., aıtak teerübe ........ 
Vlyema, omuz silkti, açb ve müfeltite Müıteriier. ldtnemeli giiUqlerfe koru le hic; bir içkiden bir ,.udanl bit. tatmazt. 

uaa. O'Neyl, tifeyi ağzına d8)'8ıdr Ye Winde hağwa hağwa ~r: Aizı- tad.. .-yanı .ı.. o.. O, artalt ı. ... 
~- - 711 J pim. - 1 iiııııd14ııt ywl 

- Şarapl Tarif edilmez bir gürültü, patırtıdır Ve dostlarının kadehlerini doldurmak 
._,, ,, ..,.. ..,.. ...... hpe& üzere,. Wid Mi ......... ilııliJatl .... 

..,e Vl.r r pri ...._ Pa JDifettili. betibemi ...._ göze 

- Şimdi de şu yukarıdakini! çarpacak: derecede tel&şla, meyhamden 
t i .1 

1938 lzmir 
FUARI DA 

1939 
Radyo tekniğinin 
SAH ESE LERi 

OLAN 

RADVOLARINI 
GUrtlnftz 

IZMIR ACENT:ESI: MEHMET 
ALIM ŞENOCAK Başturak 

Umum Vekili 
Abdurrahman 

İM RE 
lstanbnl Bahçekapı Hasan Ec 
depoeu üstünde Teldom 2352 

!enet No. MevlM Cimi Delr8' M.M. 11 ...... 
123/98 Hacı Haı8a llBJUu. Bal yeri 2 757 Şa. Prqko Ga. Firanciıf"lf ŞI. N .. 

w. C4. '"' , .... Bağ yeri 2' 757 Şa. Tarlt Ga. Omml Şi. !an K• 
ma Ce. Osman Bağı 

..... 
Urla 11.a laa mahallemden Etref kamı Fatma v• Ka Ane 

104/72 Sıçan Tdfeai 3 446 Şa. Mehmet Ga. Hüseyin Sali '9 
Mehmet Ce. Tarik 

956/!4 izzettin Tll'la s 514 Şa. Yol Ga. Olman Şi. Ahmlt ... 
Cenuben v..., Bağı 

U... Yenice mahallea.._ Mehmet Ali eilıı F-.. illa .1 
• Uç Öeiin-ler 11 028 Etrafları Hüsnif ve Kurumlu 11n• 

ai ve Osman ve Hacı Kaclr • 
sahibi lellel 

Uda Hacı laa mahalle dc i n M d met oillt W.. ••' ' d.., Kemal Mükerrem Feride .. 

71 Köy altı 

.. .. 

- uw -
... 

' 
2 

3 

ı 

o 

365 Şa. Koca Mustafa eti Penlte G& 
Kara Zeybek O. Mehmet Şi. Td 

Ce. Hafız Hüseyin veresesi baiı 
297 Şa. Deli Mehmet O. Hüaeyia Ga.. 

Al.et Şi. Mehmet Ali ve Mutm 
c.. Dilsiz oğlu Ali bağı 

976 Şa. Arap Ali Ga. Mutaf M. Ali ŞL 
T..a C.. Tarik ile Mahdut 

4-9 Ş... il• Ca. ve Şi. Dere Ce. T• 
rik ile mahdut 

919 Şa. M. Ali Ga. Tarik Şi. Ta C.. 
Katmerci latefaniden metri6 

Urla Sıra mahallesinden mukim KutçWara Deli Mehmet aiD lıluıtafa oğlu Ali Ye Ayte 

53 Nalça bucağı Tarla 

·-
Yakacık Tarla 

9 

41 

352 Ali pap O. Mel l Ye Çz: 1 & 

Yai,,. E-=a 111 ıJia 
190 Tarafları Ali Pata O. Mehmet ~ 

Çı• a Y•wK.a Hüaerin 
355 Şa. Mehinet ve Dere Ak Mehmef 

- Cdiel ft ..,. 
Urla K.. Dere kö,.mdeıı Zeybek Omım 9e Z.,WS o..ıa.a ePı Ai 

18 BiprAlıanı Tarla 7 122 Şa. ~ve Aleksi ŞI. cm 
H.ımft,.rG& VufiyeCe. Y .. 
si ve Haralambo 

Udi Kici I• il \ 'ı 1 lnı Abdmıwlı m n F.-. 

13 T ... 

•" -

Bai yeri 

2 

! 

2 

2 

2 

1.97 Şa. Htılice Ga. ~ Şi. Halice ~ 
lf-him Ye Den 

1.97 Ş& Hlll Ga. Dete Şi. •e Ce. & 
ticıe.. 

919 ş.. ~ Ga. 9Qnlı Dhnitri Şi ... 
cı llanol Ce. Tarik Hu. 

527 Şa. Emine Ga. Dimitri Ş. llılci 
M rt C... O... v.wa 116.,a 

986 Ş.. Dere Ga: Ko.tanti Şi. Hacı Bid
n. C... llrılilıe. 

Urla Yenice mab.U.inden Ln•-•t Hiı ı;ia lıml E • 

129 

133 

-

Harmanh 
Yokutu 

Liman Tepe 

Koca Kuyu 

.... 
Malgaca 

T..ı. 

. .. 

• 
2 

ı 

2 

ı 

190 Ş.. lırlwvıias Ga.. Slle,aıan ve $L 
Simoai f.tl C... E • c 

212 $a. Tn Ca.. Llli. ş. F=i=e Ce. 
HahaM.Ln=' 

818 Ş.. NiWi G.. 8llili Şi. lıloakof ai· 
luCe. Tuik 

061 Şa. Rulô,e Ga. Ane Şi. Ay~ Ce. 
RüEetaki 

378 Şa. He.na Ca.. Mehmet Şi. ModrDf 
og1u Ce. Tar&: 

Urla Cami Aflr maballeaindea Ali.., m F-W 

137 Çakallar 1 T ... 217 $9.. K•' rCi C.. 11..a Şi. TlliM 
Cc..O.. . 

Ba ' • '-'*w IJ ai)ea yukarıda adlan yazıh ...... llia ' ta 1i11etaen -n. 3202 m14 

-• kıaı •aı ı lr!ri clrıYiaclo llÇlk arUaıma,-. ._,,hu.-~ Uk ilııale 10/10/93& ..-... .-. wt 
3 te .. lmrzwll yapA ıc ...... Alıcı çıkmadığı veya vurulan pey borcu tamamen kapatmadığı takdirde ar· 
tmaa Mid*ti 15 IÜll •zat...,.lmr. Ve illillci •- 25/10/ .. _. ... IMt 3 .. ,;-a ' k ya
~lacaktır. AtHww §Mba&ııtelr:ti bankamızda görülebilir. Bqka ipotek sdıibi alacaklılarla diğer alikadar
lum bu gayri menkuller üzerintlelD ......,_,,.lı•r•';lebis,,.--8.ra-...-.. .,, t w enaki 
lhüsbiteleriyle 20 gün içinde b ' ooza Mfdirmeleri lizımdır. Abi talrdüde r.rdan fapu ıiciJiyTe aaf,it oJ.. 
madıkca bedelinin paylaımaıınc:I.. hariç kalac-"'rdır. 31%7 (2724) 

MJDE 
~ 
}&SU kfl, J'lftide. llf;,. 
rıları. ekşi eğirtiler, 
midıt atıdJığt ft" ~ 
meklerGlen sonra bil
lfh vlcWıUa: hi Iia 
çöküntü ve ağırlık. 
• iljkmK. ..... 
lerin kat'i çaresi ola
rak: alnıaası latif, te
siri tabii olan 

MAZOif 
alınız. Ayni ~ 

KAB L2LICI 
defeder. EKŞ1L1K Ye 

YANMALARI gide
rerek vücuda ferahlık 

MAZON 
MZYY'ATUZU 

i 

1 
lzmir vilayeti Muhasebei husu
siye müdiirlüğiinden: 
T•· lil yollar 1 ' L wk"i 3477 ..,. kamı• .. ,. .,..._. 

.... +Hinde iflemekte bulunan bilumum kara ft ._. ı ·z- .m. 

... ,.... \it dwiw • 1.,-ı .. la'. lı ili: - 2D ........ --
) p ii.. 1 3137 (ZJZI) 

P•ial l•ıinlm , .. nıl 
.. 

1 'iti•-· ..... , .. ,..., ... ,.., 
maffer FıoiaJ 

VE 

emal~ 
...... w ......... 

saat dokuzdan başlıyarak 
ee,te. ... .... wle s. 71 
mımaralı mu&yeaehaa.eleıinde 
kabul ederler. 

T elefee :. l921 

DOklOR OttltATM 

M. Nari Arkan 
wwnzr tu&r.Allf.!I BAŞ 

Qft&AJWWW 
Ilı al wllllrjJaJil. ,,_. 

ili J.7 ,. ...... ailıid .,"" iWra
=-..L. ı.. ! Z '· S llEllimiıırah 
- > maayeıdmıaüıde W Ye tetlnvl ...... 

E• 2989 
1-13 (2611) 

Telefon: Muayenehane, 3125 

Zayi 
Kiralık han T. C. Z'rraat banka!!' hmir' pbeslne 

Gazi bulvan üzerinde her İfe el- teYdi ettiğim paraya ait 1179 nummalı 
vmifli ,..,,....... ve majn•'wl itan tevdiat bonosuna me,·zu mührümü b-
8 ......ı. bmt lbraiılııtu. zaerr zayi eylediğimi ve bundan SıOBra 

latiyenler .: Ayni mahalde Dit bütün. ijlerimde imza kullaruıcağım&ıı 
'Llı t 1 a IMiwe At.a il · • .-.. milrimia lıi;kmi .. .,.... llil-
ncaatferi • diririm. 

1 -3 (2721) Lütfiye öz.seçen 
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SAYFA: 8 YDnA.Sllr 25 AOUSTOS PERŞEMBE 1938 

. . . ~ ·, ; '.. .. . . ' ~ .,., ..., . \ -

fFnar ıntlnaS'ehetlle Izınlre gelen mtSa:llrlerlmlzl 
A e 

' 

• • 

Saygı ve sevgilerle selamlar ve hoş geldiniz der .•.. 
Izmir denilince üzüm incir ile eczacı Kemal Kamil Aktaş 

kolonyaları hatıra gelir. 
lzm;rden götü rece~iniz en ince, en zarif, en lüks ve en makbul hediyeniz Eczacı 

KEMAL K. AKTAŞ kolonyaları olacaktır. 
Kemeraltından eeçerken HiLAL eczanesini mutlaka ziyaret ediniz. 
Size kolonya nümunelerinden göstereceklerdir. Siz de bütün lzmirliler gibi KEMAL AKTAŞ kolonyalarının zarafet, 

nefaset, incelikteki üstünlüğünü takdir edecek, bir Türk eliyle yapılan bu şaheserlerden milli bir iftihar duyacaksınız. 

Kolonya li~ syon ve esanslar: Bahar çiçeği - Zümrüt damlası - Gönül - Limon çiçeği - Al
tın ruya - Fulya - Menekşe - Yasemin - Sonbatıra 
Kenı.al Aktaş müstahzaratı : ( Nasırol Kemal ) nasır düşmanı ( Korizol Kemal ) nezle 

düşmanı ( Okinolin Kemal ) saçları besliyen şaheser ( Dişolil' Kemal ) di~ suyu •.• Kemal 
Aktaş Gülsuyu - Çiçek suyu - Kına-Kına hülisası - Nane ruhu - Çocuk pudrası •••• 

Fenni gözlükçülük, Sıhhi korsacılık; Tıbbi ve Sıhhi . bütün ihtiyacat., .. 
................................. , .................................. m!llmcl ..... !mlil ... Lllmi .. :.. .. lım!l ..... .._EI•'------------------------... ,, 

- ~ - • - •• - '._ • • ) 'ı •• /' \ " ~ - ..... ~ • ·!. ı ,. • ~ • -

''HEIDENIA,, Mazot ocakları 
Memleketimizde nam ve töhret kazanan yegane hakiki ocaklan 

yalnız HEtDENtA markalı olanlardır. 
Saatte yahuz 1 kuruıluk gibi gayet cüz'i mazot yakar HEIDENtA 

ocaklariyle yapacağınız ta.arruf neticesi az bir müddet zarfında oca
ğınızın bedelini ödemiı olacaksınız. 

HE1DENtA OCAKLARI HER HUSUSTA GARANTIUDtR 
Henüz evinize mazot ocağı alınamııaanız vakıt kaybetmeden yeni 

model HEtDENIA ocaklanndan mutlaka alınız. 

BÜYÜK FIRSAT 
1938 Enternasyonal fuarı ,erefine ve yalnız fuarın devami müd

detince taksitle satıtlar yapmakta olduğumuz gibi eaki model ocakları 
yeni model HEIDENIA ocaklarile tebdil ettiğimizi ve fazla izahat için 
B§ağıdaki adrese müracaat edilmesi. 

Adrea : Toptan ve perakende satıf deposu Gazi bulvarı Ziraat ban
kası karıısı 13 numarada DUNLOP mağazası. 

Telefon 3737 - Fuar pavyon numarası 104 

Herkesin 
ettıği 

··zerinde· ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, öğle ue akşam her yemekten 
sonra. gilrtde 3 defa. 

Kullanmak 

,Şa.rtile 

RADYOLİN 
D~lerinizi tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-
• • ci asır kimyasının Mrikalarından 

-------------· ---- biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
t!ICllllMllll!_mliii __ m:ıı_ıııım_a:ıı_ll!illı:tl!!IUll'lımlllliBil!!fa:&ıı lezzeti hoş, mikroplara karşı te

siri yüzde yüzdür ..... 

"' ~ 
Karahisar Maden Suyu 

Böbrek, karaciğer ıahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı mad _.a:1 suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON .. 

KuJlananJar, dişlerini en ucuz şerait.le 
sigorta ettirmiş sayıhr1ar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Yeri No.su Nevi Depozitosu 

Kirası T.L. 
C.154 Kaymakam Nihat bey 27.27./ A.27 /8.Depo 3.500 525 

caddesi 27 / C. 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkulün kirası 5/9/938 tarihine mü

sadif pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla arttırmaya konmuştur. 
İstekli olanların hizasında yazılı depozito akçesini veznemize yatı

rarak arttırmaya girmeleri. 
17 - 21 - 2~ 3018 (2655) 

Maliye vekaletinden: 
2257 numaralı kanun mucjbinfe ihraç edilmiş olan nikel bir kurut

luklar ahiren kenar !arı dantelli olarak tadil en darbedilıni§tir. 
Mevzuubahis paraların 1/9/938 tarihinden itibaren tedavüle çıka

nlacağından fÜphe ve tereddüde mahal kalmamak üzere ilan olunur • 
23 -::: ~ --=- 2J..-:- 29 31~ (2706) 

Fuat Gülergin 

Sağlık eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 127 

TELEFON 2448 
Reçeteler büyük bir dikkat ve itina ile hazırlanır. En nadide Avrup 

müstahzaratı ile her türlü ilaç çe§idi bol bulundurulur. 

Tuvalet eşyasiyle sıhhi levazım her yerden ehvendir. 

1-15 (2698) 

TORNAX Motorsikletleri 
Beş 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 alati 

1ZMIR ve Havalisi toptan ve perakende satıt deposu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler çarıısı kar§ısmda 811§turak No. 143 Tele fon ı 4079 

Cümhurıyet kız Enstitüsü direk
törlüğünden: 

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

tüde yapılır. 
Enstitünün ilk okul ve orta okul mezunlan için ayn ayn kısımlari 

vardır. TB§radan gelecekler Maarif cemiyetinin muntazam tetkilath 
kız talebe yurdunda kalabilirler. 

AKŞAM OKULU TALEBE KAYIT VE KABULO 
1-9-938 gününden itibaren her gün saat 9-12 Gazi bulvanndakl 

Ak§lllD okulunda yapılır. 
Fazla malfunat almak istiyenler 3902 numaraya telefon edebilirler. 

19-20-21-23--25--27 3057 (2684) 
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Fikir Bir ız Cüretkarane Görülebilir ... 
Fakat, ıVeticeleri Şayanı Hayrettir. 

FEMIL, 
FEMİL, 
FEMİL, 

FEMİL, 

FEMİL, 
FEMİL, 
FEMİL, 

Kadın olmanın yegfuıe 

mahzurunu unutturur. 
tcad edilince, kadın lııanı!mıyacak derecede bUyülc 

bir serbestiye ve emsals!z bir rahata kaVU§tu. 
Her ay tekerrür eden milşkUl ve üzücü gUnlerde 
kadını bütün dilşUnce ve eziyetlerden kurtardı ... 
Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 
En ince elbiseler ve en dar banyo mayolan altın 
sezilmez, kullanan kadın bile mevcudiyetini kati
yen farketmez. 
Mikrop! u bezlerin ve pamuk tamponların kadın
ların bUtUn hayatlanna mal olan rahim ve tenasiill 
lztıraplarını ortadan kaldırır. 
Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmızı hu
sust iki cins pamuktan kimya harikalarile mikrop
suz bir şekilde yapılın!Jlır. 
Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci yar
dımcısıdır. Sihhatini seven her kadın, 

~ VE BAGI 

kullanmalıdır. FEMtL küçük ve yumuşak olduğundan el çantanızda 

bile taşınabilir. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur ... 

-Fenni gözlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ailenderik, dubl fuvayye 
t .. larla albn, nikel, pilatin, haa baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motoıiklet gözlükleri, pusula, pertavıız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torları için göz muayene iletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZi 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena ikıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ısbrapları da dindirir. 

lcabmJa günde 3 lıape alınabilir 

D::S 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

• YE OSMAN 1 
Sirkecide 

a::z.a=z;ca 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ece 
halkına kendiıini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki ~abab bu
lın-lar. 

latanbulda bütün E2e ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 
Birçok hususivetlerine ilaveten fiatler mütbiı ucuzdur. 

M"'-""---------------. DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

~~~I0!."11!11!9llJ!lllS!l!!lllml!!l!ll=-... Bllmnmllll,!lllBll ... l!!D•·~ 

D A 1 M O N Masa vantilatörleri 

1936 ıeneainde en ıon icat edilen bu vantilatörler llç adet pil· 
le itler. Bir ıaatte bir kuruttan daha az sarfiyat yapar. Bankala
ra ve yazıhanelere, evlere haatanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhassa ıaatte bir kurut gibi az sarfiyat yapması 
tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

Satıt yeri ve deposu : lzmirde Suluban civarında No. 28/9 
öDEMISLI HOSEYIN HOSNO 

TE- LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 
ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
LARISSA vapuru 17 /6/936 de bek· STELLA vapuru Elyevm limanımızda 

!eniyor. Rotterdam, Hamburır v• Bre- olup Am.terdam Rotterdam ve Ham-
men için ;rilk alacakta. burg limıuılan için )"iik almaktadır. 
ARcnJRUS vapuru 29/11/9311 de bek OBERON vapuru 24/6/936 tarihln-

lenlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre· de limanımıza gelip Amıterdam. Ro&
men için yl1lt alacaktır. terdam ve Hamburır limanları için yük 

ANKARA ırapunı IZ/9/936 de alacal<tır. 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve SVENSKA ORlENT UNtEN 
Bremen limanlen için yük alacaktır. BORF.LAND motörii limanımızda 

BELGRAD vapuru 26/9/9/936 de olup Roıterdam. Hamburg, Gdyııia ıra 
bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve Oanimark n Baltılt limanları için yült 
Bremen limanları için yült alacalttır. almaktadır. 

ATHEN vapuru 10/10/ 936 de BARDALAND motörü 3/ 8/ 936 ta· 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 
Bremen limanlan için yük alacalttır. 

ve rihinde limanımıza gelip Rotterdam. 

H. SCHULDT 
GULUCKSBURG vapuru 31 /6/936 

de bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanları için yült alacaktır. 

DEN NORSKE MtDDELHA VSUNIE 
OSLO 

BAYARD vapuru 29/ 8/936 de bek
leniyor. Norveç limanlan için 31/6/936 
tarihine kadar kabul eder. Oieppe için 

Haınburg, Oanimark ve Balıılı: limanlan 
için yük alacaktır. 

ZEGLUGAPOLSKA S/ A 
LEY ANTE vapuru 30/ 6/ 9 36 tarl• 

hinde limanımızda beklenmekte olup 
Anvers, Dantzig ve Cdynia limanları 

için yük alacakhr. 
SERViCE MARITIME ROUMAIN 
ARDEAL vapuru 2/ 9/ 938 de !ima-

nımızda beklenmekte olup Malta, Mar· 

2/ 9/936 günil öğleye kadar mal kabul silya ve Cenova limanları için yük 'H 

edilir. yolcu alır. 

BOSPHORUS vapuru 25 eylıilden 30 
eylıil 936 e kadar Dieppe. Dünlcerk ve 
Norveç umum liınanlan için yük alacak
tır. 

SERViCE MARlTtME ROUMAJN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 19/6/936 de 
bekleniyor. Köıtence Galatz ve Galatz 

ilandaki hareket tarihlerile navlunlar· 

daki deği~iklilderden acente mesuliyet 

kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon• 

da FRA TELLi SPERCO acentasına mÜ• 

racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 

aktarmaaı Tuna limanlan İçin yük ala-ı-------------
eakbr. 

DUROSTOR vapuru 14 eylıilde bclı:
lenlyor. Köıtence Galatz ve Galatz ak
tarmuı Tuna limanlan için yük alacalt
tır. 

D. T. R. T. 
TISZA vapuru 1 5 eylıilde bekleniyor. 

Port Salt ve lakenderiye limanlan için 
yük alacaktır. 

SZEGED vapuru 30/6/936 de bek
leniyor. Danüb limanları için yük ala
cakhr. 

BUDAPEST vapuru 15 eyldlde bek
leniyor. Danup limanları için yük ala
calt.br. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentast 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HA 'lTI 

OPORTO vapuru Liverpooldan 1 C 

ağuıtoı 936 tarihinde gelip yük çıkara• 

caktır. 

CA V ALLO vapuru 1 5 ağustoatıl 

JONSTON V ARREN LtNES Londra, Hull ve Anversten gelip yük 

JESSMORE npuru 13/8/936 de çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 
bekleniyor. Liftrpool, Anvenı limanla-
rından yük çıkaracak ve Burgaz, Varna 

ve Köstence için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT UNES INC 
EXMOt.rrH vapuru 16 Ağustosta 

bekleniyor. Neyyork için yük alacaktır. 
IlAndai:I hareket tarihleriyle nav

lunlardakl değifilclllderden acenta me
sullyet kabul etmez. 

Daha faıda tafsi!At almak için Birin
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

Hull için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 25 ağuatosta lJ.c 
verpooldan ııelip yük çıkaracalt. 

MAL VERNIAN vapuru ey!Ql iptida· 
sında Liverpooldan gelip yük çıkaracak. 

THURSO vapuru hamuleslni ı .. 
tanbulda aktarma ederek limanımıza 8 
ağultosta gelecek olan lzmir ırapuru ile 
gelecektir. 

i~==;';=====~==:;~-;-;-~--~-;;;:::::===:::::::;. ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra-i caat edilmesi rica olımur. 

Tarih ve navlunlardaki de!!lşlkllkler. 
den acenta mesullyet kabul etmez. 

-
D!ŞLERtN ÇOROMESlNDEN BiR ÇOK HAST AL1KLAR1N 
DOöDU~UNU HER KES BIUR 

BRONZ 
DIŞ FIRÇALARI DiŞLER! ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR ... Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

Tel No. 2007 ve 2008. 

ı------------- beklenilmekte olup NEVYORK için 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENIC LINES LTD 

BELGION vapuru 27 /28 ağustos-

yük alacaktır. 
cBAALEBEK:o vapuru 22/24 

Eyini arasında beklenilmekte olup 
E.VYORK için yük alacaktır. 
BALKANLAR ARASI HA TI1 

ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotoı 
Balkan ittifakı iktısat konferanoınnı 

seyyah. yolcu ve yiik için te11is ettiği hat .. 

ta mensup Yugoslav bandıralı 

:::;;::;::;::::;::::::ıı::===::====~~=~ arasında beklenilmekte olup Rotter-a dam Hamburg ve Anvera liman-
S iz de bu kren1den sasmavın1z! 1anna yük aıacakbr. 

LOVCEN 
Lük~ vapuru pazartesi 22 ağustos saat 

1 2 de lzmirden hareket edecek. Pire 
Korfu, Adriyatik limanları, Venedik, 
T ricste ve Şuşak limanlan ic;i.n yolcu ve 
yük alacaktır. 

BALSAMIN 
Sıhhat bak.anlığının resmi ruhsa

tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs
tün ve e§Sİz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegane sıhhi 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve §arlatanlıkla değil 

sıhht evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatını kazanmış olmakla ispat 
etmi§tİr. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmıf gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMIN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp oek· 
!inde satılır. INGILIZ KANZUK ECZANESi. •. 

13EYOCJ..U - lST ANBUL 

HOLI.AND!A vapuru ağustos 
nihayetinde beklenilmekte olup Rot
terdam, Hamburg ve Anvers liman
lanna yük alacaktır. 

GERMANIA vapuru 1 O eylulde 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham 
burır ve Anvers limanlarına yük 
alacaktır. 

c TURKIA• vapuru 20 Eylülde 
beklenilmekte olup ROTIERDAM 
HAMBURG ve ANVERS limanla
rına vük alacaktır. 
UNITED ST A Tf.S AND LEVANT 

LINELTD 
cHEL VIG» vapuru 22 Ağustosta 

LOVCEN 
Lükıı vapuru 1 O Eylıilde 18 dt 

Constanza, Varna ve Burgaa Jimanlan 

için hareket edecektir. 

c~relc vapurlann muvasalA.t tarih1erl. 
gerek vapur Wmlerl ve navlunlan halı:· 
kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
Daha fazla tafsilli alınalı: için Blrlnd 
Kordonda 168 numarada (UMDAL) 
umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 3171 - 4072 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 

Karşısında 

---------------------..ııı::====-~GiKiiiiiiiiiiliiiiiiilııiıiıiııiılııiı....-..;;.;.~-_;_....;;_::.~~-- ---
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SAYl~A: 10 l'ENI ASIR 25 AGUSTOS PERŞEMBE 1938 

Bled anlaşması Beri in • aşırtt 
Macaristanın · sil8hlanması Sovyetler karışmazlık siya 
nı iliina hazırlanıyorlardı setini iflis etmiş sayıyorlar 
Fakat Berlin akalliyetler meselesin

den istifade edeceğini umuvor 
Berlin, 24 ( ö.R) - Macaristanın 

komşulariyle •ilihlanma müsavatın1 ka
bul mahiyetinde olarak küçük antant ile 
Macaristan arasında hasıl olan anlaşma. 

Alman oiyul mahfellerini hayrete düşür· 
müştür. Bun1ar neticenin bu kadar aür
atle tahakkukunu beklemiyorlardı. 

Anlatıldığına göre Berlin hükümeti 
bu meselede biraz gafil avlanmıştır. Zira 

tam anlaomanın imza edildiği sırada §&n
aölye Hitler Macaristanı T rianon muahe
desinin askeri hükümlerinden 11yrılma· 

~a davet eden ve buna haklı olduğunu 

bildiren Sanoaoyonel beyanatta bulun· 
mağa huırlanıyordu. 

Fakat Alman mahfellerinin fikrince 
ekalliyetler meselesi halledilmiş olmadı· 

ğından bu dava Budapeştenin küçük an· 
tanı hükUmetlerlyle münasebetlerinde en 
esaslı ve te.!irli bir unsur olarak kal
maktadır. 

Budapefle, 24 ( ö .R) - Macarist~n· 

la küçük antant arasında anlaıma hasıl 
olduğunu bildiren tebliğ iyi karşılanmış· 
tır. Fakat çoktan beri beklenen bir hii· 
diae olduğu için fazla merak uyandırma· 

mı§tır. Bunun için meseleye azami bir 
ehemmiyet verilmemiıtir. Macaristanın 

ai18.hlanma hakkının tanınmaın ancak 
manevi bir tesir yapmı§br. ÇünkU ma

lumdur ki Macariotan bet oenelik pla· 
niyle silihlarunak azim ve kararını zaten 
ilan etıniıtt Bu karann komıu küçük an· 
tant devletleri tarafından kabulü ancak 
bir prenmp manası ifade etmektedir. Zi· 
ra Macarlann oenelerden beri tiddetlo 

Macar Ku1J lü.leri 

mücadelelerine mevzu teşkil eden Tri .. I tahkem adasını ziyaret ettikten sonra 
anon muahedesi askeri hükümlerinin Macar krallık naibi Amiral Horti ve 
akitlerin riza~iyle ilk tadilini te::kil 

mektedir. 
et- Führer - şansölye B. Hitler maiyetleriy

le birlikte Hamburg yatına binerek Ham· 

Bled anlaşmasında Akit tara fların bir- burga hareket etmişlerdir. 

birine karşı kuvvete müracaatten vaz 
geçtiklerini tazammun eden ihzari taah
hüde gelince aalt.hiyetli mahfeller bunu 
Macar hükümetinin sulh iradesinin yeni 
bir delili olarak tefsir ediyorlar. Bu de· 

lil, krallık naibi amiral Hortinin Berlin 
seyahati etrafında beynelmilel gazetele· 
rin ortaya attıklan hayali bazı kombine~ 
zonların en açık ıekilde tekzibi mahiye· 
!indedir. 

Limanda bir gezintiden sonra Führer 
ve Amiral Horti bayraklarla donatılmıı 
yollardan halkın alkışları arasında geçe
rek belediye dairesine gitmi~ler ve bele
diye erk8.nı tarafından yüksek merasim
le kabul edilmiılerdir. Bu ziyaretler es· 
nasında iki devlet reisine Macar f8.hsi
yetlerinden başka Almanya hariciye na

ztrı Fon Ribbentrop, propaganda nazı
rı B. Göbels, filo baokumandanı amiral 
Reder ve bir çok yük•ek rütbeli subay. 

Berlin, 24 (ö.R) - He\igoland mÜ•· !ar refakat etmişlerdir. 

Dr. Stoyadinoviçin otoritesi 
Macaristanla anlaşmayı temin etti 
Macarlar 

Hortinin Berlin 
seyahatinde 

Almanya ile kombi
nezon yapılacağı ha
berleri bu suretle 
kendi kendine ya

lanlanmıştır 
--0-

5 yılda silahlanacaklar 

Budapeşte 24 (A.A) - Macar ajansı 

bildiriyor: 
Geçen senedenberl bir tarafdan Maca

ristan wğer tarafdan Romanya, Yugos-

lavya ve Çekoslovakya arasında iyi kom· AmiTal Horti Lir törende 
şuluk münasebetlerinin inkişafını ih1M 

d ek mahi ette bulunan unsurlardan ile Macaristan arasında iptidai anlaşma-ıtilmen agreman telfilcld eylemektedir. 
~u:rmak :u terek arzusu ile mülhem !arın aktedildiği hakkındaki tebliğ bura- .. 

ş .. re1 'da1 da iyi karşılanmıştır. Fakat Macarista- Roma 24 (A.A) - Politik mahfeller 
olarak yapılan müzake er ipti ma- . . 

üınkiln nın silAblanma bahsinde hukuk müsa- Bled anlaşmasını sempatik hır surette 

Fakat lngiliz kabinesi Burgosta son 
bir teşebbüs daha yapmak istiyor 

f 

SUılin yolda§ nutuk ıöylerken 

Londra 24 (Ö.R) - General Franlco-jdan kabul edilmlştir. Bu görüşme biri dar husus! mahlyette cereyan ettiğindeı. 
nun Ingiliz pl!nına cevabı dün yeniden istihbar mahlyetinde olmuş ve Ispanya· Sovyet sefirinin veya wğer ecnebi mah• 
mühim istişarelere mevzu teşkil etmi§· dan ecnebi muhariplerin geri alınması, fellerinin resmen vaziyet alınış oldukla· 
tir. HaT!ciye nazırı Lord Halifaks Dov- diğer tarafdan da iki tarafa muhasım- rı zannedilmiyor. 
ning Stretı'l'de başvekil B. Nevil Çember· !ık hak.kının tanınması meseleleri üzerin- Alınanya ve Italyaya gelince, Londra 
!ayn ile uzun uzadıya görUşmUştUr. tltl de müzakerelere yeniden: başlıyabllmek Burgos nezdinde.ki yeni teşebbüse on.. 
devlet adamı yalnız nasyonalist cevabı· imkanları tetkik edilmiştir. lann da iştirakini temenni etmektedir. 
nın karışmazlık komitesi için çıkardığı Şüphesiz, kar~mazlık komitesinin iç· Fakat şimwye kadar Lord Plymut ile bu 
güçlüklerle değil, ayni zamanda bunun timaa davetinden evvel başlıcl alAkadar iki hükümetin mas!Ahatgüzan arasındaki 
beynelmilel vaziyet üzerinde mümkl1n devletlerin Ingilterenin aon Wimzaçla· teması hareket tarzlarını değiştirdikle
tesirlerl ve bilhassa Inglliz - Italyan an· rına cevap Vl!'l'll'leleri ID.zımdır. Zira ko- rine del&let etmiyor. 
lıışmasının meriyet mevkline girmesini mltenln şimdiden toplanması bir çıkma· Şimdilik General Frankodan vaziyeti 
tehir etmesi ihtimalile de meşgul ol· za saplanmak olur. Lord Plymutun mak- hakkında izahat talep edileceği muhak· 
muşlardır. sadı ise kar~mazlık sistemini muhafaza kak olan biricik noktadır. Fakat bu te-

Lord Plymut da karışmazlık komitesi etmek ve nasyonalist lspanyol hükilme· şebbüsü komitenin mi yapacağını, yok· 
reisi sıfatile komitede temsil edilen baş-- tinden vaziyetini değiştirmesini istemek· sa Burgosun cevap notasını Ingiliz harl

lıca a!Akadar devletlerin mümesııillerlle tir. ciye nezaretine gönderi~ olduğundan 
fikir teaatlsine devam etmiş ve general Franko tarafından verilen cevabın Ingiliz hUkümetinin mi yan resınt blı 
Franko tarafından gönderilen cevabın menfi mahiyetine rağmen bu hareket şekilde teşebbüste bulunacağını söyliye
hükUmetlerince nasıl telllltkt edilwğini hattını değlştinneğe sevkewlmesi ümidi bilmek imkfuısızdır. 
tahkik etmiştir. Ayni zamanda bu ceva- terk edilmemiştir. Karışmazlık sisteml-
ba verilecek netice hakkında bir çok gö- nin şimdiden muvafiakıyetsizllğini lltin Londra 24 (Ö.R) - BaşveJ?l B. N"' 
riişmelere imkan bulm~ur. Fakat bü· etmek ve komitenin mesaisine son ver-, vil Çemberlayn, hariciye nazırı Lord Ha. 
tün mümessillerin bu hususta hUkUmet. mek vakitsiz olur. lifaks ve maliye nazırı Sir Con Saymon 
!erinden talimat almış olmaları muhte- Ingiliz slyast mabafill komitenin top- bu sabah Forayn ofisde toplanmışlardır. 
mel değildir, !anmasına diploması yolile fikir teati- Zannedildiğine göre beynelmilel vaziyet 

Esasen Ingiliz mahfellerinin de buna !erini tercilı ediyorlar. Çünkü bu daha gözden geçiri~ ve Frankonun ceva-
ait görüşleri kat'i değildir. Cevabın bazı süratli ve daha mües.sir olur. hile lngiliz • Italyan münasebetleri üze-

rindeki tesiri tetkik ed"-'·tir. fıkraları anlıışma arzusu gösterwği hal- Londra Rus mahafili ise General Fran· ....... 
de diğerleri bu arzuyu tekzip edecek ko tarafından verilen cevabın karışmaz- B. Nevi! Çemberlayn bayanile birlik
mahiyettedir. !ık teşkilatına kat'i bir darbe indirdiği· te akşam Londradan ayrılmış ve bir kaç 

ni gizlemiyor. gün istirahat için Ingilterenin cenubuna 
Londra 24 (ö.R) - Karışmazlık komi· Fakat Lord Plymuı Sovyet sefiri B. gitmiştir. Gelecek hafta dönmesi muh-

tesi reisi Lord Plymut ecnebi mümessil· Maisklye bu muvaffakıyetsizliği kaydet· temeldir. Bu sırada muhtelif nezaretlerle 
!erile istişarelerinden sonra dün akşam mezden evvel Burgos nezdindeki yeni irtibat halinde kalarak beynelmilel va
Lord Halifaksla görüşmüş ve bunu mü· bir teşebbüse lüzum olduğunu bildirmiş- ziyetin ve ispanya meselesinin lnkişafın
tealtip hariciye nazırı bıışvekil tarafın- tir. Bütün bu muhavereler şimdiye ka- dan haberdar olacaktır. 

Londra iyi karşılıyor 
hiyette anlaşmalara varılmasını m !"·'-' ekte b ani S •• 
k im B nlaş al ukarda ismi vatının tanınması yalnız manevi bir te- te wuu etm ve u aşmanın eıa· B 

1 ıştır. d ~ a : : YM . tan sır icra eyle~. Zira Macaristanın nik anlaşmasını mesut bir surette ikmlll led anlaşması·yıe Mac arı·stana verı· 
~~~~ ~~~ı.a;e :uı:k m~=tın: beş yıllık.b~ pl8nla silahl~ak ~a~ın· eylediğini bildirmektedir. _ • 

tanınması ve Macaristan ile bu devletler dakl azmıru daha evvel bildirmiştir. Roma mahfelleri Sulh muahedelerin· 1 h k 1 d d d d 
arasında karşılıklı olarak her türlü kuv- Kuvvete müracaatten vaz geçmek den birinin daha Milletler cemiyeti ha- en a ' e e e ecegı"" • netice en iyi ir 
••ete müracaattan vaz geçilmesi kayıtla- hakkındaki taahhütlere gelince Buda· ricinde deği§tiri~ olduğunu tebarüz 
rını ihtiva etmektedir. peşte mahlelleri bunu Macaristanın sulh ettirmekte ve kuvvete müracaatten vaz Paris, 24 ( ö.R) - Bled anl&§ması 

Bu anlaşmaya varılmadan evvel yapı- azmi hakkında bir bürhan o~arak tela~ geçmek kaydının ise Macaristan ile ala- Macaristan ve küçük antant devletleri· 
lan müzakereler esnasında halledilmeleTi etmektedir. Bu suretle Amiral Hortının kadar olarak inkişaf edecek münasebet· nin birbirlerine karşı kuvvet istimalinden 

T h d 1 ti · Una b tl · Alınanya seyahati hakkında enternasyo- ı ·. · vaz geçmeleri ve Macaristanın ırilahlan· 

Küçük antant konıeyi tamamiyle takdir 
eder ki Milletler Cemiyeti ıimdiki va
ziyeti içinde kendisine tevdi edilmiş olan 
vazifeyi tamamiyle ifa edemez.. Fakat una avzası ev e erı m se e erme al b hah' edil k erde müsait bir unsur teşkil eylewgı 

iyi bir surette tesir eyliyecek bütün di- n mat uatta mevzuu ıs en om- fikrinde bulunmaktadır. ma müsavatının üç küçük antant devle- üç dev1et Cenevre müessesesi ile iş bir-
ğer meseleler de hüsnü niyetli ve derin binezon haberleri de yalanlanmış olmak· ti tarafından kabulü esasına müstenittir. liğine devam etmek ve ona mevcut im· 

hafili Bled konferansının neticelerini 
memnuniyetle mUşahede ediyorlar. Baş-

lıca alakadar devletin temayülleri hak
kında çıkarılmış olan bazı şayıalar bi· 

lilına Triyanon sulh muahedesi hüküm
lerinin sulh yolunda müzakerelerle ta· 

b. tetk' k t•b· t t im tur tadır. Bu da küçük antant devletleri (Roman· kanların hududu dahilinde her müzahe· 
ır 1 

• a 1 u u uş · S t [ • • p[ l dilinden ve sil3hlanma hususunda Ma· 
Yukarda ismi geçen devletlerin bu Macar ak~lliyetleri meselesi ise daha OV ye e ÇlSl }'mUt a ya, Yugoslavya ve Çekoslovakya) ile rette bulunmak arzusunda birleşiktirler. 

meseleler hakkındaki hattı hareketini halledilmemiş bir halde kalmaktadır. Macaristan arasındaki münasebetlerin Oç hükümetin teknik eksperleri yakında caristana komşularile ayni hakkın veril· 
halı aörüştü h 1 B B d d 1 k T 1 . mesinden son derece memnun olmuştur. tesbit eden beyannameler mevzuu bahis Bu meselenin Adilft.ne bir surette e- 6 · inkişafına zemini azır ıyacak.hr. led ve u ape§te e top anara una meae csı~ 

Londra 23 (A.A) - Sovyetler birli· k k ki d M cans' tanla bu husustaki konuşma edilmiştir y aJruz bÜnların kat'i metinle· dilmesi Macar taleplerinin halen en esas- Budapeştede anlatma metni ayni za· ni tel i edece er ir. a -
. b' '1 B .. lükl' 'k lısı olarak bulunmaktadır ği büyük elçi•i B. Maiski hu •ahah harici· manda neşredilecektir. .. .. . . . lar bir seneden beri bıışlaıru§ ise de pek 

rı tes ıt o unmamıştır. u guç er ı - · . 'd k L d Pi .1 Kuçuk antant konseyının gelecek ıç· il . 'tın . ti' Amiral H rtinin' Alın 
tih dil . dilin b 1 1 h k B da d kto Sto din . . t . ye nezaretıne gı ere or ymut ı e Kü ük' k nf t bli en gı emış . o an· am e ır e ez u mese e er a • ura o r ya ovıçın o orı- .. .. .. .. ç antant o eransının son e • timaı eylfil ayında Cenevrede yapıla-
kmdaki müzakerelerin iyi neticelere var· tesi ile bu meselenin şayanı memnuni- goruşmuıtur. ği karıJıklı anlayıf ruhuyle elde edilen caktır. Romanya ve Yugoslavya karşı- yayı ziyareti Berlin hUkümetinin cenu· 
dırılacağı ve realize edilen anlaşmalar yet bir hal suretine raptedileceği ilini· Burgos hükümetinin gönüllülerin geri bu anlaımadan dolayı memnuniyet ifa· lıklı olarak Belgrad ve BUkreş elçilik· bu şarkt Avrupadakl niyetleri hakkında 
ile beraber mevzuu bahis beyannamele· w mevcuttur. çekilmesi planına verdiği cevapla alaka· de etmektedir. !erini büyük elçilik derecesine yükselt· bazı encli$ler uyandırırken tam bu sı· 
rin hepbirlikte neşrolunacağı ümit olun· ı İyi haber alan mahfeller elde edilen dar olarak ademi müdahale koınitesin· Küçük antant devletlerinin Milletler meğe karar vermişlerdir. rada Macaristanla küçük antant devlet· 
maktadır. iptidai anlaşmaları bilabara realize olu- deki diğer aza ile görüşmelerde buluna· cemiyetine karşı tavır ve hareketine ge- ]eri arasında üç gün içinde bir anlaşma 

Budapeste 24 (A.A) - Kücük antant nacak anlasmaya nazaran bir nevi cen· caktır. lince tebliğ ıu kaydı ihtiva etmektedir: Londra 24 (Ö.R) - Ingiliz siyasi ma· hasıl olması takdirle karsılanmıştır. 

in mulcavemet emir almıılaıdı. ı·-- . -· .... --... - ---·- -


