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HAKKI OCAKOôLU 

26 AOUSTOS CUMA 1938 

• Fuarımızı 
ABONE ŞERAiTi 5 Günde gezenlerin sayısı 

DEVAM MODDEn Türkiye için Hariç 1çlıı 

SefteliJC •.•••••••••• 1400 J90() 

A.lıa 011hle ••••••••••••••• 750 ıııso 135,692 dir 
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Doğu manevraları · devam ediyor 
Başvekilimizi · Elizıg Halkı Büyük 
Ve Coşkun Te~ahüratla Karşıladı 

Mareşal Ha tayda 
Fevzi Çakmak ve 

•• ~amlı çeteler iki 
Gl. Kazım Ozalp köy bastılar 5 ev 
manevraları ta- yaktılar, bir Türkü 

öldürdüler kip ediyorlar 

Mare§tıl Çakmak Ege manevralarında 

Hava 
Kuvvetlerimiz de 
harekata iştirak 

etmektedir 
Ankara 25 (Hususi) - Doğu manevra- mizde harekAta iştirak ediyorlar. Genel yorlar. 

ları muv:ıffakıyetle devam ediyor. Ela- kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Başvekil bay CelAI Bayar bu gün EUi· 
zığ'la Polo arasındaki birllkler yekdlğer- Mill1 Müdafaa Vekili General Khun zığa vardı. Halkın sevinç tezahürleri ile 
!erile temas halindedirler. Tayyareleri- özalp manevraları yakından takip edl· - SONU OÇONCO SAHtFEDE -

26Ağustos 

• 
lıtanbııl, 25 ( H;;;;;i) - Aiuo· 

tosun yirmi üçüncü gecesi otomobil· 
ferle Hataya geçen Şamlı Arap çe
teleri Yeni köyle Ayrancı köyünü 
hamutlar ve bet n yakmıJlar
dır. Çeteler bir Türkü de öldİİnnÜJ· 
!erdir. Bu ıekavet bidiseai ıiddetle ~ 
takip olunmaktadır. il 

Manisa 
Üzümcüleri Anka
raya bir heyet 

gönderecekler 
- YAZISI 3 ONCO SAHlFEDE -
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Piyasa aÇıldı 
Egenin ''Sarı Kız,, ı bu 
yıl yüzleri güldürecek 
Dünkü satışlar 

--o----

5260cuval 10-14bu-• 
çuk kuruş arasında 
satıldı. Muhtelif tah-

Egenin berı>ket sembolü olan ilk ku
ru üzüm mahsulünün dün borsaya ara 
töreninde bulunduk. 

Meş!Ahııııı bürünmüş nazlı bir gelin 
gibi kehrübar renginde çehresini beyaz 

örtüler altında gizliyen senenin turfan• 
da mahsulü masaları kap!~ bulunu. 
yordu. Her masanın bqında alıcılar, sa... 

minler ve temenniler _ SONU 6 iNCi SAHiFEDE ...... 

Türk milletinin 
unutulmaz günle
J"ioden biridiı· 

26 Ağustos, Türk milletinin haya
tında bir dönüm noktası teşkil ey
lemektedir. 

Bonne dün Cemil 
Mardamı kabul etti 

Pek yakında Ankarayı ziyaret arzu
sunu Sur iye başvekiline bildirdi 

divası 
ediliyor 

Standardizasyon
önemle takip 

On altı yıl evvel bugün, kalpleri 
heyecanla çarpan Mehmetçi)ı:ler, 
kendileriyle birlikte siperlerde yer 
alan baokumandanlarından : 

ileri 1 
Emrini almı§lar, müstevli ordu

ların üzerine atılmışlardı. 
26 ağustos sabahı şafakla beraber 

'.Afyon sırtlarında patlıyan topların 
aesleri, her tarafa Türk milletinin 
kurtuluşunu müjdeledi. 

26 ağustos sabahı doğan güneş, 
yalnız karanlıkları aydınlatmakla 
kalmadı. Dünyaya yep yeni bir dev
rin açılışını yaydı. 

26 ağustos ATA TORK ihtilalinin • 
yarattığı zaferlerin başlangıcı oldu. 

Bizler bu tarihi yaşamış bir nesi
liz. 

Daha dün denecek kadar çok ya
kın bir mazinin acı ve tatlı hatırala- Şamdan bir manzara 

Paris 25 (ö.R) - Hariciye nazırı B. 
Jorj Bonne Suriye başvekili B. Cemil 
Mardamı kabul ederek Fransa ve Suri
yeyi alô.kadar eden meseleler üzerinde 
görüşmüş ve bu münasebetle yakında 

Ankarayı ziyaret anusunu da Suriye 
başvekiline bildirmiştir. 

Kahire 25 (ö.R) - Şam gazeteleri 
Suriye başvekili Cemil Mardamın Av
rupaya vukubulan seyahati etrafında 

şayanı dikkat haberler veriyorlar. Söy· 
lendiğine göre Esperyo vapuru ile Suri
yeden hareket eden Cemil Mardam Ital
yan toprağına ayak bastığında merasim· 
le karşılanmıştır. 

Gaz..teler Suriye başvekilinin Vene
dik şarayında Mussolinl ile bir millAkat 
yapması ihtimalinden bahsetmişlerse de 
bu ınülô.kata ait hiç bir haber aksetme
miştir. 

Cemil Mardam Cenovadan geçerken 

-SONU OCIJNCIJ SAHiFEDE-
lç ticaret umum müdürü 

B. Mümtaz Rek 

Alıcı ülkeler 

Kontröllü malları
mızı büyük bir emni-

yetle ellerine 
geçireceklerdir 

lktııat veki.leti İç ticaret umum mü
dürü B.Mümtaz Rek. refakatinde otan· 
dardizasyon müdürü B.F aruk Sun ter Ve
kalet mütaha .. ıslanndan profeııör Dr. 
Linchten Berger, mütahMSıs B. Hur,it 
Rctit dün borsada otandard maddeleri 
etrafındaki tetkiklerine devam etmi~ler· 
dir. B.Mümtaz Rek bugün latanbul ye
liyle Ankaraya hareket edecektir. 

Müdürü umuminin bu seyaİıati, geçen 
Mayısta bütün ticaret odalarına yapılmlf 
olan bir tamimde bildirildiği veçhile, ha

- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

Bir kadın 
Kaynar 
ikocasını 

su ile 
haşladı 

latanbul, 25 (Huaust) - Sirke-
cide, Deınlrb.pıda oturan Muanez 
iaminde bir kadm evde kocuı Ah 
metle kavgaya lutufmutlur. Bida
yette alelade çene Yarıt• ile batlJYan 
kavga bir aralık ıiddet peyda et
ınİflİr. Muazzezin gözüne ocakta 
fıkır fıkır kaynıyan ıu tenekeai ilif
ınİf, tenekeyi kaptJiı gibi kaynar 
ıuyu kocaaının batından apğı bo
taltmak suretiyle zavallı adamı 

hqllUDJ§br. Ahmet ağır bir halde 
hastaneye kaldırıhrut, kocaamı hat
lıyarak yakan .uçlu kadm da yaka
lanmıttır. rı hafızamızdan silinmemiş, gözleri

mizin önünden gitmemiştir. 
Çok iyi biliyoruz ki, nefeslerini 

umumi harbin zafer ne§elerine kap· 
tırarak sarho§ olan, ne yaptıklarını 
bilmiyen diplomatlar, hür doğan, 
dünya var oldukça hür ve müstakil 
yaşıyacak olan Türk milletinin boy
nuna esaret zincirlerini geçirmek 
hevesine düşmüşlerdi. Onları bu 
düştükleri gafletten 26 ağustos sa
bahı patlıyaıt toplar uyandırdı. Bü
tün dünya Türkün esir olamıyacağı 
hakikati ile karşı kar~ıya geldi. Bü
yük zaferimizin başlangıcı, doğuda 
ve batıda bir çok milletlerin uyanı
şına da başlangıç oldu. 

Amiral Horti Berlinde 16000 kişinin 
yaptığı geçit resmini seyretti 

Fuar geceleri neşe 

geçmektedir içinde 

Çünkü iman kuvvetinin, yoktan 
ne büyük varlıklar yaratmaga muk
tedir olduğunu cihan milletlerine 
gösterdi. 

* Milletler mazinin heyecanlarından 
İstikbal için hız alırlar. 

Bunun içindir ki, 26 ağustos gü
nünün tatlı heyecanlarını daima 
kalplerimizde yaşatmakla derin bir 
zevk duyuyoruz. 

Bu heyecanla bütün varlığımızın 
koruyucusu olan kahraman ordu
muza karşı beslediğimiz minnet v;e 

1 
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

HAKKI OCAKOôLU Amiral Horti bir zi11aret eına3ı11d4 

Berlin 25 (Ö.R) - Amiral HorU bu 
sabah Unter den Linden'de harp ölüle
ri Abidesine bir çelenk koymuş ve sonra 

büyük bir askeri geçid resminde hazır 
bulunmuştur. Bu geçit Berlinde şimdiye 
kadar bu mahiyette yapılan gösterilerin 
en mühimlerinden biri idi. 

16 bin asker Şarlotenburg caddesin
den geçmiş ve bir çok toplarla tanklar 
da Alınan ordusunun bu kudret tezahü

rüne iştirak etmiştir. Şarlotenburg cad
desinin iki tarafında iki tribün kurul
muştu. Şimal tarafındaki tribünde Ami

ral Horti, Führer ve belli başlı davetli
ler yer almışlardı. Bu tribünün üzerine 
gümüş yaldızlı bir tente geri.lmiştl. 

Cenup tarafındaki tribünün iki tara· 
fında ise dört muazzam ıütun Almanya 
ve Macaristanm milli armaları olan Al- Fuarda geceler büyük neıe içinde de- fuarımızı 1 35692 kiıi ziyaret etmiıtir. 
man kartalı !le Sent Etyen tacını taşı- vam etmekte ve fuarın her köıeainden Bu gece fuarda büyük mahıtap eit• 
yordu. Bütün Şarlotenburg caddesi Al- kahkahalar ititilmektedir. Fuarda.ki hay- lenceleri yapılması ve gece yarmndan 
man ve Macar bayra.klarile sil.!lenmiş- Yanat bahçesini ziyaret edenlerin aayıAı sonraya kadar bu eğlencelerin devamı 

ti. Geçit resmi saat 10 da başladı. Hava bir hayli artmııtır. kararlaımıştır. Paraıüt kulesi, sun'i göl 
kapalı ve soğuktu. İnce ve buz gibi bir Fuarı betinci günü ziyaret edenlerin sa- ve gazinonun Üzerinden havai fiıenkler 
yaimur yaJh!'~"- yıoı 16636 dır. Bu avretle timdiye kadar atılacaktır. 



Fuar kupası 
Maçlan yarın başlıyor 

iR HABERLERi 
· zasyon divası 
takip ediliyor 

26Ağusto 
Türk milletinin 
unutulmaz günle
rinden biridir 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFED 
şükran duygulan her gün 
ha ziyade artıyor. 

Uhaaumuzun sevgİııll Oldum 

Trakya, Ankara ve lstanbul en 
kuvvetli lıadrolari)lle bu müsa

bakalara iftirak ediyorlar 
. . . . BASTARAFI t iNCi SAHiFEDE mular~pdaraküiimnpal-.ut.._ ICOKORTSOZ UZOMLER bcMlayor. Nud bcaklamaaın 

Fuar kupaa miı.bala.ı.rına lftirak ı- :millabakalarmda da :ıyı netice ala- len ihracı kontrole tabi maddelerin Mi- nameleri g&dea ge9ırilrnilair- .,....__ Odın ..-.m.da ~lf· fabt llbiaplannm onan eliyle dindi. B 
edecek ~ llP<>rcals <IBD*.~ clliı beklenebilir. ltümlerinde ileriye doğru bir değişillik niamnmnea tadrikall me~niyet Wli- klküsdeam ,,. .mod..d eeriıinin mıllr- pn- QilaEeinde ıefala Te eaad 
şehrimizde bulun~aktadniar. Kafile~ Fuar kupası mUsab~lanna yarın yapmak ve bu ıene kontrole tabi tutul- ci haldedir. Bir kaç maddede ba%J tadil- dana getirilmesi hrarTaomıttır. Bütün yoJW.ndıt ilerliyoruz. Y annı yiı 
bS§mda Edtme bölgesi futbol ajmu eki ba§lıtnacaktır. Yarmki musabakalar: mak üzere standardizasyon nizamnme- ler ya.,.lac:akur. dünyada cNebatla tegaddi> Y• ehem- onun kuvvetinden bekliyoruz. 
1mııidl bQ ~ ....... ı.wv. Ka- &ıt lS,15 de: lzmir - T:riltya, Hikem leri hazır1aaacak maddeler ibncatçılarile lktısat veüleb tarafından, hu konut- mi.Yet veren büyük bir müstehlik züm- * 
file 11 llPG'al ft 2 lmreddea mlltlp= Ist-baW... Nuri Bosut. temas ederek :kat'i teklini -.ermek~.,. maJarın baz.Jii, aırasında Avrupa.de.ki reai varc:llr. Bunlu ayni zamanda nel>ad .. • • • . 
kildir. '1'nlqa mporea)arı Çam~, Saat lT de: lstanbu1 - Ankan, Hikem sini iatihdaf etmektedir. -.ekilct mü~eri ar-ta yt111ıl• J'e.teeelierin n ... rel MzBluıalaııaa Tüık milleti tarihte Mk.erlik 1:) 
Tekinfal. Kırklare1i, F.dirne vna,etiD- Izmirden Basan Yanık. Bu .seyahatin mebdei lstanhulda huğ- bir anket mevzuubahis edilmiı ve l>u el\emmfyet verctiileri eiltetle ._. _,,... kımından epiz sayılacak bir çok Z 

den 8eÇ'1mipir. ~ gehneden evvel 28 AlaJStıos Pazar günkü müsabaka- day, arpa, tiftik -.e yapak standardiz... ankette alıcılarımızın mahıulüıı kalites.l vaları tabii olarak ellerine geçmelerine ferler. ~aratmıştır. F~at .. 26"~8 
bu Rçme takım bir ay kampa ~erek lar: yonu için memleketin her yerinden davet bakımından i.zl.ar ettikleri temenniler ve ehemmiyet veriyorlar. lıte bu yeni tip ~fe.rının manası ve ustunlügu ~ 
~ ve kamptan sonra da, Gü- Sut 15)5 dr. Ankara - Trakya, Ha- olanan ibracat~ılarm huzuriyle yapalm11 ortaya koychıklan toleraaslar am önine ba 111111f millıMWik •zdinde i:Ji hir .pazar nzdır. Zira bu zafer yahıız askeri 
milldiDe, DedeaPç, Dimiotka muhtel~ti kem Is«anlıulclan Nuri ~ ve bir ay çalışılmıştır. İstanbul toplantı- alınarak konuşmalar biThassa bu istı'\:a- bulacakm. llD~ı içinde blm~ır. 
halinde Edimeye (lelen Elen takımı ile Saat 17 de: Istanbul - lzmir, Hakem laıında .lktıaat vekiletioce hazırla.nan ön mette inkişaf etmiştir. ~ kararlar Oziim nizamnamesi için alınan diğer Dünyayı hayretler ıçınde bıraka 
bir mli•leb ;ppllUI ve 2 - 2 berabere Trakyadan Ahmet H;nndi. projeler tetkik ve m:i.rıakaşa mevzuu ya- da bu görüpnelesin aıahsali olmu§tur .. . kararlar uumda czcimle mevcut tat büyük. inlulabamızın, yep yeni Ö 
kalmqbr. Bundan sonra ayni takım 30 Ajustos salı günkU müsabakalar: pılarak tacirlerin mütabakatleıi alınmJf- Halen tatbik erlilntekte olan palamut ni· toleıammın indirilmai. kutalana Claha varlık ·ifade eden Türkiye cümhuı 
Kdirnede tePll edilen ikinci mubtelitle Sut 15,15 de 1stanbul - Trakya, Ha- br. zamnamesi birinci engin tipinden sonra muntazam tekilde damplanmaaa IP'hi yetinin temel tap olmuıtur. 
~ve bu maçı 6 - O kazanmıpır. bm :lzmil'deıı Eaat Merter. Buğday nizamname projesinde, ihraç ıufuz palamııta geçmektedir. Bw •uifet brarlar almmııpır. Vekilet mümeaille- Bu zafer aönmek bilmiyen int 

Kıık1areli muhteliti ile hazırlık mahi- Saat 1"l de: İzmir - Ankara, Hikem olunacak. mallarımız aynlmakta ve her karşısında (Engin 2) adiyle yeni bir tip ri lzmirde sen:k iiziim nı gerebe pala- kam hırslarımn kaynağı olmamıştı 
yetinde iki Jll9Ç yapdımf ve Trakya muh- ~dan Ahmet Hamdi. sınıfı ihtiva ettiği ecnebi madde, çavdar kabul olunmuş ve tipleT ırrasnda ahıenk mutun taflanm a,.Wla....lr kalitesini yük- Bilakis bir çok hakikatlerin old~ 
te1iti bu iki müsabakayı da 3 - O, 3 - 1 Bir günde ild mühim temsilt maç ya- niSbeti, ağırlığı gibi kaliteye tesir eden yeniden tesbit olunmuttur. Birinci en· sehmek ba\ınnndan ihracatçdarmuzm ğu gibi anlaplmaaına fırsat ve irr 
kazanmıştır. Bu müsabakalardan sonra pılacak olmasına rağmen bütün fuar zi- faktörlerin vaziyetine göre üç dereceye gindeki rufuz niaheti yüzde on ikiden on göstenlikleri isi a6riilln aizıe1 bir kan bah§eYlemiftir. 
dost Yunan tıııpnJdanna &iden Trakya yaretçilerinin ve Izmirlilerin bu müsa- numaralariyle ayrılmıştır. Buğday Üıra- bete iblağ olGDm.., (En&D 2) de yüz- mabsu1ii olan iMi Lmadama malrinelerJ. .26 .aiust~ ita?fl kar§lya ge~~ 
muhteliti Dedıtalaçta Atina ft Selanik- baka1arı görebilmesi için duhuliye ten- catı bu suretle dokuz derece üzerine tas- de yirmi beşe kadar rufuz bulunmasına ni büyük takdirle ~- iz- iki millet bugun karşı karııya degı 
ten takviye edilmiş muhtelitle de bir zilatlı tribün ( 40). saha (25) kuruştur. ııif edilecektir. müsaade olunmUflur. Rufm: acli)'le ihraç mirde bw müeuaeniD ~ ptirdi- yan~ kol kola cihan aulhunu 
maç yapmış bu miic;ahakada 2 - 2 berabe- İzmir futbol ajanlığı, muhtelit takım Nizamnamenin ruhu, mallanmızın clunacak palamutlarda ise yüzde 25 ten ii tat ayıklama. yıkama. otomatik ki- bak.~ler. . •• 
re ka~ır. kadJOMma ayrılmı;ı olan bütün futbol- mümkün merrebe remiz ve ecnebi mad- fazla palamut bulunmamw kararla§mıo- ldirtleme ameli,,WleırW :Jllpan hu ma- 26. aeuatoa kanlı bir ~~ZJ~~ taı 
~ muhteliti tıaı.mea genç Ye c:ulana, ilftn edilen miw'bıaka ıilDlerin- deden Ari olarak ihracmı istihdaf ettiğin.. kineler ayzıillle awueal dia'I ut to- 6yeeme yaramlf. Akdenizin iki kuv 
~ fatbolcu1ardaa ~r. Çok a. rutılDel levazımlan ile 'benber .-at tam den, beoten fazla yabancı maddeyi i1*- tır.Tiplerde yapılan btı değişiklikten ıon· leı 1 ' "• l.eae.nıf ı • Telli.-~~ ~ duyplan içirı 
iyi h-.ırl~ olduklarına göre fuar ku- 14,30 da buhınmalarını tebliğ ebniştir. va eden buğdayların ihracı menolunmak- ra mallann heyeti umumiyeıi üzeriade • hile çok -' ı.. ....W. k-R M ! de hirleftinnittir. 

ta ve bu asgari vufa inen ihraç buğday- yelli tat toleswlan tabit oL_...,.aır ... ccii we 
0

1 de a&M 'zS.. Ve .. * 
lanna da onuncu bir derece olarak ye- Bu toleranslar ya1nız ikinci derecede mal- mi ..le hawawww lıallııl ehe.le ,... ... 26 • -::-1 ·· 

lı il ılmı ı 1 --~ ajustoeuD mana ve ,muwun 
mekl.ik adı verilmektedir. lar içindir. Palamat niwaneınealnia ıı-••f"'1Ul ... t • 1 • --:-- izah edebiJmek .kolay bir it deği1diı 

Kastamonu iz mir - maçı 

2 - O İzmirin galibiyetile 
neticelenmiştir 

ARPA kı tatbik olunması karş11ında müstahsilin meal ~andaki ..... lraru elmel.& 2 Onu yaratan büyük 1Jıi1ıinin dehası 
Arpa ihraç .nizamnameeinin güttüği hu sene palamutLm toplaıkea büyük iti- tfr. . . na ihtiyaç vardır. 

b .. d _11 __ L1 '-' b b na göstermesi ve daha bahalı satılacak Şımdıye kadar Uztımlerlmizla riitabet B' · liın' d 1 b b"" ··ı esas us ayua ayni OUD1UUa oera er • d . ncak el) ani Lbili rd lk ızım e ız en ge en u uyu 
malımızın dünya pazarlanndaki yükısek olan tapu: palamut hazırlamaia çalıta- erec~;le • qki;l Bflb~~ a. b - günün heyecanını kalbimjzde dai 
şöhretini muhafaza edebilmek kaygusu caiı ıüplıesizdir. tırl•dt ve -~ t IA"' -~ın ır . -:- ~ ma yaşatmak., bu heyecanı çocukl~ 

evam euen aoon.tuvar ıne•ı• neti- 1_ b .. .. 1 
ile biralığa elverişli olan kaliteler ayrıca ÇUVAL MESELESl c:esinde üzümlerdeki rütubetin objektif rımıza aşılama&., ugun~ yarata~ 
bu balumdao sıkı hükümlere bağlanml§- . . • . . ATA TORKE sarsılmaz bır sev~ Ozümcülerle yapılan toplantıda bu~ l k 1 1 b im t d L._ 
tır. Yemeklik olarak kullanılan arpa ih- 0 arlah al n atı a 1 .esıh nı eml m e eni orr çözülmez bir bağlılıkla bağlı kal. 

G'itreJlerde bef galibiyet aldık, b 
neden itibaren yüz kilohık çuval kulland- usu u unmut ve ı racatçı ara top antı- _ ı._.._ 

racatı yalnız temizlik ve hektolitre a- mwnır 
ması mecha.,.;.,etiain tatbikine karar ve- la da t t ni-"- ·a. anla~'-- - Mü b t • iki matlabiyetimiz var kımından mürakabe olunacaktır. . • ., r ere -· 1 uauıw-r.. s e T"' k '}'-a.! • " ela hod 

'- rilmittir. lzmir borsası bu ciheti mUey- netice veren bu usulün bu aeneden itiba- UT mı ıenrun yaptığı ur 
lki Uç gündür ıehrimizde bulunmakta Bu güreı ihtilaflı oldu. Neticede İzmirli Banan haricinde gerek f.gentnı gere& Bu temiz duygulannı her fırsatta 

Anadolunwa biralığa elverWi .,..Ian yide ile tatbik etmek izero tertibat almq ren kull:ınılmaması karar altına alınmıt- .. b"lmekl hah . lık. .lu 
olan K.utamonunun ııenç w dinç spor- lamail mağlup ilan edildi. ve bonamn •lllıiyetli mmmıdur a .... tır gostere ı e tıyar y, 

kendilerin,. mahsu• adlariyle _.flara ' maktad-
...,_ lan gezerek yeni açılan piyasada 100 ki- B. Mümtaz Rek Ankaraya döndükten ... nxı 

tefrik olunmakta. kalbur aiebeti asgari HAKKI OCilUU&.U 
oulen Aı W.. f7i l>ir apar müaii Yll§&ttı· 17 KiLO.. 
lar. Melamet 1zmir - s.im - K........._. 

Bu ..ıllyetimizin henüz bir yıllık ha- Bir dakikada Salim tuola galip. 
yatlan olan değerli geJlfim cidden bize KutamonunUll a9' siklet güreşçisi 

hadde indirilmektedir. Biralık evsafını lodan ağır üzümil muhtevi çuvalların •- aonra ba taplautdaıda alman kararlar 
bl!M.Nm meaetmittir. Bona bu m6ra- vekaletin tas-.iblne arzolunacak ve ma-
kaheyl mevsim aonuna lı:adar ya~- eıile fenmJiteler ,,., .....,_. ikJMıl edil-

haiz olan bu iki sınıf arpa -.aaflanna ve 
laektolitreWiae Pe dcııkuzar ve onar 
derecelade on dok.uz tip me,.dana ge- tır. dikçe tatbiklerine seçilecektir. ümit verili .......... FUll>el r..k... Murada laıinl• ç~ o sildette kim

larının lzmir B. M~telİIİlle ..... 2 - 1 ae olmadıis Çn t.t..d, Salimle bir göı- ~!!!!!!~!'!!!!'!!!!!!!!~~l!m!!!!!'!!!!!ll'!!!!!ll'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!~!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

1 1 d '---1 tirmektedir. 
) enilme erine rağmen iç erin e yüıue - terit güreoi )'ltpm1Ştır. p ı ks 1 • • 
.... namzet bir iki elem•pıp mevcut * T1IT1K - YAPAK azar 1 iZ sabş ar ıçın 
elduğunu aörmektey& Bilbuaa ~efÇİ· İzmir - ltutamonu muhtelit maçı : Y ..,.it ilnacabmn miirabbeai iÇia ha-

Zonguldak 
Mehmet Çelikel 

Lisesi 
leri ~ m.n.-.el Düne War adı.ar Maçı hakem, Yamanlar kulübünden zırlanıan ön projenin ana hatlan f'lDlar- h ı ki b ı d 
•ile ititmediğimiz Kutamonu giLi ka- E..t idue etti. chr: Yapaklar itlemnit olarak ihraç edi- azır 1 ara aş an 1 Zonguldak 25 (A.A) - Mehmet Çe-
takaız Türk olan vilayetin bu temiz •en.s· Derhal kaydetmeliyiz ki Esadın ha· lecek. çakıldak gibi ecnebi maddeleri ilkelin altmış bin lira sarfi.Ie Zooguldak-
lerinden ümitB bulundafumuır tekraı kmaliiine hiç. Lir diyecek yoktu. Temiz uprl ııilbetlerde kabul edilecek. mal- ta yaptırdığı liseye Mehmet Çelı'kel liseı-
ederken bu il}ercle ıençliii son. hadclaıe ahlakiyle ve t.akemlikteki bitaraflığiyle lar renlrlileri ·w-e parçalan t.mif suretiyle Pazarlıklı satıp ortadan kaldıracak • Her medcletg penıbnde ~a sl adının verilmesi Kültür bakanlığınca 
kadar hinul,ye eden Kutamonu vali.i B. tanınmıt olan E.adı bu maçtaki iyi ida-~ hadacakm. olan kanun hU.kümlerl Eylt1lün ilk gll- mllnıbbed ppt m1a tutaı.eak 99 ller uygun görülmii§tiir. 
A...,. Doianı ...... em.il._.... bil- rnindea dol~ da...__ ecAeriıı:. ~ ptirilen tipler halr.ikJ Trak- ilndenitibuen İzmir 'Ankar ı.tan- perakmde mbt mr...._ .uır.t mıec- Bina bi'1nek Uzeredir. Talebe kaydına 
1iz. Esat düdük çaldığı zaman saat 17.45 ya. tip Trakya. bmir. An.dol l, An.dol ~ ' a ve bw:ty.ti lrmglecM:Lar. Bu hm ııta mı. batl•rmuştır. Liseye kavuşan Zonguldak-

Dün ı.. .... acakhiaa n ...... ta- idL 2. Karayaka. ş.ık ppaim Te Emaıım tatbike batlanaca1du· Bu huamta tebJ1b .._... .._ _.., .e.t Jıa- lıJar aevinç içindedb:. 

lil .wt oı....a-a r ..... atadda ya- Kaleyi Ka.tamonulular kazandı. Oyu. kmb adlari,.le Mkiz tipe ~ır. •liladır ~-ıe belediyelere 'bal Jtclnde ..ap tıı IMlıl eclm ..,a pa- -=-
pııt.calc ola. bmir- K... cıma malrtıelt ... b.irliler batiach. Nizamname öa pro;eai la. tipin hmuai- mühim vazifeler teftCCtih etme1cteclb. ,_.. aluak yw .emek isti- Halk banlıası arılı y o r 
labnlm f...ı.al ~ her iki höl- ilk akma Kvtmoaulular mukabele et- yetleriai teLuüz ettirmektedir. J.aftik VılAyet makamı ve belediye bu bu- yen ..tq ywlealul alAbdarJara Jaaber T 
•ewııilt RiretÇileri ar-daltj mii-hak•71 üler ve ı,'1 aluada lzmir aleyhiae korner njpnmg= . in m hadan yapd ni- susta hazırlıklara bS§lamq bulunmakta- vermektir. Ankara 25 (~el_efonla) - Halk banka4 
_,,nı trelea pek ~ob.. oldu ve netice.iz kaldL nJDM• zaıi71e mUTUidir. Tıftilderimiz sı Eyldlün bqincı pazartesi gtrnil başv~ 

s..ı 16 da~ kODllLm minderin 14 üncil dakikaya kadarı.er iki ta- ......w. ecnebiye. ~ bekn,,.nc1an B. Malımad Eaat iz' L • • kil tarafından merasimle açılacaktır. 
etrafında tzmir - Kas1amoma sporaıla- kam akın1. ya~ .. c1a aoı yapamac:lı- ~ llıbidata tibi tutulmakta ... kalite ı ~ R ıncır 
n• törüyoruz. ızmir bölgesi gürl!f ant- ıar. au .. ac1.ıu ı.üc:umıudan. itiraf et- bebrw.claa aynca tipler meydana ko- Bozkurt bölgemizde 
rettaıe ve )'llhın:a milH sünt tabnlnu- ~ki. Kutamonululr.rın hücumu ~~lm_al:~drr. _Trfti~ ~l~m~ birinci ;e tetkiklerine başladı h ı • 
mn bphUliıiuu )'aPIDlf olaa bay Nuri tehJi.!ccli id~ ıkıncı oğlak, mce tıftik, ıyı tıftik, sıra tıf- m Q SU U Halkevi köşesi 
T OnR oilunaa lıakemliii-le yapian 28 inıci dakibd• İzmirliler Jlyuın tik, Kastamonu, Çengelli, Konya doğ- Şehrimizde buhmmakta olan aayın 
güreı müsabakalarının neticeleri ,...la.- ayaWfe ilk gollerini yapta. Birinci dev- mala, Konya ova malı adlariyle dok11% mebusumuz ve sabık adliye vekilimlz $enenin ilk iDdr mahl1Jli1 pazar güntt 1 _ Evimiz 30 Ağuatoa için umuma 

dır : re ..,._ kadar a- iki tarafı. çalıtma- esas aınıfa ayrılmakta, hu aınafuı kendi- Bay Mahm~t Esat Bozk~ evvelki gUn Aydın haUmd.aa gelecek ve meruimJe mahsus büyük bir konser gecesi hazır• 
CREKO ROMEN 56 KtLO ıında bqka gol olmadı ve birinci devre line ithal olaoaml)'an mallan için kart. Foçaya iltmi§ ve mtintehiplerl ile samimi incir ,,,.pularma nalgleQiJecektir. incir lamaktadır. 
Şefil Kan Deair - lzmir : ~ 1 - O lzair lehine bitti. Tellldi YaP kaba giai adlarla tali ıınaf- temaslar ve tetkikler yapaıak dtı.n teb- ~ -.. _ .. .,.._. ..M- aablıba bo--..L . 

rimize d"" .. tür .,.yM .t--"- e- ~ 2 - Evimiz motör kursuna devmn 
Yalçın K.,,a - Kastamonu .. 25 dakika Bu devrC7e bqlandığı zaman İzmirli- lar teıbit olunmaktadır. onmuş • yapılacak toplantıdan sonra açılacaktır. edenlerta paartea n perşembe gthalert 

gürqtikten •nra lznıirli ~filt sayı heu.- ler akınlannı .... aıtırdılm. KMtamonu FtNDiK B. A Ji/ Oku/,J,_ c= deraleri.mı aevmn edilmektedir. 
biyle galip eehniftir. blecili Malik lıopll elinden bcırdı. Jz- Giresunda hndık ihracatçdannın itd- ili -r B L , . A L 

CREKO ROMEN 61 KtLO.. midi çocuklar bundan istifade edemedi- ralciyle dört güa aürea bir .ai içtima ya- Gilmri1k ve tnhisarlar vekAleti mU.- • em 1 ICSO Y 3 - Evhnlz ~de ~er !alta pa• 

°zm • lzmir : ŞewW • K"' ... lıı.. Plimıt ve fındık ihraç nizamnamesi göz- tefan B. Adil OknWac Imnbuldan ... :Dd aydanhm Almnpda &mııl tetld- zar ve pe!1ein . . ra oyun• 
S.,. •znNoııle bmıidi 0...- plip. 0.-~ dakikada bminlea Jbas den geçirilmiftir. rimiu &elmif n wu..rı. vekAJed er- .btta buluna lbat vekAletl ölçüler lan ~atılmaktadır. Biltün yuı1t8Jla.t 
et itil.O ARllS'I' ı aldJla ... --'* ~iıenlt takım• plibi- Mevcut iç fındık tipleri ipka olunmak- kim, Gümrilk bet :mildBrtl ve~ umımı mUdarlqtl tıelmlk muavini kıy- davetlidir. 
A& Bank - bir : AllW • - K... yetini pı•ril11li. Anc.k hu •ole aai iç la beraber bunların yanında daha ileri leri tarafmduı kaqılamıuftır. metli henıphriuıık ~ Lem'l ~bir 4 - 26/ 8/ 938 cuma $fuıü saat l7 da 

law. OJ'DJ)'8B s.Lriııia "-dili ııeri P mm ae- bir tasnif tekli kabul edilmiıtir. Bu yeni B. Adil Okuldq clüıı gilmrilkte tetkik- be gün bbp Anbraya d&nnek Uzere dil, tarih, edebiyat ve kilapsaray yayın 
3 DMi1a 1 1 .......... Ali Bemıl bit- hep oldaiuna ziaeılmck l&m. tasnif ıekline göre fındıklanmız daha 1erine baJlamıpır. dilDkfl ebpoal. phrimbe aelmiftir. komiteleri ve saat 18 d1r Evimiz yönku-

la pılip.. S. aalden 90Dfll ,,.._ deiilmedi. mütecanis olarak tasnif edilecek ve höy- rul toplantısı vardır. 
• KiLO MWmT : lzmiır mahtditi uMdıua 2 - O plip lelikle dıpndalti alıcılarımızın zaman 
Feridun - tzmir : N.i - K•- aaa. QnlclL zaman talep ettikleri bir nokta hAllolun-

Ba gire, Glchkpa ..,__.. olcla. Çil.- Her iki hölsenia deierli futbol ve .U- muı bulunacalttır. 
ka Atatiirk bpua ~ ftlP1erW tıdmk ederiz. Şimdiye lcadar çok geri bir tamife tl-

K.a.lamonalu Nuri .fzmidi Faidmm :J9Do * bi tutulan kabuklu fmdrklann tamifi çok 
J'Dİflİ. O.~ bir nwaat..... Miı..ıir takım basin Manlaa gençleri- ileri götüriilmüt. onlar da iç fındrldu gi
tiade idi. IS ~........la KMteınc le •emeeta lııahau:uk tbme eebalı treniy- bi muhtelif derecelere aynlıruttır. Gire
naha Nıai ndöbine ..,.. ı.e-bi71e plip le MawAaıa barebt etmiftir. sun toplantılarmda alınan kararlardan 

geldL __ .. 1 -•••••.............. ........ biri de hndıklanmızm mentelerine göre 
- KiLO CREKO ROMEN iOlaırların rnelıtaplarıi aynca bir kalite tuniline tibi tutulmala-
Belar- lzmıir: Cemi - KMbunODa. :. ...................................... .: nclır. Bu auretle ihraç olunacak iç ve ka-

&2 dakika 21 aaniyec1. ızmıru Bekir Biraokak halkının bu1du hndıklar. kendi kalite ... derece-
1u11a galip. laine ilantea bir de mente adı al.cak-

'12 Kll.O SERBF.sT ı fİkdyefİ lardır. Bu menteler Tr*on. Girfl8Ull, 
Doian - lzmir : Hamdi - Kastamoma. J4ı..ıp.19da. Osmuıbey sokajı sakin- Ordu ve Akça koc olarak dört merkez 

14 ısanlyede lzmirli Doian ttııtla galip. leri mahalledeki biricik çeşmenin suyu adiyle aıulac:aktır. 
'19 Kil.O SERBEST r kesildi 
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M. Cemiyeti sarayı bom
bardıman edilirse ne olur? 

Bizde 
Operet 

Yazan: Ecsacı Kemal K.AJdat 

Fuardaki açık hava tiyatrosunda her 
gece halk opereti heyeti güzel ve mu
vaffakıyetli oyunlar veriyor. Sahne ale
minin tekniği en zor kısmı operettir. Türk Bu suali bir ltalyan gazetesi soruyor Yarı resmi 

lsviçre gazetesi de /tal yan gazetesine cevap veriyor tiyatro tarihinde operet kendisini birinci 

Cenevre 25 (Ö.R) - Alınan ve Italyan d'Italia gazetesi §U suali sormuştur: federal konseyinin gö~lerini aksettiren Mecit zamanında göstermiııtir. On dör-

1 · I · · 111 tI · ti B B d i · ,..._ düncü asıra rastlıyan rönesans devri, on gazete en svıçrenın m e er cemıye « Milletler cemiyeti sarayının havadan emer un gazetes nın ~nevre mu- . . 
akla d beııncı asır içinde Avrupada bugilnkü 

teşekküllerine kendi topr rın a mi- bo bard hal' d T-..: nl al habiri bu gazetede şunları yazıyor: m ımanı ın e ~vıçre n aca- · l' · b 1 d 
safirperverlik göstermesini Isvlçre kon- . « Millteler cemiyeti binalarının bom- tıyatronun teme mı atmış u unuyor u. 

ğı vazıyet ne olacaktır"> B ·· k" d k l b " k'' ·· k. ·ı · federagyonunun muhafaza etmek istedi- · bardımanı bir Isviçrc şehrine karşı bir ugun u e or a ugun u mute amı ti-

ği mutlak bitaraflığa uygun görmiyor- Buna verilen cevap kendini çok bek- hava hilcumuna muadil olacak, dolayı- yatro sahnesi Avrupada on sekizinci asır-
Jar. !etmemiştir. Sual ne kadar sert ve haşin sile Isviçre bitaraflığına bir tecavüz te- da başlamıştır. Aynı zamanda JstanbuJda 

Bu münasebetle 16 Ağ~osda Koryera ise cevap ta 0 nisbette sarihtir. İsviçre lAkkl edilecektir. Beyoğlunda ıimdiki T okatlıyan otelinin 
olduğu yerde Naom isminde katolik bir 

Milletler Cemiyetin.e nota 
Arap mükellef bir tiyatro binası yaptır
ml§tt. Bunu lstanbul tarafında meşhur 

Gedikpaşa tiyatrosu takip etmiş, dram 
ve melodram oyunları için Namık Kemal, 
Recai zade Ekrem, Ahmet Mithat, Ab
dülhak Hamit gibi :ıamanın ediplerin· 
den bir heyet teşekkill etmiı. piyes yaza
rak Türkçe oyunlar oynanmağa baılan
ml§b. Bu •ıralarda Avrupadan operet 
ve revü heyetleri geliyor, Türkçe prkılı 
oyun)ann eksikliği belli oluyordu. 

Japonlar zehirli gaz kullanıyorlar 
Çin bunu vesikalarla ispat ediyor 

' Tok.70, l' (ö.R) - 1k.i tayyarenin 
ınU..demeel ve netice olarak im fahri· 
~ da yanmaaiyle neticelenen kaza 
kurbanlarının yekanu otuz altıdır. 180 
1ualı ela ekMiiai vahhn vaziyette ola
fak hutaneye alınm11tır. Müeademe 
eden iki tayyareden birisi bir ticaret ta:r
rareai. dileri bir mektep tayyaresi idi. 

lel harp nizamlanna m~r olarak ıı:e
hirli caz ietimali hallmda elde edebile
cekleri bütün malOmab konseye tebliğ 

etmelerini ietemittf. 
Buna dayanarak Çin delegesi verdiği 

haberlerin milletler cemiyeti komeylne, 
auunbl .. ine ve 2 3 ]er latlprt kom.İ9yo
nuna tebliğini istemektedir. 

Tokyo, 2S (ö.R) - Japon deniz 
Cenevre, 2S (ö.R) - Çin hükümeti kuVTetleri b&fkumandaru kont amiral 

Milletler cemiyeti genel ..Uet~rine Çin· Noda bir raporiyle Çin poıta tayyaresi· 
Cle Japon ordusunun zehirli gaz kuJlan- nin imhası hakkında ıu izahatı vennek
dıiuıı ifp eden yeni bir nota göndermiı~ tedirı 

lfr. Bu teblii cBerayi mal4mah konae- Dokuz Japon deniz tayyaresi Kanton 
7• Y• bUtUn ha devletlere tevdi edile· ve Makao aruında meçlıul bir tayyare
.. ktir. Çin hUldlmetinin ı&nderdiii ve- ye tesadüf etmitlerdir. Bu tayyare Ja· 
l!ikanıo .uretleri biltiln ecnebi sefaretleri- pon deniz tayyarelerinin etrafında do· 
twı g3nderilecektir. lqtıktaq sonra onların yaklaımua üze· 

Bununla birlikte milletler cemiyeti ge- rlne lraçmaia çal11taimdan Japon avcı 
nel ııekreterine slnderilen bir notada tayyareleri bunu lnmeie mecbur •tmit
Cin daim! deleged geçen mayıs ayında lerdir. Japon tayyarecileri bu tayyarenin 
konae:rln bir kararmı habrlabnaktadır.. Ozerinde hiç bir lfllret görmemitlerdi .•• 
Konsey 'batUn hnk8metlerden beynelml- Ancak zemine yirmi metre yaklqbktan 

sonra tayyarenin bir kanadı üzerbıde Çin 
poeta tayyaresi olduğunu gö.teren İfa· 

reti görebilmitlerdir. Bu sırada tayyare
de bulunanlann hep•i kaçmıı buJunuyor
lardı. 

Tekke musikisi revaçta buJunduğu bu 
devirde dümteki. dümtek uauJiyle yapı
lan besteler ..hneye gelmiyordu. Dikran 
Çuhacıyan adında latanbullu bir Ermeni 
bestek&r Türk musikisi ile Avrupa operet 
çqniaini kanştırmıı arzoı, Olimpiya ope

Amlral Noda Japon tayyarelerinin retlerini yapmııtı. Bunları Arifin hilesi, 
doktor Son F uyu öldürmek maksadiyle Köee Kahya, Leblebici Horhor ağa ta
yolculara bile bile hücum ettikleri iddia- kip etti. Çuhacıyanın eserlerini oynamak 
aını reddetmekte ve Japon tayyareleri- üzere küçük lsmai), .küçük Nuri, Mukbil, 
nin beynelmilel hukuka muvafık olarak Ahmet Fehim Mukbil. kör Cevat, Ah
hareket ettiklerini, zira harp hareketleri
nin yapıldığı uhalarda sivil tayyarelerin 
ancak tehlikeyi kabul ederek seyahat et
tiklerini bildirmektedir. 

met Necip ile büyük Benliyan, Baltazar
yan ve bir iki Ermeni kadını bir operet 
kumpanyası te,kil etmişleıdi. Memleke
timizde Çuhacıyan ile ilk operet yapan 
bestekann birisi de Kemani Haydar bey-

Hong - Kong, 2S (ö.R) - Bir lngi- dir. Bu zat Sultan Aziz zamanında saray 
liz topçekeri Çin posta tayyaresinin bat- muzikasından yetişmiı Çuhacıyandan dft
biı noktaya giderek yerini tayin edebil- ha yüksek bir ean'atkardı. Saray muzi
mittir. Tayyare Hons - Kong açılında 
Vanmuq mevkii yanında 12 metre de
rinliiinde durmaktadır. Kurbanların tam 

ka:aında binbaıı rütbesini almlf, saraydan 
aynlamamıt olması Çuhacıyana meyda
nı boı bırakmıştı. Haydar bey, Ahmet 

eayısmı tayin etmek maksadiy}e tayya
'thatın (çengi) piyesini beatelemiı. pi· 

reyi sahile çekmek için emir verilmiıtir. 
yea sahneye konarak çok allu,lannuıtL 
Haydar beyin vefatında mezarı aanat 

Yakin Şark kredl•Jerı• Başvekı•11• aşıkJan tarafından yaptmlmı,tı. Bund;an 
sonra Rusyada Türk sefiri Şakir pap, 

-------------------·-- El h lk b Atina sefiri Agah bey gibi birkaç zat , , , QZlg a f Ü• Avrupa operetlerini Türkçeye çevirmiı-

lngzlferenzn ır~n v_e :1'~ıra kredıler yak coşkunıukıa ;i::~~:·E~.;;:J;~~; 
açacagı BO y enıyor karJ:ıladı bu zata vermiıti. Mendiye bir kelime 

Kahire 25 (ö.R) - Elehram gazeteli mine uğraşan devletler Italya ve AJman- Y 
Ingilterenln yakm §8l'k devletleri ile ık- yadan hiç bir müzaharet bekliyemiye- BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE Türkç~ bil~ediği ?alde (~belle. Hele: 
&.. •• ..Jt Una ebetlerlnl g nlrl t ı.. l · kJ · d .. 1 · i lngilt • k~-ılandı BA_cvekili 1....-ılamak için ci- ne) nı Gırofle-Gırofla gıbi pıyeslen ~ m s e~ eme& çın ce enn en goz erın ereye çevır- -:.- · ...,.. AAl.!l .. 

biiyük krediler açmak teşebbUsil hakkın- mişlerdir. vardan binlerce köylil gelmiş, blitiln T urkç~ oynat~akta muvaffak olmuıtur. 
da Lo dra uh biri · rdiY.' h b ri Lo dr d ık Dl J"J te i M oteller dolmnc.tur Gedıkpqa tıyatrosunun o fect llube-n m a nın ve 151 şu a e n a a ç an u e gaze s ı- ...,. · . .. .. . 

Ingil ed lt mil ....._ li lik Dahiliye vekili ve parti genel sekre- tınden ıonra kuçuk Benlıyan Osmanlı 
yazıyor: sırın ter en a ı yon au:r n . 

lran kendi illl · · · tak ı bir istik ~ b uk bil teri B Şükril Kaya da başvekile Kırık- operet kumpanyası adıyle meydana çık-« m san.ayımı v ye raz yapacagını, una m a · . . . . A 

aksadil in ·ıte ed be 'l t kı t]' ti1 ğini kaleye kadar refakat etmic: ve bilahara mııtır. Bu devır meırutıyetın ilanına ka-m e gı r en ş mı yon s e-- yme ı garan er verece yazıyor. ~ , 
ling •-ıl'-- etm k i etind d' Kr 1 (S d t. nikJ) tesi is M Ankaraya dörunüştilr aar devam eder. Bundan sonra ufak te-1:1\.ULl·az e n y e ır. a un ey Kro gaze e ısıra ya- · 
Karolun pek yakında Londraya resmen pılacak mali yardımın bilhassa Mısırın ---- fek operet kumpanyalan teoekkül etmiı 
vukubulacak ziyaretinde de Romanyaya teslihatını kuvvetlendirmeğe yarıyaca- Kürtlere karşı İle de bugün Fuarımızda oyunlar veren 

halk opereti kadar ciddi esaslar üzerin-
açılacak krediler mevzuu bahis edilecek· ğını kaydediyor. . 
tir. Diğer tarafdan Portekiz hUkilmetl de Bu haberler milnasebetlle kendisinden Mısır ve Iranda uya- de çalı§Sn ve tutunan bir heyet gösterile-

Ingiliz piyasalarında on miJyon sterling- malilinatı sorulan Mısır maliye nazırı, nık/ık tedbirleri mez. Kamilen tahsil görmüş gençlerden 
lik bir istikraz müzakeresine girişmiş- Mısırın istikraz yapmak niyetinde ol- ibaret olan halk operetinde Lütfullah, 
tir. Mali ve iktısadi kalkınmalarını te- madığını söylemiştir. alınıyor Celal ve AJi kardeılerle Mehmet Jbra

Bonne dün Cemil 
Mardamı kabul etti 

hinı, Sıtkı, Zeki gibi gençleri bayan Ne-
Kahire 25 (Ö.R) - Bağdattan gelen bahat b T t hak'k• b' t , ayan o oyu ı ı ırer sana -

haberlere göre Mısır ve Iran hükilmetle- k~r l _ '- ·· t '- ü k'' d" 0p • o ar11UL gos ermeli'. m m un ur. e-
ri kendi toprakJarında Kilrdlerin hare- rette müzikle ayar olunabilir bir ses, 
ketJerine karşı uyanıklık tedbirleri al- pkrak ve hoppa, ıGh tipleri yaratacak 

mışlardır. bir fizyonomi §arttır. Fuar sahasında her 
Irak hUkilmeti Bekir'de taşkınlıklar gece nükte, zarafet, müzik ve nete saçan 

öste K" d il . ka nl ask ri g ren ur as erme rşı ye e bu genç sanatklrlan hürmetle •elamlar 
kuvvetler göndermiştir. Tayyare kuvvet- fL '- tl d'l · 

BASTARAF/ l iNCI SAHiFEDE bilhassa B. Bonne ile görüşmelerinden . . muva ~ıye er 1 enm .. leri de bu mıntakanın teskinine çalış-
sonra Londraya gitmek ve lngillz dev· maktadırlar. 

eski Mısır başvekili Nahas paşa ile de glS- let adamları ile Suriyenin istiklM davası 
Eczacı Kemal. K.Aktaı 

rUşmek niyetinde idi. Maamafih bu mil- üzerinde görüşmek niyetindedir. 
JAkat yapılamamıştır. Mumaileyh bu fırsattan l.stifade ede-

Yine Şamda çıkan La Kronik gazete- rek Filistin meselesi üzerinde de Ingiliz 
sinin verdiği habere göre Suriye başve- hariciye nazın ile fikir teatisine ~
kili Parisde Fransız devlet adamları ve cakmış ..• 

Fuar • 
gazın osu 

Balkanlarda eşi bulunmayan ve çok ince 
bir zevkle tanzim edilen Fuar gazinosu 

Her akşam İzmirin neş'e 
kaynağı halindedir 

Fevkalade nıüzik, zengin program. dans 

Cumartesi günü varyete numaraları de
ğişecektir 4 Pazar günü 18,30 da tedansan 

Masalarınızı gündüzden angaje ediniz 
TELEFON : 4020 ' 

---=--

Manisa 
----=---

Şam da 
Bir cephane de- . o 

posu patladı Uzümcüleri Anlıa-
Kahlre 25 (ö.R) - Şamda Mezze ka- raya bir heyet 

yü yak.ininde bir miihhmnat depoBU in- gönderecekler 
filak etmiştir. tnfillk tesiri ile çıkan yan- • . 
gın bütün köyü sardığından köy tahliye Manisa, 25 (Huıusı) - Çuval istıh-
edi1-ı ... :- B'' ük' tl d nra zaratının vaktinde yapdmamıt bulunma-... ~...... uy gayre er en 80 

bast lm t 1nsan · t sından dolayı, Manisa müstahsilleri bu 
yangın ın ış ır. ca zayıa 
okt 

yıl için ilzilm çuvallannm yüz kiloya in-y ur. 
uzalı şarkta f eye- dirilmesine imkan görmediklerini ileri 

sürmektedirler. 
zandan ölenler Borsa korniaerliği, nizamname hüküm· 

Tokyo 25 (A.A) - Seulden Domei terinin yerine getirilmesini ve yüz kilo· 
ajansına bildirildiğine göre feyezanlar dan fazla çuval içinde boreaya arzedilen 
dolayısile büyük hasara uğrıyan Kore- üztlmler hakkında kanuni muameleye 
nln ıwali şark! eyaletleri ile milnakallt baılamlf buJunmaktadır. Müstahsiller ni
halen artık taınamile temin edilmlt bu- zamname hilkümlerinin bu sene için de 
lwımakiadır. Bu feyezanlann zayiatı tehirini iktıaat vekaletinden rica etmek 
blJA~ f\ldur: üzere Ankaraya bir heyet göndenneie 

914 ö1il, 10 :ranılı, hl &.Jıp. karar •ermltlerdlr. .-

SAYFA: 3 

SON HABER 

lktıs. vekilinin beyanatı 
Bu sene mahsul miktar kalite 
itibarile memnuniyet vericidir 
iz.mir fuarından hararetle bahseden 

vekil eseri vücuda getirenleri takdir ediyor 

f stanbul, 25 (Telefonla) - iktısat vekili B. Şakir Kesebir seyahati 
etrafında gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur : 

- Karadenizde, Karadenizin kuraktan müteessir olan bazı mınta
kaları ile Trakya, Marmara, Yayla mıntakalarında yine kuraklığa 
maruz kalan yazlık zeriyat hariç tutulursa bu sene umumiyetle istih
salatımız gerek kalite, gerek mikdar itibariyle memnuniyet verici ol
muştur. lzmirde alakadarlarla yaptığımız temaslar üzüm rekoltesinin 
geçen seneye nisbetle takriben iki misli olacağını, incirin geçen sene
lerde fazla olmakla beraber daha iyi kalitede olduğu, tütünün mikdar· 
ca geçen seneden yüzde yirmi beş noksan olmasına mukabil büyük 
kısmının geçen seneninkinden daha yüksek kalitede olmak itibari
le kıymetçe geçen senedeki rekolteye mukabil addedilebileceğini sÖy· 
lem iştir. 

V ekiJ, bu seneki fuardan hararetle bahsettikten sonra, eseri vÜ· 
cuda getirenleri takdir ve tebrik etmektedir. 

Erzurum yolunda 
Demiryolumuz Kemah ilçesine 

varmış bulunuyor 
Ankara, 25 (A.A) - Demiryolunun Kemah ilçesine varişı ve bu 

münasebetle yapılan tören münaaehetiyle Kemah istasyon memurlu
ğundan Nafıa vekaletine ıu telgraf gelmi§tir : 

Yüksek dehası ile Türk milletini medeniyet aleminin en uzaklarına 
ulaştıran Büyük Önderimiz Atatürkün yük.ek irşatları ve sayın Na
fıa vekilimiz B. Ali Çetinkayanın büyük enerjisiyle ilerlemekte olan 
demiryolu ferıiyabmız bugün Kemaha varmış ve Erzincan valisinin 
huzurunda Erzincan Kemah vilayet ve kaza erkan ve memurlariyle 
civardan gelen binlerce halk kitlesinin candan alkııları ve sevinçlerin
den doğan göz yaıları arasında ilk tren bugün saat onda Kemah istas
yonuna eriştiğini tebşir ederim. 

Adliye ve iktisat 
lstanbuldaki 

vekillerinin 
tetkikleri 

İstanbul, 25 (Husust) - Adliye vekili bay Şükrü Saracoğlu bu
gün de adliyede tetkiklerine devam etti. lktısat vekili bay Şakir Kcse
bir ticaret odasında sanayicilerin toplantısında bulundu. Dilekleri 
dinledi. 

Hitler Alman - Macar 
dostluğundan bahsetti 

Berlin, 25 (A.A) - B. Hitler akşam ba§Vekalet dairesinde Ami· 
ral Horti terefine büyük bir ziyafet vermiıtir. Bu ziyafetin sonunda 
söylediği nutukta Almanya ile Macaristan arasındaki eski dostluğu 
tebarüz ettirmiı ve bu dostluğun tariht hadiseler neticesinde kat'i ta
rihi hudutları bularak komıu olduktan sonra iki millet için ıimdi da
ha ziyade kıymet kesheylemiı olduğunu ilave etmiıtir. 

B. Hitler nutkunun sonunda Alman - Macar yakınlığının yalnız iki 
memleket menfaatlerine hizmet etmekle kalmıyarak ayni zamanda 
dost İtalya ile birlik halinde yüksek umumi ve hakkaniyetli bir sulhun 
da bir rehinesini teıkil ettiğini bilhassa kaydeylemiştir. 

Amiral Horti de verdiği cevapta iki memleket arasında binlerce se• 
neden beri mevcut bağlan tebarüz ettirmiş ve iki memlekette sulh
perver yapıcılık eserine devam azminin iki milletin adalete dayanan 
ıulh emeline varmak üzere muvaffakıyetle ilerliyeceklerine emin bir 
garanti olduğunu bildirmiştir. 

lzmit yolunda feci bir 
kamyon kazası oldu 

lzmit 23 Ağustos ( HUSUSi ) - mıılardır. Yaralılar yetişt'n imdot oto• 
Şoför, Be~iktaıh Şevkinin idaresinde- mobili ile oehrimiz memleket hastanesirıe 

ki kamyon Kandıradan gelirken, lzmite kaldınlmıı. hadiseye müddeiumumi mu· 
1 O kilometre mesafedeki Çayırköy mev- avinlerinden Bedri el koymuştur. Bun· 
kiinde virajı dönerken uçuruma yuvar- dan önce de yine bir kaza yapan foför 
lanmıı ve kamyon parça parça olduğu Şevkinin kendisini bilmiyecek derec~de 
gibi içindeki 9 yolcudan ikisi çok ağır, sarhoı olduğu görülmüıtür. Sarhoş olan 
2 91 de hafif denecek derecede yaralan- ıoför Şevki tevkif edilmiştir. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

~ 
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Sıhhat seferberliği 

Hükün1et, ç 
program 

geniş bir 
hazırladı 

Yeniden bir çok hastaneler, di.spanserler, 
- Merak etmeyiniz, anladım. - Çok ihtiyatsızlık ettiniz. dedi. pre.JanfoTyomlar, bakım Ve şifa yurd[arı, 

lzmit mektupları: 

Sellül z ve ikinci 
kağıt fabrikamız .. 

1939 Senesi haziranında işle miye 
açılmış bulunacaktır ••• 

Yazıyı o şekilde yazarım ki herkes Hiç değilse vaziyeti daha evvelden en•titü/ıer, müzeler Ve mektepler kuruluyor •• ·-' 
vaziydin fecaat ve vahaındi•ikeııdi bana lu.ber V"'"2'leli idiniz. H~ ~ımıula e....h im yer talıklara mahsustl&r. Ve 50 yerde 250 §er 
hayalinıie çoğalıır. Esasen matmazel - Evet .. Ama Oeıı Porapeyiden .ı...,. ola.. ...ı.hat ,..., içtimai muavenet yataklı 5 haotane eçılaeaktır. 
Lelia hala gördüğü manzaranın deh· yüzde doksan dokuz emindim. mevmlan bakkmda ıAf.kel1 makmnlar Haikaıaı ı el - Yelllblıi '-"'-"-'-
şeti ve atlatbğı ölüm tehlikesinin -Yüzde bir t.eblik.ede ırıiihirn bir çok gen;, Te yiimun.ı t,;,. ;ş ~"""'ha- aı,w_., içirı ..ı.ı.; miir.der~ 
korlcusı:ı içinde.. şeydir. Siz tehlikeye alışmışsmız. Bu ....ı-,.ıımt.... caktır. Mttka .ı.tt.....ı.ıı. ırıiizeııi ı.,.,... 

Valberger endişe ile sordu: ı.ılışkanlığınız ba~kalacuu.n hayat!nı &. -· ı.;. maıu.. oL. to.-•oeı., •cır.om 
- Tehükeli bir vaziyet deiil ya. tehtü<eye dü.fürmelı:: hakkını size 0 ;-.._ı.,.. balam e'l'ieri ı;i>i halka 
- Hayır .. Doktora otomobil yol- vermez. '-., .cı.; ~ ço&alın ole diğer 500 ...,.-'*tlu seri k-- •e -1.;J 

!adım. Geldiği zaman güzel yıldızı- Tabii.. Ve hayvanları terbive ıaa.:.- "-im. Odare edecdıt ,.ı:.., d.,. Ç<> rıaüeotesd.eri Jumolacal<tır. tz.mi.r· 

mızı kendioi toplamış, .sükunet bul- hususunda olan şooretilll bu hat::ı.- - .. ,..._. bötiin manleltetiıı ;lati)'a· deki sağır, dilsiz ve körı..r .me-.,.; &e-

muş bir vaziyette görecek. mm bir an evvel tamirini bana emir qrıı Lırıııl•Tac:alt bir .. ,.,ya y-iıilcoel'm.k. niıleti4w..Jr•ir. 
- Birşey istemiyor mu? Birıeye ediyor. !sterseniz aramızdaki mu- PJ'eklJİoİ h.ecld' tntnW.taclır. 

ihtiyacı var rru) kavcleyi feshedebilirsiniz. ]sterseniz Y-i procr,am, teoi. ecWecdc olan ÇEŞiTLi TESiSLER 
- Hayır .. Vahuz keodini ö1üm- ziyan olan filimler ve emekler için ...._•ea'*rin Terlerini de ı..abit etnU• Y eai p<oj.e, t:..ını..dan b.,ı.a. ,.~t 

den kurtaran adamı görmek jstedi. size tazminat vereyim. Veyahut em-~ deri.ol tarltilca b ,_,cak ve içtimai muavenet mevzuları üzerinde 
Va~rger homurdandı. rediniz, Hamburga hareketimi tehir ı,;. oda1.declir. * hatıra gelebileo bü.ı.ii.n ı;aıd.er.i. va.ta.o-
- Sonra .. Sonra .. Şimdi aıraııı edeyim ve yarım kalan sahneyi ta- Proj...,in eoasi.anna :ıöre: daş sağQğının emrine vermiş buMımnak-

değil.. Şimdiki halde hiç kimse mat- mauılamak için emrinize mü!.eyya 24 ku:a ....,r.ı...zıiDde ..ıı1aat .... kezleri tad.r. Sılııhat iııieı'irıcle .ı...-... kadar nr-
mazel Leliayı rahatsız etmiyecektir. olayım. İrıla 'Ve teois edilecebN. Bımlar, kaza m;. .. lduğu randıman ve eı.,,,.,anla cihaz fZftti.t Selliiloz fohrilccsı i71f"ııtında" l>iT' görünü~ 
Bu kafi emrimdir. A..1 mesele Kur- Valberger biraz diitün<iii. .meıi<rzillin alıiuios ı....ı- etraftaki na· eksikliği yüzünd.., yapılamayAn i,Ier göz 1ZM1T 23 ACUSTOS: 2 inci 5 senelik unayi preguınına da 
yeyi bir .iıı evvel sevketmekte, yazı· Az.izim Jdri.. dedi. Açık ola- ı.;,.e ve lı:Öy!ecin de .,!that iııieo'iyie met- önüooe alooarak Y"'l't''"'i şifa ym°lion kw- hil arak teh.rimizde 1ıU kaG!in fabrika· 
!anları ve filmi göndermektedir. Ba- rak konuştuğunuza memnun oldum. oul ~.ılL rulacaktJr. ZiraI vaziyet, evvelki sene1ere kıyas sının da kurulması tahakkuk etmiştir. 
na operatörleri çağır.. Ben de ayni acıklıkla sizinle konuş-

0 

H ____ , :' ·L.· lc•f· Sari ve iptilai hastalıklar ba.ıanelerj kabul e.tıııil!ecAk .kadar .hız aJmıi bulı.ın- Bir ~k iMail ve on binlerce vatanA·· 
• ~ .. . ~ OıLl!ll_, .. _.. Tef'& -nn.,...ca a ı UQj! 

Bir kaç dakika aonm ainema aka maktan guı l<almıyacaıım. 1§ üze- ııdmi)'ell 2l rtlıiyette Tenö<k. 50 ..,r yapılacak bu..lacdAıı il<Aai yii.uır, 3 ii d- maktadır. M.ı.ı:ı.takawa .!ııtt w.a.fırıda pul- ı.. mıel n>Üe~~ ~alı,..,akta ve 
makinelerini işleten operatörler Yal- rinde İş adamı gibi konuşmak şart- y•ı.ı.klı h...ıanel.ez ~..,.ı.t... "lııoları l.i,.,r l!.aı.a.iL olAc.ak.tır. lnlda z.iraat yapılınağa W.-iT..t ftril- hırr.atlannı kar.anmakta•ll'lar. 
bergerin etrafını .lmışlardı. , tır. Söyleyiniz. Filmi yarın çevirebi- iazJ.o .aı .. diKt vil.ly..ue · .. ya· Jlci .-...-de h"' i::ıiri iki Tilz .elli yat.Jdı meJotedir. Bizi1' ken<li IPpı:ııklarmwt f'abrikalara !hım olan işçiler arasında. 

Sahne vazıı amirane bir sesle on-; lir miyiz? ı:.ıldı 4 a..ı...e .k.....ı..c..kt,.7a ~on ciiu.w ı..a-.; aç.Jacak"r. uygun malzeme ile y bu pullıtlı:lar, e!ektn1<çi, tornacı, tesviyeci, marang~ 
!ara .söyliyordu: J - Evet.. Macltüıle çevirebiliriz. ~.iliyeti-i•de de ı S0..5-00 ,.makı. ı.-ıa. Trahom mücadelesi genişletileoek, ~Wler -.ı. 7apılwrıf ve ıı.tti biz- demirci ve saire gibi sanat erbabına dalı( 

- Biraz evvel çek.1en aahı:ıenin i - O halde I11esele yok demektir . ..e.ı~ teoioi ku..,.I..,.,..ar. y: i a· y-1d.eıı haatanııl<>r açılacak ve oenotitüler ut.keıoıiileri ıie Mil imlil ~ muvaf- faila ihtiyaç hasıl olmakta ve bunlar k0> 
bobinlerini derhal h~zı~layın. Bir p~- , iki adam birbwlerinin ellerir.i sık- •ın yalwz ı...taneı.,..e ait ::ı:.:u. lwr11lacaktır. Wt <>1-k:tH..-Jar, lay kolay, temin edilmektedir. 
ket yapm. Bu pakeb bızzat ben bag- tılar. b,...iia .snem44<ette roevcut olan -ıc So<:.k ikJiaıJer .lıaatal.ıkI..rı ve -... TOHUM lliTASY.OliLAlU: 
l~yıp mühürliyeceğim. Borot ta y.a- J Jefri: lllYI& .. ı..hnil ilııtiyaeı k~ı~ bir e.ııatitiileri biiyütiik~. KACIT FABRtKALARI: 
zısını bitirince onlarll\ hepsinin .ı:ev- - Ben.. decl:i. Hem 5 ize hem de lıadde yilbeltınelı:t<:<lir. 6 yerd.e tephirloane ""' 375 W• ,..,.-k,e- Arifjye tohum isliıla istasyon.ıı i~, pek 
kini Flumat temin edecek. Rejisör• matmazel Leliaya ltarfl ço.k mahcup VE.REMLE MOCADELE .ziDde aeyyaz etiiv buluedunduktu. 1.a)lialı. olıuktadır. Eski iolmdan ye- KAğıt fabrikast salıasmda bararefli bit 
Flwnat bobinleri ve mektubu Tunu· vaziyete düıtün:ı.. Bumı telafi etmek Yeni pro!P'amıc. .meroleketin wnıınıl 6 y.u<ie her tiirlii malzeme. W>oraw· 11.Ueri ile deii§iirmelde Ye eiııalerini islah inşaat faaliyeti "lardu-. Binlerce iısan, 
sa götürecek ve kendi eliyle taahhüt- islet'.İro. Bu akşam siu vahs1 orman- uhlııo.ti üzerinde miiesııir o.la.n ve mUMJ>· ".ar"" tqkiU.tlari,Yk bi<'likı.e bulaşıc.ı ha.
~~ olarak poataya verecek Flumot." !arda vurdoğu'U ırahfi lıa;.,.an de- brınL.., say.ıla.-n mümkün ol.dı.ığu ka· talıkla mücadele J.ey~i vücad• 
ıt~madım pek çok. f'.r~amı~ın şerefı- rilerin~ bir koiduıiyon pterece- dar arel~ı u&Ja,.. lıUr Aeııil clivaaı ol- lecektir. 
nı ve muvaffakıyet~ temı~ ':de_c~k ğim. Buoların içinden haası;isini be- ma1' husu.ıiyeti KÖ5teren .b.aylıc.a basta.lıık· ZO oe,yy;ır doıkı.or ile birlik:t.e 5-0 tekım 
olan bu yav.l.ar ve filım hepımız ıçm. ğenirseniz hediye edeceğim. lıula es.,,.lı bk ıniicacl.ele imkawm vez· ...J>hı propagıı.nd. ~ızeme ve t.,.kila:tı 
çok büyük bir değer ve ehemmiyet r..:ı. __ :Ln-' • .. .. J f. mekıedir. Bu arad.a ver•-:.. e.o •• 0 .. •1 ,.iicudapticjeuJ< ve bunları hentberi9· 
t kt d 

- .....,.. n~ı:uz mosyo e rı. . ~· -~ 
aşıma a ır. H H l . l h dd · d' ·1m · · · ., · L lı b de &Jb.l.i f.ili.nııl.,..i, UYT&Z oiooeeıaları. ~r 

V !be b la 
.. L.k .. a.. azır sıra'1 ge mıs ten sorayım. • e ın ırı ... ıçm m yeruc er iri 

a rger un n eoy..,.. en goz- Be d--'-- ---~ - tm 1 L 500 yataklı v"'em ha•tanesi, Pene iki ti.irlii udavi yapmıya "'.ait <ıeyy•< 1-..ü· J • • !.azı b 1 la .. • nele il, a "'Wöiı=an ma aze c- • 
d':".'1' n:l r u uoan r u:r:en gez- liayı aralanuı pençesinden kurtaran yerde 500 er yatoklı ver.m sanatoryo· çiilc muay""e ve <>CBhiilamil.an .Ouhma· 
ır~o1ı,;· . için luNıusi bir .alaka gö.steriyon.m mu, gene iki yerde her biri 250 yatı>k.lı cakt.ı<. 

a rger.'l . d . ve hatta onu büyük bir am ve cerrahi veJem sa.n:ıtoryomu, iki yerde hrr 5Ml.llı:: SE.FE.RBBlU<:-.1 

B 
- .. Ek~~ndı1 er .. dıye b evha~d' et.t1ı. yüksek bir sanatkar yapmak bile biri iki yüz yataklı verem prevantoryomu Sıhhat ve içtimai Muavenet vekaleti, 

ugun u ça ışmaınız u a ıse ı e eJ.iınd aç ıl acıı.ktır. Y ~ni projenin verem h.ahsi bu biiyül.: ve ~ümullu iş prolP'amiyle 
;anda kaldı. 1aamafiı tanaı.1eıtiji- ,J_;: .. • 1 '--'- .. , .. -:~· üzerind" kun,Imaoıru muvafılC uördüg"ii me.,Iakette birsoiJIJkııefoıberliğiarmak-. (T' fil' ) · k . . b '""'" mana ı • ....-.... goıu.-ı-.ıı: p , 

m'z ıtanus ı ım şır et ıçın u- B k b . ı d b tesiolerle, ıııhhi tesislerimiz, v.ereme kar- tadır. Yeni proje, k~ndisinden beklenea 
«Ün bir (zafer) ve (muvaffakıyet ) - a~ a iri otsa i İ u düşün-
..,.. .. labiJir B 1--l b ak cclermizi büyük blr llCYİn~ karsı- '" bugiinkür.d"° asgari bir mi<li faz.la g&yey;, Şeiia hir clöviUnM il om ela
gur-.ı ıaayı · u ae~ e 11 .. 1 ~- d-"'' F-ı t B ld L· k. c.i1ıaz:1anoıış olacaktır. rak, şu üç kelime ile hulisa etmektedir: 
0 am kendi aramızda b~r ziyafet ve- Men, ccn. "'"' 0 ·· u 'YO aı<1 te -

;eceğiz. Çevirdiğimiz filmin JIOn gii- lifleri bbul ~inden şüpheli- nins:;:~v~a~~i::!r:~:v;;,~:r~~~ia~~!: YJ>.~:/:r:~i~nı:,renk:~:r zaman 'Ve r~fi • Nil; ~·c;,;~··'""· =,:,v,=,-
nü için Baklad.ığım şampanya san- yun. Pek' O kiınd' ecıll sasİyet ve Teni iş projesinde bu mevzu• paraya IÜZUln pjl,.ğu beııas>lanmıştır. Bü- İzmit 8ellii.loz fı;ıbrikım iQşaafıl,..,_, bir fijrü:rı4i.ş 
dıklannı bu akşam açaca'ğız. • ((j-. ~~ ır, n r? verdiği ehemmiyeti anlatmak için şu soD tün tesisler için senelik programlar ya- etmekte ve lıu suretle e.kilı:o \Qhuıxılar\MW>endis, işçi. us.ta, ağuşto, g~nin 

Valbergerin bu sozleri .a!kıs'--'a nun . '- L • ..; 1 k ,_,, d 1 __ ...... ı..... h 1 -A- , mad -' edl.iri k.ydeotınek kiıfidiT. Vereme kar:ııı pılıııu!!br. Nihay<ıt on sene içinde, .ıaihct u.u>&aJJ\I", VU.u.u.ıı ve o gun .........,,... ••VW'11CU ar reti JJ tı"'"' .. ur aıa 
karf!WadL Kalabalı.k. daC'nlılı. - - Bı1miyonım. 1~-"- 1 1 •--~ ..- ~a ı.usaeı >'erebilecek iklimlere sahip sılıb.atiııe y-w bir çehre vereoel< oları vemıe"""""". ça lŞl;YOr ;ır . ._u,. l!Jıtı~n.in, b-

Sahne yazii etrafı tarassıı! eder- - Hiç değme 11.dını o1:nın bı1ir- .::,.n:_ '-:~ --'"-'- 1aca•~- 1 ... C"-L . . '"···'· _..._ .lan yerlerde lcttnılacak büyült hastane, bütün ....,....... ... .,... ~ o ....... .so..,, Unınurıyetıı;ı Y- ve .~ ''"''~ 
kcn bir köşede batbaf" vermİ§ konu- •İni:r:. .. 

1 
"'·· "'-d d k', ...,atory<>m ve pre'V!tntoeyomlardan baş· Bu on senelik zamaıı içine ..ğdwlacak MEYVECtLlK: serle-rile delııdur .. .lıısaıı burad;ı, istilrr 

şan iki ki•i gördü. - """" rm .. D'1l ne mı e e er ı '· .ı ·-'-·· dd '-alinL b'li l h J d • -' -" • Ü • ;ı 1.· .,n 1 'L L:1 1 _ ı.. ka J vfüty.ette, yeniden, verem müca• ;,..er, ;y.~ ma e n · ue y,;karıda sa· a n nası azır an ıgını, yul'<la, """' 
B • d bi · · '---~ .,,_ l r:eı ınaeK.t VeatKaıma 'UUK.11acaK. oıur· n:.. tar·"'·- K ı· ·u·· de unıar an nnın oır KO u pan- _ . Et' Soveld" <lele el~ aç•locekbr yılan1ar deiilclir. &.ısılar, me.ut v<ı ..ı,. ._..ger .......,.. ocae ı meyvecı gı ~ :fay~ ı:J<'l'in nasıl )'!lJ;lltılslığını 

auman1ı idi. sa """'ı ryen • ır · DOC~M iŞLERi haili bir ,,..eoi) yanıtına balmnmdaD -l ek bariz vasıflarla kendisini .gijsterme~- bariz hatlarla giirüyor. 
Valberge.r; - Bıı isim onun hakiki jsmi mi? t ı.d ilikl · k. lül E t. Nüfusumuzun artması ve doğan ço- proje addedilmektedir e ve s llll'yvec e geı;ınıısı l>Y er llellül,_ '\'J! iltin<:i kUıt jabr.ikaımzm 
-Şu :köpe<ıie entereaan bir miiııa- - N ve ~·~ b ld ~ cuklanmıı:ın Yft1amaM bırkmımdan en Vekale't, l'T<>granımm mümkün oldu· gBrüfoıektedi.ı:. t.ı 939 ~i baı.irarunda n.ihayd 

ka.•a var. diye söylendi. He.- halıie - e.reac u unuz :.: ... ._._ • ~ g"u süratle aerrew~ •• ;;,.;., kar ında· Kocaelinde bilhas.sa Çavuş üzümü, '-·"·- k:tır. 
• • • OIHlSll 'W tıp mevrtıtt olan aoium işlerine e 'il ~"'-._ ·..-· .u~ 

beni atlatmak i,in bir pliut taırarlııru- Altı .ay evvel Cıbutıye gelıı:ıış· · _, _ _. --'· - b' 1 ki en büyük zorlugu' n paradan ziyade ferik elmaları, kiraz, şeftali, fındık ve Seli"'-- f ·L ,.,,, . O • ,...,., P•..,.,ue •- 111emt rr yer ayrı mış· ı~--ı. l k . """' abrutası ,., .. ğıtlın -mtlhtaç o\. 
yor. Fakat biz öyle enayi gibi faka tım. "ada vahşı hayvan avına çık- nr. 1~ yer<le her biri 30.~ _..kit do- yeti,.U, ~ elcaikliği olduğunu tes- kestııı.le •wuwu ve AJJ. ara;ıılJasaların- d • 1 . ea . . 
baaac,ak adamlar~-- ..l-0jljz Ben VQ- --1: • • -~--: A.ad ,_._ ' d k ö.h ilidir .Ş' di k " ı:.· ugu Ultnll<'U temın eOOktir. Aynı Z&o 

- - ......., """' - ~ - ııç.ıa - .-oy . ~ a ğınn evleri klft'U!acakt11'. Köy ebe mele· bit etıiğiaden elem.an m"8desinini de. a ;ıe ş re . ım ye aµar ge...,ı da bir harp k unda IA ı..ea1ı: 
kıa vahşi hayvan avası değilim... rastladım. Onu ve y.anındaki brde- ıeplc.ri ;;.:.,.;,,&ki çalışmalara devam edi· yeni cib1azlamıya uygun ııartlan göre ~üz~ bir şı>~de kabzıı:'allaruı ~al~:m"'.ı madllelı!ri de is~~u edebne:;;:::. Sel
Aııdaıılara kaplaıı.lao tuzak lru~- tini ijte o zanıan IUl!!lllje eıtim. leoek ve ihtiyaç his.edlldikçc yenileri planlaştırmış bulunmaktadır. Tıp talebe ile ıd.are ~len .Ko':"elı me~vecı~ giı: lüloı: fabrikamu:ın ikm111inden sonra ha-
sını bt1mcm ama .. 1nsaftları a..,,ııma- -IDTMEDI- açılaeah.r. ilk pllinda !tçılacak yeni yurdu genişlet.üecek ye büyütüleı:cktir. zeJ. bır. tejkilat ile l.lllllt edilen şekil ve riçten selltiloz ıilmağa llizuın l<almıya-
sını pek bilicim. işte .. işte .. Bizim mektep'lerin ""YI•• 6 dw. Bu """e çıkan 12 ı genç dQktora Vekil.- netıceyı ıstilısAl etmi'..~. b"§lamış ~ulun:- cak.tır. 
mütevaı:i kal.ra'llllarım ukad.!ı ey- Bu !.Üyu1t othlmt 'ki . b' letio muhtelif iJ~rinde ve uıcmleketin maktadır. Sıı,paoca gö]u İZDUr şırket.i, . . _ . . 

ld gid' R • mev=nnun ' ncı ır . . K li ı1 - ta d diza :tkincı kağıt fabrikası ıse !<Ağıt ihtiya-
rı ı, ıyoT.. ll nsım an kelu olarak ta y 'd ~ b" 'ik ik ınuhtelıf yerleıirule vazifeler veri\uıe.lc ocae meyvac ıgının s n ar syo- .. .. " ' 

N ' H h ld k f 1 ' enı en "! uyu çoc\l fil .. · •-· · cında gorülen boşlugu doldur41ıeak İz· 
ereye r er a e a a arına '-••t"' esı" '-·-·laca'-·r .. 1 "·' • .. üzeredir. Önümüzdeki sene Tıp talebe nunu en uzrıne auwş ve bu şekild,ı! ' ., ı "-·- rn. vun ann nusı yu· mit k:ağı~ iM! t'' lii h 

koydukları. tıuarladıklan pl8olermı .... •ı· ~··'-'· •~--'-u1d k' ylll'du kadrosu bioe rıkan'-:-'·•ır milstalaile çoklaydalıhirhWn,etgörıue- o uman r ur ve er 
'ka U" J.ar L.... ..,,., uçtı ~• •'!<"' T""'ıcmnr. = a ı • "'"""" . c' ~ib b'I k b' .k dr t .. tathi .. gur oı.ıııwı.. Ama =ak i§I' k ha9tane · 25-0 k1 Ankarada l<urulacak olıın JJP fakülte· ye başlamıştır. ~iraat müdürlüğü ziraat ınş yape. ı eae ır u e gos-

etmeyin.. Ben kafese pme.m. Şiı:ııı- Pazar gününü Beyazlı ..ı...:. ~·ı._,, ..,.~: ,...Z~ ~mo- ıi hak:kındaki 3226 numaralı l<anunun mücadele vasıtalaı:ı.da .meyve ağaçları.- terecektir. Bugün. Yokluğu bir çok şj,. 
.di.Jik hana ode T-<-= .Me L: r e ıne ., .... ı ece r. . . . L--•·'·'·-·- •--:· k--'; . . kayeU"'"e sel>ebiyet vere.o G.a.ıe!j, ve ki-

oyua 0 .ı=.ı• .ı.ur Ladınrn wafoS"'fl ~a DtôEPt TESISL~R tatbıkıne fıuılıyelle ~vam edilnıe.ktedir. ıun ,_.,,.......,._ o .. ...,,.. ~,..~yetı il~ mef· •• . : . _ . 
koo···-'·- Kafamda yeni bir ee.oar- R ::ı: w a 5 ,_. • 1. 1 , :ı. , b -·' ııJmakta 'l{e hiüün m•n•-•·-~ ,.0 .. ., ap kagıclı da, ıkincı kagıa fabrilcasının 
~· • Yeni .Proje, yalnız büyük ve memle~ eKız muyon ıraya ma oıac~ oıa~ u •l,.1,1. -~ıu ~·- . 

J'Ö yer hulmağa J.a,ledı. geciT.Ji ket •lhhat bünyesinde yeralmış olan büyük ve bir ~ok .memlek~tlerde eıi o1· 1ar.ının lıastalıl;,<ıız <ılnıası jçin ı:ııı:ıdaJı ınşaatıodan sonra ort<ıdan kal.krı1Ji <Ua-

il 
ESRARENGiZ .ADAM 

• bir alaka oiislernı-1-~~'-. caktır. hastalıklaı'la değil; balk ıihhatinin eksik mayan mua~m inşaya b_,ıımılmış bu- • ...._ 
Pnıg 21 ağustos - ~"Ve Lady Run- ve noksan sayilabilecek l>iit.iin şubeleri lunmaktoıdır. .F .Ji'İ!)Al)ITJKI,AR: İzmit kağıt fabri.k.am= istib•il kııılc 

T '-'-"l · · · . ''---·· d rcti memleketin kM...l ihtiy•~•no anre siman Bohemyanm Cemtbunda kAiu üzerinde .ıc&wlem <ha;v;ı. elım~ktedir.Bu ıp •-u leoiıun ınşa "'°i"""'gı yer e ....- ~- •-
Valberger, Jefri,yi çağırtacağı sı- prens Adali Şvansenbeırıin cŞvarts vald> arada 4 yerde her biri 500 yataklı akıl bulunan 179 parça mülk, umumi n· ğı .K.iı:uı:a "'yiiııde .r-I elma :fi- tespit edilmekt.Pdiı'. Süınt!r Bıwlı: tara-

ı:ada .:J e&i bimt «eldi ~ hiıdiııM!dee şırtesıımla pazar günüıW ~irmişlerdir. hastalıkları hMl•ııeııi lrunılacakhr. lstan· faat k.aaunu biikiliıılcrin~ gjj,re •;\tlJl alın: danlığı tesis edilmiş Sapanca .gölü ile fından kurulan bu fabı:ikalar, milli ~ 
mütevellit teeaeürierini .iz:lıar ere.k Jh şato TQl!§hur Bohem.)'8 o,,..anları için- buldıık.i a.U hastaooail>io JU<>dıırıı ve 200 mış ve .bed~ olan 500.000 liraya yakın ile' y& nehrinin u.:.n.ıığı Geyve kıyı- dilstriıniz içlıı k re(li ve.(;vü b' 
özür diledi : • dedir. Şvartzvald ,flltı>SU dürıvamo en ya taldı merkezi akıl hastanesi haline 80• para taını-öyle öd.ı.nmip. TIP Jakültesi larınBa dünyanın en güzel ve leziz e1- faali,.,t g<;Mermek:tedirler. Senede 11 bin 

- Beni affediniz .. dedi. ' BüyQk küçük ordmu sayılan.ıın bir raubafı.: ta- kulrow ı-taşm!fbr. ile birlikte 1200 yataklı bir .klinikl"' ile ınalarını yetiş~ 'IUZWarı tahakkuk tw:ıluk lıir iıııoıl~t .kapasitesile kurulm 
bir hata işledim. rafınilan sıulıırfau edilınektl!\ii.t. Bu Bu tedhörlıe, mcmlek<0tin her tarafın- gene 1200 yatak.I~ tıp talebe panaiyoou- etıniye meyil etıniştlr. olan birinei Jı;aiıt {:,.br\bsı 938 sencsink • 

Bugün Marküo ismindeki ars- askerler mavi ve l<aı:ıaryıı saruıı ünil&r- dan bugün lrtımlnı'ldaki a'kıl lnıstalıkları nun da avan projeleri .en salahiyetli mil- Meyvelerin ambalaj usulleri de değiş: 10,?04 tonu bulan imalatı ile bu rakarvt. 
lan bu vazifeyi görecekti. Halbuki malan, Avustury.a snfilılarile naz8'1'1 dJ<: .lıaotan..ine vaki ..ı- .a1oa, ınemle1retin tahassıs mimaıl&<a hazıdatılaıı~tır. tirilmiş, eskilten 5ll :~ - 70 kiloluk kUfe- çok Y~ışil!'. Memleketimiz için ta.-
Marküaüıı biraz karru ağrıdığı için kati celbediyorlar. dört -lreılit ,..,rinde eııidıeo Jcmula· Ankara T lP fakülte.sinin jlk kısmı olan !er içiod.e pi.yasaya arı ~dilen ıoalısul, mamile yep yeni bir endüstri şubesiııiıı 
bu işi Pompeyiye gördiirmek iste- Ormanda kaybobıo ;·olculara yol giis- =k ol"" '-"ı:.n.ı...ıe tıiklİm ettir:ilemolt, doğum ve nisaiye kiniklerinin inşasına ait 'mdi 8-10:15 ve nihayet 20 kiloluk aldığı bu netice cidden parlak hir zafs· 
dim. Biliyordum ki sizin işiniz çok termek için her saat bruıı trampetlCT çal- oüratle ~d · ~ u &ıihi .l>Mtahlı:laınn her türlü hazırlıklar bitirnmiştir. fieri ay- hususi .kaplarla sevk edilmek:teılir. dir. 
acele idi. Ben de Hambursa hareket ınaktadtt. Halkın diliıı.ııle dolaşan !tir ıııı:vmDlD 11lİiro' · ol duru l.aclar azalım.ası lar içeri.ainde inşaata başlanılacaktır. SAN AI HA y AT: Kağıt ve karton fabrilcamızın hariçten 
edecek ilk vapuru kaçırmamak isti- hura!eye ,eüre .her Noel gecesi kooas111a t•r.ıin edilecekt;r. * getirdiği ham maddeleri de yurd içln-
yordum. Eğer bugün fifun geri kalsa ihanet eden bir ,prensesin hayal eli t Be- iÇTlMAI YARDIM Hükiimet~ nilık eefetberliğjnden do- İzmit, sanal hayatında da, hiç bir şehre den elde etmeği ""8S gaye edinmektedir. 
idi üzülecektin~. 1 te bunu düşün- yazlara büriinmüş kadın bir kaleyi an- Ye..i proje, '<timlli ymdım ;,ler.ine.ait layı kutlamalı: ve onun tatbik vuifeoini nasip o~-aıı müstesna1>irtalih içinde- Ve bu ınak$tt .. rinde SUıuer batık 
düın. Marküoün yerine Pompeyiyi dıran -bu şatonun debi.izlerinde dolaş- .kmulacak teoi•lcre d., ~~.bir er a}'lr- ii=rine alan Sıhhat ve Jçtimai Muavenet dir. olanca hassasiyeti ile durmaktadır. 
ikame ettim. O da fena huylu bir maktadır. !Wfbr. Ilu arad.ı iki yu<le 500 ~ yatalı:lı vekaletin de ba,şarılar clilc:mek ~u rejim lki kağıt, bir sellüloz, bir klor, fahri- Kliğıt iınaUode mühim bir yer tutıııı 

arslan değildi. Terbiye dersleri eo: Şatmıun ısalıibi prem Ad"lf ;Şvııırtı:en- k.imaeoiı&er .-e jh · .. rı.... yurdu kurulacak· iclealler.i balr.ımı.ndan bir vazife oluyor: karoı.ı:dan b~ Herekeae men.sticat, kaolin fabrikasırun temelleri de, yi.ıe 
nasında çok itaat ve yumuşak bat- berg en eski bir Çek ailesine mesısuptLır. tu. Ceoe bu .,ı...ı..ı.; tedl.ir.le.den biri Bel nüfuslu, en kalabalık Tiiı:k.iye, gür- Gebzede iki çimento, Adapazarında ke- İ:zmitte atılmış olacaktır. 
lılık göstermişti. Bu feoa neticeyi on- Kansı prenses 'Hilda ele Luıı:-il>uııg, ..ı-..k.. .m-ı..ı...ti=izde .ilk deıfa, azil hüz, yavuz, .ılıhatli bir nesil, bir vatan- ıeste "" ipek fabrikalıttı ve ~ayısı yilz-ı Yukarıki.ı:esınlerde ikinci klğıt ve sıl-
dan asla ummıyordum. Lüks=burg gremlüşeaiııin em§iresi- lıut nelmi ı..ıio edilecek.tir. Bu tip .lıao- daş vücudunun halkçı bir memleket için leıri aşan büyük imalathaneler mevcut- li.Uoz fabrikalarımız inşaatından bir kaç 

Valberııer kaşlarını çattı. <lir. taneler, şifa bulması lcabil •lawyaa hae- her bakımdaD elan hudutsuz dojeri .. " tur. estantene JıPrüyorsunuz. 

için mukavemet ... emir a1mtJlardı. 
JTa1t 1 UIUlU,.Ya • .,,._.~ .. •• 
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4 KARILI IMPARATO ~ 
T. K. HA VA C ILIK KAMP J N DA TEF TIS 

-37- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BiZANS SARAYININ iÇ YVZU 
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an atlı • • 
nes~ımız 

• 
ıçın 

• 
••• 

Büyük bir planör fabrikası kurulacak yeniden 
açılacak motörlü tayyare mektepleri 

' 

Acaba zehirli şarabı içecek mi? Türk Hava Kurumu Başkanı B. Fuat Türk.kuşu şubelerinden başka, gençleri- atölyesine gelerek te1kiklerde buluııınu<
Bulca Ergazideki Türkkuşunun motörlü mizi orduda ve millt müdafaa servisle- tur. 
havacılık kampını tefti§ etmiştir. rinde kolaylıkla vatlfelendirmek için KALtTE YtlKSELtYOR: 
Türkkuşu gençliğinin kendi değerini motörlü mektepler de açacağız.• Bu seneki kamplarla, geçen seneki 

Zavallı kocaclg ... ım .. Bugu··n son gu··nu··nu·· yaşıyor. Ah onu göstermekimkanınıbulduğuherfırsat- kamplar arasında en çok göze çarpan 
ta, onu, daha çok kuvvetlenmiş ve ge- YENİ TEStSLER: fark, btiyük miktar yükselişle beraber 

Sırmalı eıbı·selert" .. d bir kerrecı·k görebilseydim .. lişmişolarakgörmiyealışanlar,başkanın Gençliğin Türkkuşu kanatlan altına bir de kalite üstiirıltiltü göstermekte<JV. JÇJD e bu teftişile kanatlı neslin yeni muvaffa- akın halinde toplanması, hazırlanmış Bu sene, tnönüode A. B ve C bröveleri 
kıyetlerine şahit olmuşlardır. olan üç senelik programın mümkün ol- alarak turizm pilotu yetiştirilmiye ba-

Sebaatiyanonun kansı, zehirli p-ı Tekla, oda hizmetçisinin renginin ı zunyotesi_n sara~~.s~ku~amaSi hak- Başkan'. .• burada. Atatilrk kı~ı, ~k- duğu kadar silratle gerçekleştirilm.esini zırlanılan talebeler tamamile lisenin ikin
rap şişesini kocasının odasına bırak- atmış olduğunu görünce telaşlandı. kında emır ve~dıgını.biliyordu. ~uy- kuşu Baı;ogretmenı Bay~. Sabiha Gök- ~i .~·!makta~. Bu arada Ergazıdeki el devresine devam edenler arasından 
tıktan sonra kendisine verilen ölüm - Ne var, ne oldu .. Kocanı gör· muştu. Sebastıyano ıse, bu emrı der- çen karşılamıştır. Bayan Gokçenle btrlik- motorlu mektep ıçın yeni ve muazzam bir ayrılmıştır. Meseli bu sene, dokuzuncu 
vazifesini ifa ettiğini prenses Tekla- dün mü? hal maiyetine bildirmemişti. Valide te talebe ile ayrı ayn konuşarak uçuş.va- pavyon inşa edilmektedir. 140 bin liraya sınıfa devam eden talebe, kampa alın-
ya haber ,·•nneğe koşmuştu. Diye sordu. imparatoriçenin ölümü ile hasıl olan ziyetlerini öğrenen B. Fuat Bulca faali~~t çıkacak olan bu beton pavyonun inşa- mamıştır. Yer olmaması yüzünden ah· 

Tekla, oda hizmetçisinin sözlerini - Hayır .. Görmedim.. Sebasti· telaş buna mani olmuştu. hakkında aldığı izahattan sonra, teftişı- sından sonra, mektebin talebe sayısı bir nan bu tedbire gelecek sene, yeni tesisler 
dinledi. Memnun oldu. yano daha dönmemiş.. Tekla işte bu fırsattan Sebastiya- nin neticelerini şu sözlerle anlatmıştır. misli artacaktır. Geçen sene burada oku- dolayısile lüzum kalmıyacağından tale-

- Görülmediğine, bu işi kimseye - Halbuki sen gittikten sonra no aleyhine istifadeyi düşü~d~. . c - Bugün aldığımız netic~ler, .g?ğs.ü- yan ve tu~izm pilotu brövesi alan 18 gen- be sayısı bini bulacaktır. 
gözükmeden yaptığına emin misin? ben de valide imparatoriçenin cena- Zoiçenin kocası saraya gırmıştı. müzü kabartacak ~ye~. S'.2111 ~- ce mukabil, bu sene talebe sayuı 30 u Muallimlerin planör üzerinde oldu-

Diye sordu. Sebastiyanonun karısı zesinin bulunduğu odaya gittim.Ora- Zoiçe ise sarayda idi. . tidatlarınız ve kabilıyetiniz, muallimlerı- bulmuştur. Yeni pavyonun inşasından ğu kadar, motörlü tayyareler üzerinde 
teminat verdi. dan kocanın çıktığını, imparatorun imparatorun emrini Sebaslıyano nizin bilgili feragatlerile birleşerek bu- sonra bu rakam, yüze çıkacaktır. bilgi sahibi olmalarına dikkat edilecek-

- Yeter ki .• dedi, şarabı ondan da Hıristidi ile birlikte kendi dairesi- tutmamıştı. gün bizi sevindiren müspet neticeyi mey- Diğer taraftan yeni çok mühim bir tir. Hep, planör üzerinde olduğu kadar 
evvel başkası içmiş olmasın. Her hal- ne gittiğini söylediler. Bunun elbette bir maksada matuf <ana getirmiştir. Sizlere teşekkür ederim. tedbir olarak yeniden dört yerde motör- motörlü tayyarelerde de muallimlik ya· 
de zavallı kocacığım bugün son gü- Cenaze töreni için de lazımgelen olması icap ederdi. Gösterdiğiniz yüksek enerji ve elde etti- lü kamplar açılması üze:rine tetkikler pacak vasıfları haiz olmalarına çıı.Iışıla
nünü yaşıyor. Ah .. Onu arkasında emirleri vermişler. Nasıl olur da Se- Kutzunyotes belki de bizzat Se- ğimiz verimler, yarın için e'!l kuvvetli yapılmaktadır. lstanbul, İzmir, Bursa cak:tır. önümüzdeki sene bu kalitede sek
sırmali kurnandan elbisesiyle bir ker- bastiyano henüz odasına dönmemiş bastiyano tarafından bir skandal çı- teminattır. Hepimiz, orduda güzel, mu- gibi büyük villyetlerimizde açılacak sen muallim yetiştirilmiş olacaktır. 
recik olsun görebilseydim. olur. karması için saraya davet edilmişti. vaffakıyetli vazifeler başaran birer ele- olan bu kamplar, turizm pilot yetiştinne Bu sene bir de D brövesi ihdas edilmiş-

- O kadar merak ediyorsan git, - Nasıl olduğunu ben d" bilmi- Zoiçenin sarayda olduğunu. . bir man olacaksıruz. Sizleri tebrik ederim.• meselesini çok kolaylaı;tırmış olacaktır. tir. Bu bröveyi alanlar, bilhassa rekor 
onu yeni vazifesi için makamında yorum. Bildiğim bir şey varsa o da Hıristidi bir de Sebastiyano bılıyor- Bundan sonra talebeler, tayyarelerde Bugün bütün plmörlerimiz, memleket uçuşlan için lüzumlu olan bilgilere ta
tebrik etmek bahanesiyle gör. Her kocam odasında değil .. Fakat koca- du. .. . tekrar tekrar uçuş yapmışlardır. Başkan, dahilinde yapılmaktadır. P!Anör ihtiya- mamile sahip olabileceklerdir. Kalite 
halde dönmüş olacaktır. Hem şarabı mın odasında bir başkası var.. Kendisini kurnaz bilen ve gozlerı- Bayan Gökçen ile birlikte bu uçuşları cırun devamlı olarak arttığını göz önüne yüksekliği hakkında en kuvvetli vesika 
içip içmediğini de anlamış olursun. - Bir başkası mı? _ ni ihtiras bürüyen Tekla bu fı_r~attan nihayete kadar takip etmiş, randıman alan kurum, büyük bir fabrika kurmayı olarak, motörlü mekteplerdeki gençlerin 
'Aynı zamanda kocana benim ken- - Evet .. Hem de hiç ummadığı- Sebastiyano aleyhine istifade ıçın ye- hakkında izahat almıştır. .kararlaştırmıştır. 28 gürılük bir çalışmadan sonra tek baş-
disi ile görüşmek istediğimi söyler- nız, hatırınıza getirmediğiniz biri. rinden fırladı. Verilen maHlmata göre, Türk.kuşu mo- Geçen sene 30 tane getırilmlş olan Fo- !arına uçabildikleri gösterilmektedir. 
ain. Ne zaman diye sorarsa yann.. - Kim? Oda hizmetçisine birşey söyleme- törlü ve motörsüz kamplarında temmuz ke Vu!f tayyarelerinden 6 tane daha ıs- Gerçekten bu kadar az bir zaman içinde 
cevabını verirsin. Yarına kadar ise - Stilyenin damadı.. den odadan çıktı. ortasından eyllıl on beşine kadar motör- marlanınıştır. Bu ay içinde gelecektir. tek başına uçmak, enternasyonal mikyas. 
o benimle değil, cehennemde şeytan- - Zoiçenin kocası ha.. Doğruca imparator Leonun daire- lü tayyare mektebinde 788 saat 55 daki- Evvel! yetişmiş personel ihtiyacı Uze- !ara göre bir fevkaladelik sayılmaktadır. 
!arla zebanilerle konuşacak. Prenses Tekla bu ani haber kar- sine gidiyordu. ka sürmüş olan 4514 uçuş yapılmıştır. rinde duran kurum, genel merkez binası Türkkuşunun asıl gayesi olan gençli· 

Sebastiyanonun karı.ı, kocasıni şısında şaşırmıştı. imparatorun, Kut- -BiTMEDi-- İnönü yüksek yelken uçuş kampında, ge- ile pilot mektebi arasındaki sahaya bü- ği millt müdafaa ve ordu hizmetlerine 
son defa görmek merakı ile T ekla- - ne ayni müddet içinde 9491 uçuş yapıl- yük pansiyon binası yapmayı kararlaş- hazırlamak :nevzuu üzerinde ilk tecrü-

nın yanından çıktı. K 1 G ••il•• J k mıştır. Motörlü tayyare mektebinde yal- tırmış ve inşa işini eksiltmiye koymuş- beler çok muvaffakıyetli neticeler ver· 
Kumandanlık dairesinin koridor- iZi u u a ruz bu sene tek başına uçan talebenin tur. Bu bina da yapıldıktan sonra, bura- miştir. Türkkuşu kamplarında yetişip 

l~~ına gird~ği zaman kapı .. ö.~ünde • • sayısı 39 dur. Her iki kamp.ta yap~ış da, geniş bir havacılık sitesi .. meydana 

1 

bröve alanlar, askerlik hizmetleri geldiği 
nobet beklıyen muhafızı gordu. olan 13995 uçuşta en ufak bır kaza bile gelmiş olacaktır. Fuat Bulca, dun, Ergazi zaman, hava okulundan yetişerek askeri 

Ona: olmamıştır. Kampların faaliyetleri son- mektebinden ayrıldıktan sonra planör pilot ve rasıt olabilecekleordir. 

- Kocam içeride mi? Nev Orleanın şık hırsızı !arına kadar 35,000 den fazla uçuş yapı- ~-~- ~U");r,/V:~L.~22~Z7m• :;;;;;;;;;_;;;;:;;;;;;:;;~;;;;;;;;;:;; 
Diye sordu. Muhafız kendilerinin lacağı tahmin edilmektedir. F 

kumandanı olan Sebaatiyanonun ka- BAYAN GöKÇEN1N llIT:tSASLARI: uardan intı•balar 
rııını büyük bir hürmetle selamladı. monden şaA ı·rı· Bu huzur ve emniyet verici rakam-

- Hayır muhterem madam ce- ve !ar .karşısında, Türkkuşunun çok değer- iif.ıı:z:sm11:1mCEZ•EZ2llZl.'IDılllllCIZl!Zl!Zlm===zı:zıııı '!T.LL/T/TJ? //. 

napları, dedi. Asil Sebastiyano haz- U Başöğretmeni Atatürk kızı, geçen sene 
retleri daha makamlarına teşrif et- ve bu seneki kamp randımanı hakkında 
mediler. Nevyork 2 l Ağustos !iden fazladır. Şikayetler tevali edince şunları söyledi: 

Muhafız kendisine (madam ce- polis takibata başlamışhr. Jak Delamo· c - Her yeni senede, bir yıl evvelktne 
napları) diye hitap etmiş ve hürmet- !'eye güllü Jak adının verilmesi do kur- göre gerek miktar, gerek kalite bakımın-
le selamlamıştı. Nev-Orlean polioi sekiz aydanberi de· hanlarına bir kırmızı gül bırakmasından dan daha üstüo vaziyetler elde ediyoruz. 

Asaletlu Sebastiyano hazretleri... vam eden bir in•an avcılığından sonra ki- dolayıdır. Alınan neticeler, büyük gayemiz olan 
dediği adam kendi kocası idi. bar mahfellerdo cGüllü Jah olarak ta- Güllü Jak New-Orleanda bir çok şık kanatlı nesil idealinin gerçekleşmesi ba-

Teklaya uyarak kocasını öldür- nınan Jak Delamore adlı bir hırsızı tev· kulüplerin azası idi. Bu kulüplerde zen· kımından bize büyük ümitler vermekte- 1 
meğe teşebbüs etmesine nadim oldu. kife muvaffak olmuştur. dir.> gin kadınlara kurtizanlık eden •hayal-

Odaya girmek .. Zehirli ,arap şişe- Gazeteler bu hınnzın garip ve ıayanı 
sini almak istedi. hayret maceraları hakkında sütunlar dol-

Kapıyı açacaği sırada muhafız duruyorlar. 
mani oldu. Jak Delamore ancak on sekiz yaşın-

- içeride yabancl var., dedi. Gir- dadır. Valantinoları gölgede bırakacak 

perver bir şair> olarak geçiniyordu. Gül

lü Jale Amerikanın bir çok ıehirlerinde 
faaliyette bulunduğundan tahkikat dos• 
yası oldukça yüklüdür. 

Bu neticelerin enternasyonal ınikyas
lar karşısında olan değeri hakkındaki 
bir suale, Bayan Gökçen şu cevabı ver-
ıniştir: . 

meyiniz. bir gilzelliğe maliktir. Tatlı bakışları, 
- Yabancı kim? saçlannın parlaklığı, vücudunun kuvvetli Arıların hücumuna 
- Yeni başvekil Stilyenin dama- yapısı ona tam bir erkek güzelliğini te· 

c - Bu neticeler Türk gençliğinin fer
di istidat, kabiliyet, enerji, gürbüzlük, so

ğukkanlılık, asaba hfil<lmiyet gibi, iyi btr 
havacıda bulunması lfızımgelen vasıfla

ra bol bol sahip olduğunu riyazt bir ha
kikat halinde ispat eden vesikalardır.> 

dı, Zoiçenin kocası Kutzunyotes ce- min etmiştir. Ustalığı elma hırsızlığıdır. uğrayan at/ar öldü 
napları.. On alh yafllldanberi bu işe başlamıştır. Almanyanın Veztfalya mıntakasında 

Sebastiyanonun karısı bir korku Nev Orlearun en kibar sosyetesine men- bir köyde harman dövmekte olan dört 
çığlığı koparmamak için kendini zor sup bir çok genç kızları ve giizel kadınla- at bir oğul arısının hücumuna uğramıştır. 

Yeni tesisler hakkında Türkkuşu baş 
öğretmeni şu müjdeli haberleri vermiştir. 

tuttu. n kolaylık]a teshir ettiğinden bir Don Binlerce arı atlara üşüşerek zavallı hay- < - Gayemizi biliyorsunuz: Ferdi var
lığına çok güvendiğimiz Türk çocuğunu, 
en modern cihazlara kavuşturacak, hava
cı nesli bir an evvel yaratmaktır. Bunun 
içinbütün iınk8.nlardan faydalanarak ve 
evvel! büyük şehirlerimizden başlıyarak 
Türkkuşu şubeleri kuracağız. Bu planda 

Dudaklarınİ ısırdı. Juan olarak kendilerile münasebette bu- vanların bütün vücutlarını iğne içinde 
- Pek ala.. Ben sonra gelirim. lundu~ kadınlan tamamen soyduktan bırakmışlardır. 

Benim geldiğimi kocama söylemez- sonra sevgisinin hahrası olarak bir kır Bundan ba~ka arılar, orada bulunan 

iki adamı da sokmuşlardır. Atlar der· 
hal harman yerinde ölmüş, adamlar has· 
taneye kaldmlm.ııtır. 

siniz .. 
Diyerek gerısın geriye döndü. 

mlZt gül bırakarak uzaklaşmaktadır. 

Şimdiye kadar bu şekilde dolandırılan 
kibar genç kızlar ve kadınların sayısı el-Prenses Teklaııın . yanına avdet etti. 

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

Yedi başlı dev 
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ses sacla duymıyarak etrafını araş- korkusundan kaçıp doğru bana gel
tırıp dinlemekte iken bir dudağı yer· diler. Seni o kadar can ve gönülden 
de bir dudağı gökte bir arap çıkıp: sevdilerse de, ejderha buralara yılda 

- Ey yiğit, sen kimsin, buraya bir kerre kendilerini görmek için 
niçin geldin. Demesi ile şah kendin- geldiğinden hem ejderhaya duyur
den geçer, acep bu nedir diye bir va- mamak hem de asıl yerlerini size bil
kıt söz söylemeğe yol arıyarak du- 1 dirmek için önünüzden doğru kaçışa 
rnr. kaçışa buraya geldiler. 

- Ey bacı .. Ben de ne olduğumu Siz de onların iziyle burasını bil-
bilmiyorum. Her ne hal ise buralara diniz sanmayın ki bunlardan size za
düştüm. Sen bana bildir ki burası rar gelir, hem şunu yalvarıyorlar ki 
neresidir? ejderhanın dünyadan vücudunu kal-

Demesi ile arap: dırsın. Ondan sonra istediğiniz gibi 
- Ey yiğit, burası bir ejderhanın o bizim biz onun oluruz. 

şehridir. Burada onun ele geçirdiği Şah ta zaten benim buraya gelişim 
bir takım senin gibi yiğitlerin üçlü, onun fırsatını arıyorum. Şimdiden 
yedili kardeşleri var. Hepsi şimdiye sonra korkmayınız. Ejderhanın ölü
kadar erkek yüzü görmemişlerdir. mü benim elimdedir, 
Ama o ejderhadan hiç te rahatları Demesiyle arap: 
olmayıp gece gündüz dünya zevkini - Buyurun şahım diye içeri alır. 
isterler, ararlarsa da ele geçiremez- Kızlar ise her biri türlü süslerle 
ler. Sizi gördükleri vakıt, eide!'.anın bezenmi$ Sahı karşılarlar. Her biri 

türlü ikramda bulunurlar. Kimi su diye bağırdığında derinden bir ses 
kimi kahve şerbet tepsilerle getirip çıkar ama kulağı dibinde düdük öter 
şah her birine ayrı ayrı güler yüz gibi kulakları çınlar. O sesten kendi
gösterip bir şerbet içer. ni kaybeder. Yer gök zelzele gibi 

Biraz vakıt eğlenip zevk ettikten sallanır. Eyvah perilere mi karışhrn 
sonra arabı çağırıp: ne diye buralara geldim gibi korku. 

--Senden şunu isterim ki ejderha- sundan pişman olursa da dünyada 
nın ölümü nedendir. Çünkü benim ölüm birdir, başıma yazılanı görece
lalamı öldürdü. Canımın yarısı gitti ğim diye kızın selam etti, beni bu ge
demektir. Benim gibi bunca yiğitlere ce konuk edesin dedi. 
kıymış, o ahları onun yanına bırak- O da olanca avazını koyuverir. 
marn. Biraz durduktan sonra bakar ki el-

Caııımın zerresi kalmayıncaya ka- leri bayraklı kırk elli kadar siyahlar 
dar uğraşacağım, demesi üzerine gelir oğlanı karşılayıp buyurun eder
arap : ler. Şahın rengi kaçıp dudakları pa-

- Ey yiğit buradan kalkıp sağı- tır patır patlarsa da vazgeçmek yok, 
na gidersin. Oraya yakınlaştığında çaresiz gider. Götüre götüre bunu 
önüne bir karanlık yer gelir, birden- bir karanlık mağara içine sokarlar. 
bire ilerleyip ya mercan diye çağır. Şah ise gittiği yeri görmez, epeyce ' 
Orada benim büyük anam vardır. vakıt giderek biraz aydınlık yere va
Eğer birinci çağırışında ses işitmez· rırlar. 
sen üç kerre haykır. Üçüncüde elbet Ba•ında ilç arşln boyunda tüylü 
s~na bir seslene~ olur. Benden ne b!r 

0

kiilah elinde ~in .. okka g~lir zen-
1 dılersen ondan dıle. Sana her yolu cırli çıngıraklı gurzumsU hır demir 

öğretir dedikte §ah durmayıp o yana tesbih gibi sallar. Karşısında üç kişi 
gider. divan durup emrini beklerler. Oğlan-

Meğerse altı aylık bir yolmuş. Ma- dır bunu görilr görmez ayağına ka
sallarda tez geli•, az bir vakıt içinde pandıkta: 
arabın dediği J re varır. Bakar ki - Ey oğlum klzim bunca yiğit
ıssız hiç sinek sesi bile işitmez. He- !ere kıydı, senin ziyade ömrün var
men bir yüksek avazla bağırır. Hiç mış ki bu dem insafa gelmiş seni bu
bir sada işitmeyip üç kerre Mercan -BiTMEDi- ı 



SAYFA: 6 

Amerikayı heyecanlandıran dava 

Haydutlar birçok bankaları 
nasıl kDntrol 1 ediyorlardı? 

Altı senede 
yükselen 

Fakat 

banka direktörlüğüne 
şeyler anlattı .. 

hammallıktan 
şahit şaşılacak 
dava hala aydınlanmamıştır 

Nevyork 2 1 Ağustoı 

Nevyorkun en nüfuzlu §&hsiyeti olan 
J.J. Hinesin muhakemesi dün devam 
etti. ilk tahit olarak Martinikli brr zenci 
o]an Jozef Matyas laon veya mÜlıtear 

adiyle Spuo iatima edildi. Harlem gizli 
piyangosunun bankerlerinden biri olan 
bu adam kendi bankasının 1933 oene
einde belediye reisinin ve müddeiumumi· 

nin intihabı için J.J. Hines grubuna 5000 
dolar verdiğini söyledi. Demokratlar 
grubu Thomas E.Devey yerine Dodge
nin müddeiumumi ve F. Guardia yerine 
O'Brienin belediye reisi intihabını iati· 

yorlardı. 

ŞAŞ!LACAK BiR KARYER 

lson ilk Önce ıaıılacak karyerini an-
lattı: 

eliyle bira kralı Schutze bq vurdu. O da 
l.onu keneli çetooine ıokmak için bu hr
Mttan latifade etti. İıona ııizli piyango
dan elde edilen klrın flçte birini vermeyi 
vaad etmlf ve buna mukabil Brunder ve 
Mlron bankalannın kontrolünü kendi eli
ne ııeçlrd!. 

BiR ŞAHlD DAHA 
Banker Alebandr Pompez ,alıadetin

de jflrilerin eyice anlıyamadıklan brr 
arııo ile pngesterlerin ıefi Schutzun faa
liyetini anlattı. 

Muhakemenin safahab müddei umumi 
Dewey'in arzusuna uygun bir ,eküde 
cereyan ettiği halde celse hitamında J .J. 
Hines halk tarahndan hararetle alkıtlan
dı. Muhakeme ıimdilik olduğu yerde i oaymaktadır. 

Mahkeme reisi Pekora müddeiumumi· 
den Hinesin gangesterlerle irtibatını teyit 
edecek reddedilmez deliller göstermesi-

- Bir çok seneler hamallık ve asan- Nevyork müddeiumumisi Devey ni istemittir. 
•Ör garsonluğu yaptıktan eoora 1917 se- bankalan idi. Bira kralı ve gangesterle- Müeddeiumumi delillerin icap ettiği 
nesinde A.merilc.aya geldim. 1923 sene- rin şefi müteveffa Schutz bunların kont- zaman mahkemeye arzedileceği cevabını 
sinde cRakk.eeters> adı verilen gizli pi- rolünü deruhte etmek İstemişti. vermiştir. Hinesin taraftarları müddeiu. 

yango &.millerile tanıştım. Bana bir tah... mumi Deweyin üç senden beri Hinesin 
ıildarlık vermiolerdi. 1924 senesinde! 527 NUMARALI BiLET mevkiini yıkmağa çalı ştığını iddia ediyor-
banker Vilfred Brunderin muavini o1- Gizli piyango çok satıldığı halde ka- lar. Söylenenlere bakılırsa mumaileyh 
dum.Brunder başka gangesterler tarafın- zananlar ıatı1an biletlerin azametli ye- mevkuf gangesterlere bildiklerini tama
dan hayatının tehdit edildiğini hissede- kUnuna nisbetle hiç mesabesinde idi. men ifşa ettikleri takdirde cezada n m ua
rek. birkaç sene için ortadan kaybolmak 1931 de Tangsving bayramı günü 5 2 7 fiyetl erini temin edeceğini vaadetmiş

ihtiyacını duyunca bankasını bana ema- numaralı bilete büyük ÜtTamiye isct.bct tir. Hal~n mevkuf bulunan haydutlardan 
net etmişti. Bankamızın gizli piyango sa- etti ve Miro bank.atı hemen ifl8.s hayra~ bir çoğu şahit olarak dinl enrnişlerdir. 

tıılanndan ibaret olan gündelik tahsilab ğını çekti. Zira ikramiyeyi ödeyememiı- Amerikayı baştanba§& heyecanlandı-

14 bin dolardı. Daha sonra Miro banka- ti. Bir çok zenciler Tangsving günü 2-5- ran bu davada iki ihtimalden biri tahak
tının da müdürü oldum. Zira bu banka- 7 rakamlannın kazanacığını iddia etmi~ kuk edecektir. 
nın direktörü de bir müddet ortadan lerdi. Bu rakam üzerinde bahsı müteka- Ya müddeiumumi Dewey hakim Pc
kaybolma.ğa mecbur kalmıştı. Miro phsi bil oeklinde oynıyanlar ve kazananlar o koranın istediği delilleri verecek. yahut 
menfaatinin korunml!lıaına mukabil ka- kadar çoktu ki Miro bankası bunları ta itham baştanbaşa çökecektir. Bu ao

zancının üçte birini bana terketmişti. ödiyecek. kadar büyük parayı kasaların- nuncu şıkta müddeiumumi Deweyin 

Brunder ve Miro bankalan gizli piyango da bulamıyordu. lson para bulmak ümi- mevkii sarsılmı' olacaktır. 

Amerikada intihabat fadiyeti b<ı§lamıştır. Cümhuriyetçi-
1...- ve Demokratlar en kuwetli bir propaganda vasıtası ola
rak güzel kadınların tebessümüne ve vi&kiye b"§vunnuş
lardır . .Şu gördüğünüz .. vimli bayanlar ellerindeki armonik-
1...-le Cümhuriyetçilerin intihabat propagandasını yapıyor
lar ... 

,-~···· .. -."· •,"" . . ' ,' 
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.Şu gördüğünüz sahne 
dıran Rodeo maçıdır. 

-··--.,-..-

Amerikalıları en çok heyecanlan-

Roğa güreşleri lspanyollar için ne ise Rodeo da Amerika 
köylüleri için odur ... 

Z6 AôUSTOS CUMA 1938 

•• 
Uzüm • 

pıyasası acıldı 
' 

Egenin nazlı knzı bu 
sene yüzleri güldürecek 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
tıcılar, çiftçi ve ihracatçılar iimidle bek
leşiyorlardı. 

On binlerce köylü ailesi bugün ya fe
rahlık haberile sevinecek, yahutta fiat
lerin arzedeceği şekle göre kederlene
cektl. 

Salonda güzel sahneler gözleri okşa

yordu. Bir masanın başında varlıklı bir 
çiftçi, Alaşehir Uziimünü meth ede ede 
bitiremiyordu: 

- Nazlı kız bu sene yüzümilzil her 
halde giildilrecek. Çok emek verdik. lyi 
yetiştirdik ... 

GtlNON KAHRAMANI 

Günün kahramanı olarak Kasaba Uzü-

mil gösteriliyor. Renk ve cesamet bakı- Piyasanın açıl'§t münmebetile verilen ziyafette 
mından Menemen üzilmünü tutanlar da . .. .. . . . . . 

Fakat · açılmayınca belli ol- zevk duyacağız. Cümhurıyet hukume- ve tescil ettirilmiştir. 
var. . ' pıyasa tiınizin diğer mahsullerde olduğu gibi 2 - 1kinci muamele: Satıcı Mazlıaı 
~eı!1;;~ci defa olarak üzüm piyasası- bu mahsul hakkında da standardizasyo,n Nurullah, alıcı M. G. Taranto arasın~ 

ılış da bul Fa.kat hiç yapmak suretile gösterdiği yilksek alaka 24 çuval 10 numara15 kuruştan .sa 
nın aç ın unuyorum. te il ettirildi 
bir sene bağcı ve ilıracatçı arasında bu ve hassasiyet dolayısile müstehlik piya- ve sc · 

d · ikin edilmiştir" · H Ve üçilncil dördilncil muameleler de-kadar güzel bir ahenge, bu kadar manalı salar a emnıyet te . er 
bir yakınlığa tesadilf etmedim. Arılaşı- sene revacı artan ve tamamen ihraç edil- vamdadır. 
lıyor ki devletin aldığı tedbirler, üzüm- miş bulunan 937 rekoltesinin yanında FlATLER MOSAlT Mt? 
cülüğil de diğer maddeler gibi nizam al- iki misline ya.kın bir rakam (vasati 75 
tına almak yoluna girmı.tir. Müshhsil bin ton ) bu kıymetli mahsulümüzün Salonda merakla dolaşıyor ve aJAka. 

darların mütalaalarından istifade yolunu 
arıyoruz. Arılıyoruz ki bu ilk fiat Izmir
de iyi karşılanmıştır. 

Bu fiat, rekoltenin biraz fazla olma
sına rağmen beniınserunlştlr. Alıcı ve 
satıcılar iyi bir ~ başaran adamların ne
şesi içinde birbirlerine sokulup duru
yorlar. 

Bir çiftçiye sordum: 
- Hayırlısı olsun, dedi. 
Fakat fiatin iyiliği, kötiilüğil hakkında 

nedense fikrini, düşündilklerini söyleme
di. Manisadan gelen Manisa borsası reisi 
ve Manisa ziraat müdilrile borsa salo
nunda görüştilm. 

Bunlardan öğrendiklerim şayaru isti
fadedir. Arılıyorum ki Manisalılar, pi· 
yasanın daha yilksek açılacağı zehabın. 

Piyasanın açılışı nıünasebeti!e verilen %iyafette da imişler ... Daha on giln evvel Manisada 

malı için fiat istemiyor, ihracatçı ihraç memleket, müstahsil ve tüccarla_r. için ~rsa harici bazı muameleler, 9 num~ 
etmek üzere alacağı mal için fiat vermi- kendisi gibi tatlı neticeler vermesını te- ıçın 14 - 14,30 kuruştan yapılmış .. Şım-

menni ederim. Bu vesileden bilistifade di alanlar ziyanda imişler ... yor. 
Yani ortada şunun veya bunun fay- büyük önderimiz Atatilrke ve onun kud- Dün akşama kadar borsa salonunda 

dalanması bahasına bir alış veriş mevzuu retli başvekili Celal Bayara ve kıymetli satılan ve borsaya tescil ettirilen Uzüm< 

bahis değildir. Gaye müşterektir. thra- mesai arkadaşları muhterem vekilleri- !erin tutarı (5260) çuvaldır. Flatle 10 • 
catçı, satın alacağı üzüme ödeyeceği pa- mize burada tazim ve şükran hislerimi- 14 buçuk kuruş arasında temevvüç et.
raya masraflarını, işletme hakkın1, am- zi yükseltir ve sevgili ilbayımız ve parti miştir. 
balaj tutarını ve 1rMını ilave edince alıcı ,~ ·· - -~ 
memleketlere fiat t eklifi yapacak, yakın-
lık olursa satacalur. 
Şu ilk fiat yok mu? işin en mühim ta

rafı budur. Hiç kimse ilk fiat mesuliye
tini omuzlamak istemiyor. Çünkü bu fi
at iki tarafdan birini memnun etmeyebi
lir. O zaman ilk fiat t•klliini yapan ve ilk 
fiate mal satın al an firma veya müessese 
-manevi bir mesuliyet altında kalabilir. 

öte tarafdan kulağımıza güzel haber
ler d" geliyor. Deniliyor ki: 

- Esasen anlaşma olmuş, işin ortası 

bulunmuştur. tık fia t verilmiş mutaba-
kat hasıl olmuştur bile ... Şimdi işin for -
mali tesi ikmal edilecek .. . 

BORSA BiNASINDA 

Piyasanın açılışından intiba 
Saat on .bire o~ _var. Vali B. Fazli. G~- lıbaşkanımız Fazli Güleçten piyasamızın ZtYAFET 

leç, Belediye re~ı .. ~· Bebç~.t Uz, ıç ti- k~d resmini icra etmesini rica ederim. 
caret un_ıum müd~. ~- Mwntaz Rek, Şimdi sizleri Uzlim salonuna davet edi- Uziim salonundaki müsait neticeden 
~tandardizasyon muduru B. Faruk Sun- kad larım.> sonra fuar gazinosunda borsa tarafın-
ter Alm tand dizasy .. tah yorum ar aş 

, an s ar on mu assısı UZOM SALONUNDA dan bir öğle yemeği verildi. Piyasanın 
Prof. Dr. Liebtenberger, ihracat kontrol açılışında hazır bulunan zevat borsa rel-

şefi B. ~ ~e, .Tiirko~s müdür ve_~ Hep beraber üzüm salonuna çıkıldı. sinin öğle yemeğinde bulundular. btl
B. Rahmi, Tiirkofis Mersın şube müduru Uziim masalarının örtlileri açılırken va- fadeli görilşmeler yaptılar. 
B. Halil Mitat Karagülle, Borsa reisi B. !imiz şöyle konuşuyordu: Adnan Bilg•t 
Mazhar Nurullah lzınirlioğlu, ticaret oda- _Ege mıntakasının kıymetli bir mah-
sı ve borsa erkanı, ihracat tacirleri bor- sulünü satışa başlamakla hepimiz mem- 1ZM1R ASKERLlK ŞUBESİNDEN: 

sanın alt kattaki toplantı salonunda bu- nunuz. 1-Birinci teşrin 938 celbi yaklaşmak
luştular. Göriişmeler hep liziim mahsu- Mübarek liziim malısulüniln bu yıl tadır. Bu celpte henüz fili hlzmetlni yap
lüne, fiat durumuna ait... çiftçiye ve tilccara ve işçilere ayni kuv- mamış 316 - 333 doğumlu (piyadeler 

J Kulaktan kulağa fısıldılar geliyor. Ben vetle faydalı olmasını ve bunların hep- müstesna) diğer sınıflardan !Uzumu ka
; ilk fiat için on iki kuruşluk bir teklif sine uğur ve bereket getirmesini dile- dar silah altına alınacaktır. 
işittim. Milnakaşalar, müzakereler de- rim.> 2 - Bu sınıflardan malilliyet lddia-
vamdadır. Fakat bunlara münakaşa veya Ve Uziimlerin örtlileri kaldırıl- sında bulunanların As. has. heyeti sıh-
mlizakere bile denilemez. Çünkü milna- mıştır. Vali her masaya uğrıyarak veri- hiyesinde muayeneleri yaptırılmak üze
kaşa bir söz veya fiat çekişmesidir. Bu len izahatı dinliyor. Arılıyoruz ki Ege- re 1/eylıll/938 tarihinden itibaren birer 
gün borsada böyle bir vaziyet yok ki... nin Uzlim mahsulil bu sene kalite itiba- vesika fotografile beraber pazartesi, cu-

SAAT TAM ON BtR... rile geçen senelerin çok llstilndedir. ma günlerinde şubeye milracaatlan IA-
Alaşehir üzümil, Kemalpaşa ilzilmil, zundır. 30/ 9/ 938 gününe kadar müracaat 

Mutabakat hfısıl olduğu haberini biz Kasaba Uziimü nefistir. etmiyenlerin celp ve sevk zamanında va-

' 

ağızdan işitmedik. Fakat ~in tatlıya bağ- 1LK MUAMELE ki milracaatlan nazarı dikkate alırunıya-
landJğını, salonda hazır bulunanların cağı i!An olunur. 
çelırelerinde okuduk. Bütün gözler borsa aalonundaki kara * 

Borsa reisi B. Mazhar Izmlrlioğlunu tahtayı gözleyor. tik aatış şerefini pay- 1076 No. Ju kanunun 7. inci maddesine 
ayakta gördük: !aşmak 1$tlyenler milruıkaşs ededursun- göre piyade yedek asteğmenlerin (yar-

Muhterem arkadaşlarım; !ar, bir el tebeşirle Uk satışı §il şekilde subayların) terhis tarihlerinden iki yıl 

Rosemary Muray Nevyorkun güzellik ılfisi seçilmiştir ... 
Yanında gördüğünüz iki mini ınini de çocuk müsabakasında 

1...-dir.~ 

Ege lktısadi mıntakamızın kıymetli, tesblt ediyordu: geçmiş olanların 45 gilnlük sitaj görmek 
Son zamanlarda Sofyayı ziyaret eden kuvvetli, şifalı ve gıdalı istihsal madde- 1 - tik muame!le: Satıcı Leblebici üzere kıt'aya sevk edileceklerinden 

birinci gelen- Ingiliz i§çl partisi liderlerinden Lan.o !erinden birini teşkil eden 1938 çekirdek- Reşat, alıcı Şerif Rlza halefleri ... 9 nu- 1/eylıll/938 günü şubeye müracaat et-
Burıı Sofyadan aıınlırken... alz Uzilm piyasasını biraz sonra asmak!~ mara, '1 çuval 12,50 kuruştan satılmış meler! ilfi.ıı olunur. 

için mukavemet emir almıılardı. 
l'l.a• ......... - ... - _ __ ,_ _ 
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M l A s 
- Bir daha mUoeade almadan benim 

od m ııirmeyiniz. Size bunu kat'! hir 
iki çocuğiyle yalnız olarak gelmişti. Ko· lisanla ihtar ediyorum. Zaten buradan 

CllSı her hafta Cumartesi ıı:ünü öi!leden pek memnun kalmıf değilim. Bir k ç gü
,onra geliyor, Pazar günü ak m üzeri ne kad r lülu bir pi' ja gideceğim. An· 
Londraya dönüyordu. S ily-. bu hafta lodıııız mı? 

kocasını sabırsızlıkla heldiYordu. Ço• Kadın ııa•lı:ın, fAtlcın Se ilyanın yü
ı:uklannın yanına mürebbiye olarak yeni ıiin• baktı. Sonr hiç oesini çıkarmadan 
aldıkları TeSBi' den şiklyet edecekti ona, mı , az ötede çocuklariyle oynıyan T essi· 
kız, çocuklarla hiç meşgul olmıyordu. ye bakıyordu. Bu kız birdenbire nasıl 

Birçok masraflıuından kı .. rak, büyük dağişmifti. Panıiyon sahibi kadını glizü
fedak rlılı:larla çocuklarının terbiyeşi ve nün önüne retirdi. Kadın enun lıar ı ın· 
balumı jç!n tuttukları bu kız, bütün gün da n ıl da birdenbire lıüçülmüıtü. Bun· 
delikıı.nlılıırla gönül eğlendirjyordu. Her dan ıonra h rlıeo onun arzusunu yerine 
nedenee, kocasının Tessi'ye karşı büyük getirmeye gayret edecekti. Çünkü, ~en· 

bir teveccühü vardı. Şimdiye kadar bir gindi. Her i ~ediğini yapabilirdi. Kararı· 
kaç defa bu terbjy İli kıza yol vertnek ıu vordi. Londraya döner dönmez ilk 
latcmit, fakat Ceninin ıararı üzerin• bu · i senelerdenberi oturduğu evden çık

fikrindeu THgeçmiıti. Ancak •on gün• mak olacaktı. Londtanın en kibar ead
lerdo T efSİnİn tavırları çekilmoz bir hale delerinden birinde büyük bir ev alaeak, 
se1mitti. i~ini ık ve modern hir turette dö iye-

Birdcnbire müthiş bir gürültü koptu. cekti. Tabii, hususi otomobili de olacak

.!lesilya hcıııen yat~ından fırladı. Od;ada tı. E.aki dostlariyle ahbaplığı keoecekti. 
yapayalnız kalan iki çocuk boğuşurlarken Yeni dostlarını ise Londranın yüksek ıos
orta maNaını d•vİrmi,ler, •lirah.i ve bar-,yeteainden eeç.ecekti. 
dakları parça, parça etmişlerdi. Çocuk- Ertesi akşam Gerriyi istasyonda la-

ların üstleri ba~ları au içinde kalmııtı. mamiyle değişmiş bir kadın bekliyordu. 

Sesilya ile iki çocuğu kahvaltılarını ya-ı Kocasını her zamanki neşeli ve sami~ 

pıyorlardı. Bu oırada T oui kırıt•, kırıta ml haljyle kartılam,.dı. Kibar ve ağır bir 
geldi. Bir sandaly, alarak hhvaltı ma. tavırla konu~uyordu. Bu bilyük miras 
ııasına yerleşti. Kilçük kırmızı dudakları· Cerride bir değişiklik yapmamıştı. O, 
nı büzerelı. müstehzi bir te'beHürnla Seeil- gel'\e eskili gibi konuşuyor, gülüyordu. 
yayı süzdü. S_,ya. henüz Qtuz ilU yat" Yan gözle ~an ının yabancı ve yapma .. 
fayında genç V• süze! bir kadındı. Ftlkat. cıklı tavırlarına bakıyor ve hayret ediyor .. 
onun güzelll .. Tessinln Y•nında biru du. Saeilya b mbaşka lıir kadın olmUftu. 
sönük kalıyoTdu. Bahçe kapısının önünde onları Tesst 

S..,i!ya ltaşlıınnı çata~ "nç kı~ sevinçli bir neşeyle karşıladı. Gerriyl 
baktı. Sonra aert biı ıcale şöyledi; tebrilı etti. Genç erlı:eğe güzel gözlerini 

- SabahJ,.rı, banyo almak üzere de· bayııın. baYııın süzdü. 
nlze gittll!in zaman hiç olmazoa bana ha- Sesilya dudaklarını ısırdı. Kendi kon• 
ber ver de, çocuklarla ben al!kadar ola- dine söylendi: 
yım. Bu sabah. gene odalannı altüst etti~ -Bu kızı bir 8.n evvel evimden uz•k .. 
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ANKARA RADYOSU: 
öiile nCfrİyatı: 
Saat 14.30 da karııık plak ne,riyatı, 

14.50 de pl~kla türk musikisi n halk 
şarkJarı, 15. 15 te ajano haberleıi. 

Akıam ne riyalı: 

18.30 da plakla neşriyat, J<J.15 to 
türk musilı:loi ve halk ıarkılan (Hikmet 
Rizııı) 20.00 de Konferans (Şevket Sü. 
reyya Aydemir), 2 1. 1 5 te stildyo salon 
ork ırası, 22.00 de ajans haberleri. 22, 
15 ıon. 

ISTANBUL RADYOSU: )er. Kırıp, dökmedikleri ıey kalmadı. l~ırmalıyım .. 
T essi hiç İstifini bozmadan cevap ver~ Akşa.ın Yt:meğipden sonra karı koca öğle neıriyah: 

dl: deniz kenarında kolkola geziyorlardı. Saat 12.30 da plakla türk musikisi, 
- Bundan sonra size haber veririm Sesilya, ilerideki hayatları hakkında dü. 12.50 de havadis, 13.05 te plak! türlı 

madam.. şündüğü projelerden uzun, uzun kocası· mu iki•i, 13. 30 da muht lif plak neşri. 
Kızın bu tavrı Sesilyayı çileden çıkardı. na bahsetti. Cerri 1-ansuıın fikrini kabul yatı. 
"ı'üzil sarardı, sonTa kızardı. Hiddetle: etmedi: 

• Aktam ne riyalı: 
- Benimle biMz daha terbiyeli .. 
S<;aü.ii t ınamlıyamadı. Odaya pan. 

alyonun hizmetçisi girdi. Bir mektup ge
tirdi. SMilya koeasındııft gelen mektubu 
heyecanla aldı 

T eoai altı eayfalılı: mektuba bakıyor 

ve on senelik bir evlilik hayatından son

ra Cerrinln k•nsına böyle ıızun mektup· 
lar yazmasına hayret ediyordu I. 

Sesilya ayağa kalktı. Yük.ek ...le : 
- Mösyö Bernat iJe halık avına gi~ 

deceğim madam, dedi. 
Sesilya oralı olmadı. Mektubıı oku-

makta devam ediyordu. 

Ku: tekrar etti 11 

- Rusön möıyö !Jern t ile halık •vı
D& ~· 

WTa. baı ı lMktuptan k !dırdı. 
Dalsın rlSıderle kwo yüziJn• bai<tı. Rerı· 
si aolmut dudııklan tltrJ,.ordu. 

Te..ı 111ad•111•~ bıı lıalinden ürktü.M ... 
ralda -4•11 

- F ene bir l>.r mi var dam) 
Seailya. bir rüyadan \ITMW' aibi ııöz. 

1 rinl oiufturdu; 

- Sorma T-1. çok mühim bir ha· 
bcr v•r. Y anm milyon liralık bir oer· 
<Vele konduk. Ceninİll ihtiyar a
Bruno Mallan iilmüı ve oervetinin hep. 
eini bip bırak . Brurıo. daha Cerri 
dolmadan evv 1 bütlin aileeiyle k-.vıı:a 
ederek danlmı ve aon d•lrih•na kadu 
bv-nuıtı· Bu itibarla. baflDllZ& bö1ı. 
l>ir t&li kuşu konacağını katiyen ümit etw 

- Benim tasavvurlarım çok d ha 
b~ka türlüdür. dedi. Eııki evimizin civa· 
rında büyük biı ev satın alaçağım. Bu 
suretle hem daha rahat y şarız. hem de 
eski dostlarımızdan uzaklaşmamış olu .. 

ruz. Çok eyi biliyorsunuz ki: ben öyle 
sosyete hayatından filin hoşlanmam. 

Züppe insanlardan ise nefret ederim. 
Onların hatırı için senelerden beri tecrü ... 

be ettiğim dostJanmdan ayTılamam. 

Genç kadın sitemli gözlerle kocasının 

yü•ilne baktı: 
- Demek beni, dostlarına, ahbapla .. 

rına tercih ediyorsun öyle mi>. Elimiz• 
fıraat geçmişken neden hayatın zevkini 

tatmıyayım? Niçin arzu ettiğim şekilde 

y şıyamıyayııu} 

C"'rrinin bu sözlerden canı sıkılmıştı: 
- Yal.. Şimdiye kadar hayatın zev• 

kini anlıyamadın ha} .. Ben öyle zanne .. 

diyordum ki; benimle yaşadığın ve seni 
sevdiğim için mesuttun? .• Yarulmışıra 

öy) mi} 

Genç kadın ~özleri ya.,Ja doldu : 

S at 16. 30 da pliikla dana rn~sikisi, 
19. 15 te konferans: Selim Sırrı Tarcan 
(İM&nlar na ıl m tol bilir) 19.55 I• 
boraa habe-rleri, 20.00 de P•t ayan, 
Grenv•ç raıathaneeinden na~len, Nezihe 

Uyar ve e.rkad şiarı tarafından türk mu· 
sikisj ve h k prl"Jazı, 20.40 ta hava ra. 
ı::oru, 20."3 t Ö er Riza Doirul tara. 
fmdan arapça söyl v, 2 1.00 de ı taya· 
rı: Ork r , Z 1.30 da Nih 1 A m ve 
arkadaşlan tarafından türk musikisi ve 
halk şarkıları, 22. 1 O da Viyolonsel, pi• 
yanoda Alelı.o Kı:leci lstanbul konserva. 
tuvarı profesörlerinden Muhittin Sadak 
22.50 ~ son it b rler ve erini ııünüQ 
pTog,..m.,ı.. 23.00 te sa,-et aya11J eon. 

Müzayede 
j)e f evkala
de satış 

- Ne kadar hodbinsin Cerri. Be., 
aana şimdiye kadar geçen hayatlmdaa 

fiklyet etmedim. Yalnız, daha eyi yaşa
m mıza imkA.n varken, niçin eskisi Jlibi Ağustosun 28 inci pazar günü ga ... 

Y•11yalım.. Gencim, benim de bugüne hah saat 1 O l!ıuçulcta Birinci Kor
kad r tahakkuk etmemiı birçok rüyala- donda Alman lmnııoloshaneeiıte v.,... 
run vardır elbet .. Sana arzulanmdan madan 258 numaralı evde iki aileye 
bahaetmek isterdim.. ait mobilyalar açık arttırma ııaretiy• 

Erkek sert bir hareketle kansının sö- le satılacaktır. 

'K .. "A.'G'i"i .. :Y'ö's·r·'R·ö·:·Da~;~;~ .. 'b"ii;"ii/;;~~·~·'d~; 
....................•.•..............................•...............•..........••••........•••••.•... , ••••........••.... 

-9- Nakleden: F4ik Şemsettin 
Biraz sonra, han odasında Loren· 

za aevimli ve güzel bir rahibe olmut· 
tu. Altın •arısı saçları, rahibe başlı
ğından çapkın bukleler şeklinde ka
rara çalışıyordu. Karısının giizelliği· 
ne ve güzelliği yüzünden çok işine 
yaradığına zaten emin olan Kağli· 
yostro: 

rini sanlyorlardı. Bunun için verilen 
ııa.dakalar araıında altın para ekaeri
yeti teşkil ediyordu 1 

Bu suretle Lodiden Ceneveye in
diler. Buradan da Akdeniz kıyılan
na ! nihayet Savonda durdular. 

Burada dikkate layık bir hadise 
oldu. Kağliyostro kasabanın bakka
lınqan öteberi aldı, para olarak ta 
yirmi beş Ekülük bir kağıt para ver
di. 

rütubetli ve karanhk bir zından~ 
tekrar kapatılmıt ıandılar, çok kork· 
tular. 

Kağliyoıtro bakkala: 

- O parayı bana ver, ben sana 
borcumu altın ne ödiyeyim ı tekli· 
finde bulundu. 

Fakat bakkal imana gelir soydan 
değildi: - Lorenza, sen bu rahibe kıya· 

feti altında o kadar daha güzelle§tin 
ki papa bile ilk gÖrÜ§te tenin aşk tu
zağına tutulacaktır 1 dedi. 

- Şu kepazeliğe bak. _ lerif bana 
sokamadığı kalp parayı benden ala• 

Bakkal şeytan gibi bir adamdı, cak başkasına sürecek .. diye bir da. 
Öyle Kağliyostronun sahte banka bi- ha bağırdı. 

K 
· · ı· GOZEL BiR YO. Le .. U

1
LULo-K !etlerine kanacak insan deg· ildi. . Felaket muhakkak i<li. Bunu Kağ• 

ag ıyostrok ve fzet.vcelstı gduze I Sahte parayı elinde sıkı sıkı tutan I kada L 
renza pap ıya e ı a ın a yo a bakkal. iyoatro r orenza da anladıı' 
çıktılar. Fakat bu yolculuk yorucu · kıvrak bir hareket yaptı, bar, bar ba-
olrnadıktan başka rahat ve güzel idi. ~ Bre cehennemlik herif! diye ğırmakta olan bakkahn yanına so-
yolda küçük kiliaa ve ayazmalarda bağırdı. Kilisa ve Allah elbisesini ge· kuldu. En aldatıcı bir gülümaemııden 
kendilerine pek çok ikram ediliyor, yerek kalpazanlığa mı çıktın? sonra, bakaklın boynuna sarıldı, bel· 
halk tarafından da ;ane ve sadaka- Kağliyostro, neye uğradığınİ he- ki ele bııkkah öptü, yahut kendiainl 
lar veriliyordu. men anladı ve: öptürdü, sonra hazin, ha:ı:in ağladi 

Kağliyostro bu yeni muvaffakı· -Kıılp;ıZMhk mi?. Benim gibi bir ve: 
yeti kendi kendisine alkışlıyordu. ahret adamına kar§ı böyle sözler - SenifTI hatırİm için, bu :ı:avallı 

söylemekten müteessir olınıyor mu. papası affet!., Bu sahte parayı ıura
BU KADAR GOZE.L sun? .. Ben para yapmıyorum ki ... cıkta yakalım, iş olsun bitsin! dedi. 

Sadaka ve iane şeklinde bilhassa Ben Allahhk bir adamım, baııa şa. Ve ... Bu sayede bakkal yumuşa.· 
Lorenzaya verilen para, öyle az aa- daka olarak ne verilirse, alıyorum .. dı, sahte papasların etrafında yükse-
yılacak para değildi. dedi. 1 n zından duvarları da yıkılmı§ ol· 

Lorenzanın çok güıel ve cana İş- - Bu söz:lcri sen l:ianıı değil, du ! 
!iyen bir sesi, ııökleri andıran tatlı 111ahkemeye söyle .. Benim vazifem Bu hacfüe, Romalı Lorcnzanın ko. 
mavi gözleri vardı. Günahkar veya kalpazanl;µı 7.<ibıtaya teslim etmek- casından aldığı derslerden kafi dere.. 
cennetlik bütün hıristiyanlar, rahibe tir 1 cede istifade ettiğine bir delildir 1 
kıyafeti altında bir mel k gördükle- Kağliyostro ve karısı, kendilerini -BiTMEDi-

''Yarı • kollektif emniyet,, 
Europe 

yolda 
Nouvelle Balkanların 
olduklarına kanidir ... 

Fransanın ayni 
An karada 

zamanda 
faaliyete 

Belgrad - Atina - Bükreş 
geçmesini istiyorlar ... 

bu 

ve 

Paris 23 (M.H) - cEurope Nouvel
le> gazetesinde Raymond Gautlıi r im-

teıekkül eden bir nüfuz demetine girmİ~· 
tir. Nihayet Karadenizdek.i menfaatleri· 

fuzunda bulunan Bulgaristan artık bu niic 

fuzdan bira• aıynlmıştır. Fakat bütün ka. 
zaaiyle Balkanlara tahsis ettiği bir ma· nin müdafaası için faydalı olan Köstence pılıor kendisi için açık olmakta herde· 
kalede diyor 1'i: limanından gözlerini etyıflllamağı bilmiı varodw ve herteY Vuıo.elavya ile Ro-

İngiltere aynı zamanda Romanya, Yu~ olan fngilterenin, şimdi, Bulgarist«run manyanın v :ıiyetine ve Jngilt renin Biy .. 
n n' t n, Türkiye ve Bulgaristanda ispab dostluğunu ve limanlarını kazanabilme· in bağlıdır. Bu yeni blok Alm ıoyanın 
vücut etmiştir. lngiltere buralara, mah- ğe ve muhafaza etıneğe muvaffak ola. bertar•f edilmo:oiııe mi yarıyacıalr.tır, yok• 
sul&tı ıirejye (bi a bujday) .,.e ma• caii• tahmin olunahiUr. Ro~·Berlin mihverine bir r zerv ınl 
den alıcısı olarak, paTa getiren kapitalist Bulgaristanın komşularına doğru dü,. Letkil edeç,.tir) Bütiin metele bur da· 
olarak geliyor, ve Sofyada )00 milyon men kum .... alcilse&i ;)<j türlii ihtimal dır. 

franklık bir iat,ilı:.razın ,..rtlanm müzakere an:eder. Bazı k,imşe\ı:r, §İ<Jldiden, Fransanın za• 
ed...U olan bir Fı1uwZ banka h.eyetin.i Ya. chu..ıe.6 • ve Beek vari ciiçiinci) ferini söylediler. Fakat Alman gazete• 
de beraber getiriyor. l.ngilteunin, Balkan mihven politikası tarafıl\dan t · edi. !eri okunsun, bunlar ıüpheeiz ki biru 
antantı devletleri ve l>ilh.... Türk.iye len cercy o, yani B.Stoyadino~ po• p§trm~ v .. iyettedirler, fakat §İmdiden 
- Romanya ile bajlarını takviye ettiği litilı.asl ınuzaffeı- ol.cakbr. s.Jk.,ı dev- ıöyle yazıyorlar: cBulıı:aristana misali 
bir z.arnan.ı.... Bulgınietaıı taı:afında• tet- !etleri tarafından, bu temel üati)ne inş• veren bizim Rendeki hareketimiz olmuı
kil edilen engeli beratraf etmekteki men- odilecek bir blok Çekoslovakya ve Fran. tur.> 
faali aşikardır. Selanik anlaşmasının, ay- sız siyaseti için çok yakın bir tehlike teıı- BUDdan başka, Nöyi muahedesi, Mi\
nı zamanda lnıiliz faaliyetinin az çok di- kil edebilir. Bu blokun memleketimiz 1 ılcr ceıııiyetiniıo tam •n SJY bmda 
rekt bir neticeııi olduğu da dütünülebilir. üzerinde bir tazyik aleti olaeaiı bir dört- ilp olunııı>uttur. Milleti ... .:eroiy tinden 
Fakat lngiliz teşebbüslerine gelince, zan· ler Paktı politikasına rücu olunması hi\. art.ık b.bııediln:ıc:ınekı.dlr. 
niyattan ileri gidemeyiz. Ve F r....,., ya- !inde de aynı tehlike mevcuttur. Ke-1 Atatiirkle B. Cemherl.,in rt.ık 

pdmakta olanı ııizlice tasvip .. ımekle ik- Y •hut ta, &ikan antanb kad<osu d,.. onu bilmem~kıe ve taıııameu rnuıte.kavt 
ti.fa etti. hilinde, bir lngiliz - Fransız politikası-fa· bir cyarı - kollcktib emniyet sisternine 

Netice itibariyle, rev~onizm meselesi kat V. Chamberlaininki deiil• Alman avdet etmektedirler. 
muvakkaten ikinci pl8.na verilmiştir. Bul- yayı.imasına yol ke.,.cek. olan bir politika Bir Fruısız xaEeri. bit eu.lh zaferi 
garistan için mesele, Almanyaya kar§l ik- galip gelecektiT. Bu takdirde Sel8.nik arv mi) Evet, eğe.r Franııa faaliyete geçerse. 

madi ve siyasi istiklii:lini kurtarmllk ve ı.._..., bir terakkidir. ve yalnız Sofyacia değil, fakat aynı za· 

'yordu. V 'yet • · otu& ne ev-

vel ı.u.rlamıt. 

zünü kesti: Sablac•k 111abil7alıı.r araamda fev. 
- Be.. eeWa • ediiüo _,; kati.de kıJmetli masif eemden ma- harici siyasetini, yalnız halkın aızulanna 

mııl büfe, a.N malın otoıwdik uah- değil fakat aynı zamanda büyük loarpten 

Ve İşte, işler burada karanlıkla,ıyo<, manda Belgrad, Atina, Ankara ve Bük
ıirndiye tadar lıalya ve Alr1lan7anın nü- reşte de .. 

bir \>eyat ya ...,.am. lpaıi, güciimii b.. _,_ _..____ ..__,_ 
Tessi derhal hürmetkar bir tavır ta· tarlı kııre ye1-k m-ı, bir .,.,k ye- """""' tecrübelere de inti""" ettirQ>.ek 

rakıp zilppel · araSlllMla ..,.ı.,._.. .- '-" ele lli c _ "-"· 1--hodı: "--·'---'-n mek iskemleleri, iyı' bir halde ..;;zel ,e .... n ~ce · etti. .oe<:U.;.. ao,...mas~ 
uoauaı_._ azgeçefMmı. Aulıyor mu.- e.- b b k d b k k 1 1 - Bütün kalbimle sizi t.ebrik e<l.rim owı ~ eesli Ol'k. k&dife kaph lıumape u a ım an, irço ve ayi i e do udur: 

ınacl-. Amit çolı: ' oW-.Z. Şinl· takımları, Sİgıı.ra ınııaalıı.n a)'Illl- Bulgar milleti, nefretle karıılaôıiı 
diden oonra · ·•· · sibi YlllO'Nııilir· Kan k.ca ~ ı.....,. ettileı. lı ıemaiyelikler, bİl' çok Kütab- Nöyi muahedesinin mevzuubahs bendini 

1 1 1 Birbirlerinden dargın olarak a~ıldılat. ı L_ nl siniz. Kim bilir ne kaciar güze tuva et er '· ya vazoları, Hezaran salon t.akın:ı1, reomen i 8"' ...!en "" " .,...ayı tanip et-
yaptıracaksınız. On aeaelik e l~ik hayatbımula birbiri& cevizden mamul aynalı dolap ve üç mekıedir. 

T biil b .. .. kil . . 1 • rini hiç kırmamışl..,dı. Akııam gennele- h l-ı! L--ocfi iki' B 1 -"'-- • <L" • ..__L .. 1 - a , uıun et erunı • •e•s- ayna tuva""' ve l«1ID 11ıoaa, u gar ıe.,..ıı er:arıv-..nı .. ....,w et-
Her şeyimi yeni alacağım. rine yalnı.ı çıkıyorlardı. Cerri on it<>§ gün- adet ~ ~ ı.- •İlel ı.-.. melde iktib. eckn. fakat Ba!aariııı.ru her 

TMOi dütünü7ordu. Sesilya ~ ol· .(ülı: iı;.Uni bw:,.d'- ge.çirecekti. K..-ıoiyle ~ mea -,.,.ı.r., ~irlik, _.. ~ ~ yıılJ.a.ıına alan diğer ı:xıiiro· 
ı Ç ki . 1 d·•· 'b' .. b aralarında çıkan bu hadise canını çol: I' b" ,,1_ b"f .J!_ b ıoı. zı'lere gel'"ce, bu anlaşma k ~ik · · muş u. ocu arına ıs e ıgı il ı mure - . mer ı uyua u e, .-an eyaz .... e -· encı aw 

biye tutabilirdi. su..-..Ieyh .,.... h'3' ela- sd<ıyord"· Bir ..ı......,. yalnız başına deniz k la ata• ·ı... kmt il O 1 hiç bir surette izrar etmez. 
kenarında dolaıırken Tessi ile karoıla•IL arylto y k gJ ''""z1e adelı va a: kika yol verebilirdi. Artık kafa tutmanın • • DA - -· r per er ye ,.,. Yımenistan, Yıman Tııakyası.ııın hita-

mlna11 yolctu. Nazilı:. ve mütevazi bir ta- Zavallı !uz ma.hıwı l!Ö.~Üy<>rdu. Biı to~Jıu-:b; çok,;.atbu kornia:alı - raflığıru ilga ve orasını tahkim eltnek 
B il b müddet yanyana sessizce yürüdülew. h kk vır takındL Mösyö ernat · e alık avına zaralar, beylelli konaol saati, aynaı- a ıaı il>...., ecliyor. 

çıkmaktan vazgeçti. Çocuklan alaralı: de. Cenç k.ı:z bi.den bire clurc:W ' b Iiveman tuvaleti, koınodino, Bulgaristan, kendisini çemberliyen 
niz kenarına gitti. - Sizin yanınızda ne kadar mesut· SalıiLinin Sesi Gramofon, buz muhtelif .......hedeler benkvam olmakla 

Tessi gider gitmez, içeriye pansiyon tum. Çoe\ıklan kendi çocııltlanm gibi dolabı, yazıhane, gece lambası, Villl" berab.,,,, Balkan antantı azalaTmın ken
sahibi kadın girdi. Yüzünden düşen bin seviyordum. Ne yaZ>k ki bir iki güne kır tilitor, elektrik süpürııesi, etejerler, disine karşı durumları :hakkında teminat 
parça oluyordu. öfkeli bir sesle: dar b"nıcl.., aynlacıoğım. Mad..,. beni çay maaası, nikel §llP abk, manda.. ihraz ediyor. Fakat Bulgaristan serbest 

- Madam dedi. Çocuklarınız biraz İctemiyor. !in, çiı;e i saksılar Te bir çok b;ılı, kalmakta, arazi statükoııunu ht'i olarak 
fazla gürültü yapıyor, diğer müıterile- Cerri bir saniye sı..wtu. Sonra kaı·i bir kilim ve sec:ı:adelef vesaiıoe ınobiJ.. kal'm[ etmemekte be.deYBmdrr. Alman-
rim ~ikAyet ediyorlar. Çoctıklannıza sa· lisanla söyledi: ya ar bihıııüzayedJ' satılıu:akrır. yanın ~ ağır .-e vasl'tımz nüfuzundan 
hip olmanızı sizden tekrar rica ederim. - Çoculı:lann yan!lldan ayrdımya- fıraa.b laçınııayiııı.z. knrtulduğu d<>ğru iee de, Bulgaristan, 

Sesilya, ayağa kalktı, pansiyon sahi- caksınız. Evin erl:eği benim. Bu ""~ Fırsat artbrma salonu ıimdi, Romanya, Yugoslavya, Yunanis-
bi kadını hakaret dolu hakıılarla tepe· lıerşey benim arzumla olur. Bu gibi iıı- AZtz ŞiNiK tan ve Türkiye (ki bu ck-vktin So<vyet 
den tırnağa kadar süzdil. Soğuk bir sesle !ere madam kan§maZ. Telefon : 2:"56 Rusya ile olan d...ılıoğu zayrflamış ol-
cevap verdi: - B1TMED1 - ! - 3 (2738) makla beraber berdevamdır) taHlmdan 

t!'l7ı7Z'Zi' *MCZilLtZflJ~~ZZZ:UL2.77'7ZZZJ 

Özel Devrim Ortaokulu 
Müeasia ve direktörü : Buca orta okııl sabık direktörii F AIK AK.ÇIN 

l - Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar için kız erkek yatılı yatısız 
talehe kaydına devam edilmelctedir. 

2 - Okul tam tedriaatlıdır. Smıf mevcutları kırkı aımaz. 
3 - Yabıuıcı diller için ayrıca alqam kursları açılacaktır .. 
4 - Yıllık deıa ~reti ,..tıhlar için üç taksitte 200, yatısızlar için. 

175 liradır. 
S - Eaub bir terbiye ve tahsil, kuvvetli disiplin ve intizam günde 

dört nöbet sıhhi yeınek, körfeze hikim deniz ve çam havaaı, bol ziya 
• e Te konalan ve De7.aretiyle modern ve ideal bir bina .. 
6 - Müracaat yeri : Göztepe köprü.. Her gün saat 10 dan 12 ye 

' ve 15 ten 18 e kadar .. TELEFON No. : 4008 

ezz"LZ2 

Türk Maarif Cemiyeti 
Kız talebe yurdu Erkek talebe yurdu 
Kız Lisesine, Kız Enstitüsüne 
ve lwnlanna devu:ı edecek 
kız talebeler içindir. 

Erkek Liaesine, Tecim Llaesine 
Orta ve Se.n'at okullarına de
vam edecek erkek talebeler 
içindİl'. 

Kız ve Erkek talebe yurdlarına talebe kaydına bqlanmıftır. 
MURACAA T YER1 : Karantina - Köprü... Talebe yurdları 
Direldörlüiü.- T.2920 26-27-28 3138 (2727) 
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tZMtR BELEDIYESlNDEN : 

Beher metre murabbaı 400 kuruı
tm 680 lira bedeli mulıammenli elli 
altıncı adanın 170 metre murabba
indaki 17 ıayılı UIU1DD1 aabfı bq.. 
kitiplikteki fartnameıi veçbile 2 / 9 / 
938 cuma günü aaat 13 te açık art-
brma ile ihale edilecektir. lftirak et
mek istiyenler 51 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gÜn ve sa· 
atte encümene gelirler. 
17-23-26-1 3017 (2657) 

-- . 
Solucan dediğimiz bağırsak kurdJarı 
Elueriyette çocuklarm bağınaldarma yapl§81'ak kantarmı emmek ıurotiyl 

bilyilyen ve üreyen mUZll' hayvanlarda. Bunlar 

Hazımsızlığa, kansızlığa ve bir çok hastalıklara 
sebep olurlar, kann şişmeleri, burun ve makad kapnmalari, ishal, 
oburluk, salya akmaaı, baş dönmeai ve daha bir ~çok gayri tabii haller 

görünür. Bunun ilaci çof:uklara verilmesi pek kolay olan 

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

de fiati 20 kuruştur. Yalnız (iSMET) ismine DlKKAT 

Salhanede mazbaha binası dahi- ,ı ___ m!•111
3

• .. •••---m:ı-----------m1-
lindeki restoran bq kitiplikteki fart- wıııs.Si!ll-llZ.lCBBl .. _:m:l!!&limlDl_mrl._ ___ m":!_im!_l:.2m.., 
namesi veçhile ve açık artb.rma ile 
bir ıene müddetle kiraya verilecek
tir. 

Senelik icarının bedeli muhamme
ni 101 lira olup ihalesi 13/9/1938 
salı günü saat 13 tedir. iştirak etmek 
iıtiyenler 7 lira 75 kuru,Iuk muvak
kat teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelirler. 
16-26-2-9 2994 ( 2648 ) 

Dizel motörlü otobüsler için satın 
alınacak 70 ton motorin b8§ katiplik
teki tahlil raporu ve §arlnamesi veç
hile açık: eksiltmeye konulınu§tur. 

Bedeli muhammeni beher tonu 
70 liradan 4900 lira olup ihalesi 
2-9-938 Cuma günü saat 13 tedir. 
İ§tirak etmek istiyenler 367 Ura 50 
kurutluk muvakkat teminat makbu
zu veya banka teminat mektubu ile 
söylenen giin ve aa.atte encümene 
gelirler. 

18-23-26-1 3161 (2664) 

· Belediyemiz muhasebesinde 66 
lira maqh bir memuriyet münhal
dir. Liakal orta mektep mezunu ol
mak ve daktilo bilmek ve askerliğini 
yapmı' olmak f&rlİyle talip olanlann 
3 Eylül 938 Cumartesi günil yapıla-

Nakliyat eksiltmesi 
lzmir incir ve üzüm tarım satış 

kooperatifleri birliğinden: 
Dahilden gelecek üzüm ve incirlerlınizin Alsancak ve Basmahane 

garlarından işletme hanlarımıza nakli işi münakasaya konmuıt•ır. 
Münakasa alenidir. İttirak edebilmek için : 
a - incir nakliyesi için 3000 liralık üzüm nakliyesi için 2000 lira

hk teminatın nakit olarak 29.8.1938 günü aaat 12 ye kadar veznemi
ze yatınlmıı olması. (tiri İ§e birden talip olanlar 5000 lira yatıracaklar
dır.) 

b - Alakadarların 29.8.938 günü saat 16 da Birliğimizin it hanın
daki merkezine müracaatle münakasa cetveline imza atmalan (Bizzat 
müracaat ebniyenlerin ellerinde musaddak vekaletname bulwımuı 
llzımdır.) 

c - Sahibi bulünduklan vesaiti nakliyenin adet, cins, marka, Be· 
lediye numarası, model, sene ve istiabı gibi busuaat hakkında sarih 
malUm.ah havi bir 1.iateyi beraber getirmeleri. 

d - Nakliyat f§i için iata.syonlardan (vasıtalarına yükleme ken
dilerine ait) ifletme hanlarımız kapılanna kadar ( Boıaltma hariç) çu
val batma maktu fiat vermeleri (hurda için ayrı fiat verilecektir.) 

e - Birliğimizce ihale kimin üzerine yapıtına onun derhal, ıure\:İ 
Birliğimizde h9.ZO' bulunan mukaveleyi imzalaması prttır. 

Birliğimiz ihaleyi dilediği müteahhide yapmak hakkını muhafaza 
eder. ihaleyi üzüm ve incir için ayrı ayrı veya müıtereken yapmak 
hususu Birliğimize aittir. 

Fazla tafsilat için her gÜn Birliğimize müracaat edilebilir. 
25 - 26 (2725) 

cak olan müsabaka imtihanına i4ti- ------.------!P.lllB!!!!! __ .... l!l!!llB-~-1.111-a1!mıll!!l 
rak için nüfuı kağıdını ve mektep 
ve askerlik vesikasıni h8.milen saat 
l O da hesap itleri müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. 

26-28-2 3152 (2732) 

IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
BtRtNCt HUKUK DAiRESiNDEN 

lzmir hazinei maliyesi ile müddei
aleyhler lzmirde Gazi Bulvarında S. 
K. F. mümessilliğini ifa etmekte 
olan mühendis Mehmet Tahir ve 
mumaileyhin kefili lstanbulda Ga
lata Havyar hanında 22 numarada 
zahire tüccarı Mehmet Şerafettin 
aralannda mütehaddis iaşe ve tedri-
sat masrafı olan 341 O liranın faizi 
ile beraber tahsili hakkındaki dava-
dan müddeaaleyhlerden Mehmet 
Şerafettinin ikametgahının meçhuli-
yetine mebni gazete ile ilanen tebli
gah kanuniye ifa edildiği halde yev
mi muayyende gelmediğinden müd
dei hazine vekilinin sebkeden talebi 
ile muhakemenin gıyaben icrasına 

karar verilmiş olduğundan H. U. K. 
nun 938 inci maddesiyle mevaddı 

müteakibeai alıkimına tevfikan yev-
-mi muhakeme olarak tayin kılman 
29/9/938 cuma günü saat onda 
masarifi gıyabiyeyi temin edere~ 
mahkemeye bizzat gelmediği veya 
vekil göndermediği takdirde gıya
ben icra olunacak muhakemede ka-
bul ve ikrar etmİf addolunacağı gi
bi başkaca cezayı nakdi ile de mah-
kUm edileceğL"li tebliğ makamına ka
im olmak üze•·.e ilan olunur. 

3154 (2734) 

IZMtR ASLiYE MAHKEMESi 
BiRiNCi HUKUK DAiRESiNDEN 

lzmi:r hazinei maliyesi ile müddei
r-leyh Hilmi, Mustafa Remzi, Seyfi, 
)brahim, R<l!it aralannda mütehad-
diı alacak dava~ınm yapılmakta olan 
mahkemesinde müddeaaleyhlerden 
İstanbul Fatih çarşamba dede sokak 
3 numaralı hanede teğmen Seyfettin 
namına çıkarılan adreste bulunma
dığından ve ikametgahının meçhul 
olduğu İstanbul adliye tebliğ me
muduğuna verilen me~ruhattan an
lqılmış olduğundan Seyfettine ila
nen tebligat yapılmasına mahkeme
ce karar ver:i.miş olduğundan yev
mi rnuhakeme olarak tayin kılınan 
}t1./9/ 938 çarşamba günü saat 10 
daor. Mumai~eyh Seyfettinin mez
Kur gÜn ve s:ı.atte İzmir asliye m ah
kemesi birinci hukuk dairesine gel
mesi ve gelmediği takdirde hakkın
da ~yap karan ittihaz oh.:"'lac:ığı 
teb!iğ makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

3153 (2735) 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 

Vakıflar idaresinin 
Nefis. Halis 

Zeytinyağ ve sabunları 
mühürlü ve hususi 

kaplar içinde 
SATIŞ YERt : Bqturakta, köte batında AU ARTAÇ mağazala.. 

nnda... 26 - 27 - 28 3141 (2728) 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
Mühendis ve Fen memuru kısımlarının inıaat, yol, demiryol, ıu it

leri, yapı itleri, ve makine ıubelerine talebe kaydına 1/eylul/938 de 
başlanarak 30 eylul 938 alqamı nihayet verilecektir. Kaydolunmak 
iıtiyenlerin bu müddet zarfında Salı ve cumartesiden maada her gün 
aaat dokuzdan 12 ye kadar Yıldızdaki okula müracaatleri. 

Kayıt ve kabul tartları okuldan ahnabilir. Veya talep üzerine göıı-
derilir. «5693» 26 - 12 5693/3147 (2731) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim şirketinden: 

25 Ağustos 1938 tarihinden itibaren ve tzmir enternasyonal fuari· 
nın devamı müddetince her gün sabah saat ikide Konaktan Güzelyah· 
ya doğru münzam bir tramvayın tahrik edileceği sayın halkımızca bi
linmek üzere ilin olunur. 

Borsa idare heyetinden: 
İncir mahsulü henüz piyaaanın ihtiyacına kifi mikdarda gelmedi

ğinden piyasanın 29 ağustos 938 pazartesi günü öğleden evvel saat 
onda açılacağı tekrar ilin olunur. 

3142 (2729) 

,_ ....... ),' :.tt.... ! ·• • .. . • • . • )y ~.: .. -.:_t . .. ' .... 1 • • ·~ J ,. + ... : , 1 J. .. ~ • 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütün kullananlar, tütünün vücutları üzerine yapbğı tahribattan 

müıtekidirler. Doktorlar kendilerine her dalına sigarayı teketmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl 
Alman 

'ın son 
icadı 

Sıhhi ağızlığı kullamldığında tiltünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri mikdarda tütün İçebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tiitünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz Jmlır. 

Fiali Her Yerde 150 KW'U§tur 
Toptan, ~rakende satıı ı Kemeraltı Karakol karım No. 74 

MAZHAR ONGOR 
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26 AGUSTOS CUMA 1938 

KAN 
Safi~ bir i~da kanin ~d~ aiırbimin o~ birde biridir.V~ milyarlarca kirmizi, beyaz yuvarlacık. 

lardan mürekkeptır. Kanın uzvıyetimlzde oynadıgı rol pek mühimdir. Vücudumuzu tqkil eden bir hü
ceyreye lhun olan gıdayı derhal götürdüğü gibi ölmüı hüceyrelerin enkazını da sürükleyip çıkanr Ayn
ca da vü~udun. ı~. gösterdiği mıntakal~da da yeni uzvi inıa)ar yapmak kudretini hiiz kimyevi mad
deleri~ hucrelen de ihtiva ed.er. Demek; bir m~ aaltanabnın bütün azamet ve ıevketiyle yqamaıı için 
bu milyarlarca muhafız ve ımarcı ordusunu ıyıce koruyup bakması ve dalına tazeleyip çoğalbnası li
zımdır : İ§te bunun için 

Kan, kuvvet, iştiha şurubunu tavsiye ederiz 
FOSF ARSOL; tababetin esasını teşkil eden ve umum doktorlarımız tarafından takdir edilen en mühim 

ilaçların gayet fenni bir surette birleıtirilmesinden yapılmıt emsalsiz bir hayat eksiridir. Bir tiıe sizlere 
hayatın bütün zevk ve ne§elerini arthracak ve yaıadığmız müddetçe halsizlik, yeis, ısbrap, dütünce 
korkaklık, tembellik göstermiyecektir. '18 

FOSFARSOL'u; diğer mukavvi ilaçlardan ayıran bqlıca bassa; devamlı bir surette kan kuvvet iı-
tiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta İçinde tesirini göstermesidir. ' ' 

FOSF ARSOL; muhakkak bir surette kam tazeleyip çoğalhr. Tatlı bir iıtiha temin eder adale ve sinir
leri sağlamlqtınr, uykusuzluğu, fena dü§ünceleri, yorgunluğu giderir,muannid inkıbazla:.,ı geçirir. Vü
cuda daima gençlik ve dinçlik verir.Zeka ve hafızayı parlatır. insan makinesine IUım olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek tam manasiyle azinı ve irade sahibi eder. Ve lier teıebbüsünde muvaffakıyete bvuı-
tu.rur •••.••....••.•.• 

FOSFARSOL, güneı gibidir. Girdiği eve neıe, güzellik ve heyecan saçar, her eczanede bulunur. 

On binlerce kişi 

memnuniyetle 
MAZON kullanıyor 

zeltir. M!DE ve BAR
SAKLARI boşaltır .. 
Vücuda ferahlık verir. 

HAZIMSIZLIK ve 
EKŞ1L1ô1 giderir... \ 
Alınması gayet la

tifdir . . - . . - - . . 

MAZON 
M ~Y'V' A TUZU 

Kiralık han 
Gazi bulvan üzerinde her işe el

verifli yazıhane ve mağazaJan havi 
8 numaralı han kiralıktır. 

tstiyenler . : Ayni mahalde Di, 
doktoru Hatice Azra Demirele mü
racaatleri . 

1 - 3 (2721) 

Kiral1k tütün 
deposu 

Kireçli suların tahribatından 
Kalorifer kazanlarile tesisatlarını 

Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlannİ 
Kurtarmak için klreçll suyu tasfiye edem 

VEBOLiD 
C 1 H A Z L A R 1 L E T E Ç H 1 Z E D 1 N 1 Z. 

Cihazları tamamen garantidir. 
lsviçrede WEBBOUTE A. G. Türkiye ve ıarkı karip vekili umumi.s 

V E B O L l D L t d. Ş t i. 

Yeni adrese dikkat: 
MERKEZt : lstanbul Galata Billôr aokak No. 7. 9 P. K. No. 1094 

Telefon : 44507, Telgraf : VEBOLID 
ŞUBESi : Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. 45 

Telefon : 2681, Telgraf : VEBOLtD .• 
IMIR UMUMt ACENT ASI : Mimar Kemaleddin cad. No. 15 

P. K. No. 72 

lzmir Enternasyonal Fuarı pavyon N.175. 
ProspektUs ve mUhendlslerlmlzl isteyiniz. 

EZZT~~~4,,m;ı~E~i!RS ?8 

••..,.; "f .. ) .! .• "'· - ;. ..\.·~ 9,. ~ .:- ·< ,;.. •· J • • • • , .. • .. ~~-. ~ · ,,. .- • .. • : \ .r,..., • ~ ' - 4 1 • 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat.: 

Sabah, Öğle ve ak şam he-r yemekten 
sonra günde 3 defa 

1 

Kullanmak 

Şartile 

RADYOLİN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

'Ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-
8000 balyalık mükemmel bir tü- ci asu- kimyasının Mrikalarından 

tün deposu kiralıktır. Banko di Ro- biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
macla ikinci direktör B. Muzaffere lezzeti hoş, mikroplara karşı tc-
müracaat edilmelidir. siri yüzde yüzdür ..... 

S-7 1 - 2 (2676) 

Göz hekimi 

Mitat Orel 
Ağıutoı sonuna kadar hastalannı Si· 

leye kadar bu tarihten ıonra sabahlan 

10 • 12, öileden ıonra 3 • S arumda 
kabul eder. 

ADRES ı ı tkinct Beyler Numanzade 

sokağı Numara 23TELEFON ı 3434 

Zayi 

: . . ·. 

RADVO.LiN 
. . 

KuJlananJar, dişlerini en ucuz şeraitte 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 
1466 N o.lu cüzdanla Türkiye C. Siilii:'.iiiii\lllliiliiiılı&Sm;iiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiİİİİİİİiiil 

Ziraat bankası lzmir ıubesine tevdi 
eylediğlın mebaliğ için istimal etmek 
üzere bankanın evrakına takdim et
miı olduğum tatbik mührümü kay~ 
bettlın. 

Bu mtihrüm atiyen zuhurile ban
kaya ibraz edildiği takdirde hükmü 
olinadığını ve badema vukubulacak 
tevdiat ve reddiyat için yeni mühür 
istimal edeceğimi ilin ederim. 

MELEK ÇALA YAN 
Oçüncii Karatqta Şetaret soka
imda 23 ayılı evde 

3151 (2730) 

lzmir Memleket hastanesi Baş 
tabibliğinden: 
İzmir memleket ve Eırefpqa hastanelerinin 938 yı!ı ihtiyacını kar. 

ııhyacak olan 31500 kilo ve 13545 liralık koyun eti ihtiyacı kapalı 
zarf uıuliyle yapılan eksiltmesinde istekli çıkmadığından 15/8/938 
tarihinden 14/9/938 tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla satın alı
nacağından pazarlığa iftirak edeceklerin encümenin toplandığı her 
pazartesi ve perıembe günleri saat 9 dan 14 de kadar yüzde yedi bu
çuk niıbetinde muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ile İzmir 
vilayet Daimi Encümenine müracaatleri ilan olunur. 

. 3159 
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GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
Evvelki gün soğuk alm~tı , 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sı

.. ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algın

lığına, nezleye, 
gripe, diJ, bel, 
ılnir, adale ağrı
larile romatiz -
ınaya lcaqı bil
hassa müessir -
"dlr. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
talın ve markaya dikkat, Taklitlerind"'1 sakınınız .......• 

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

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

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

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

4 - Okulumuzun yatılı ücreti 200 liradır. Bu para birincisi kayıt 
zamanında ikincisi birinci Kanun ve üçüncüaü Mart ayları hatlarında 
olmak üzere üç müaa't'İ taksitte alınır. Yeni yatılı takhenin kayıt mua
melesi de J'Ukanda bildin1en günlerde yaptlır. 

5 - Geçen seneki perah yatılı taW>emiz bu .ene de yatılı olank 
cılmla devun eil c Hene 10 Eylüle kadar okul idaresine b.ber ver
melidirler. Akai takdirde yerlerine yeni yatılı talebe alınacaktır. 

6 - Son Alllfa geçm~ olan talebe fen ve edebiyat kollanndan ban
pini tercils edeceklerini on bet gün zarfmda idareye bildinnelirler. 

7 - Birinci Ye ikinci dene son smıflannm bütünleme ve engel sı
navlan 1 • 8 EylUl diier ıınıflann bütünleme ve engel smavlan 7 -17 
Eylül ve olgunluk smavlan da 9-19 Eylül tarihleri arasında yapıla
caktır. Progrunlar okulun ilan levhasına aaılml!lır. 

19--21-24-26 3026 (2675) 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmeaine mani olur. Komoien aaç

lann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır •• 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
sac ekıiri maruf eczanelerle ıtrivat maiazalannda bulunur. 

YENi /'. '\IR SAYFA: 9 

-, -------~---~ı DEUTSCHE LEVAN F ra telli Sperco 
Vapur acentası ızumbar~· biri ~ ,~~ 1 

TE- LlNIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 
ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
L.ARISSA vapuru 17 /8/ 938 de bel<- STELLA vapuru Elyevrn limanımızda 

!eniyor. Rotterdam, Hamburıı ve Bre- olup Amıterdam Rotıerdam ve Ham• 
men için yük alacaktır. burg limanları için yük almaktadır. 

ARCTURUS vapuru 29/8/938 de bek OBERON vapuru 24/8/938 tarihin· 
!eniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- de limanımıza ııelip Amaterdam, Rot. 
men için yült alacaktır. terdam ve Hamburg limanları için yük 

ANKARA vapuru 12/9/938 de alacaltbr. 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve SVENSKA ORtENT UNtEN 
Bremen limanları için yük alacakbr. BORELAND motörü limanımızdı 

BELGRAD vapuru 26/9/9/938 de olup Rotıerdam, Hamhurg, Gdynia n 
bekleniyor. Rotterdam. Hamburıı ve Oanimark ve Balbk limanları için yülı: 
Bremen limanları için yük alacakbr. almaktadır. 

ATHEN vapuru 10/10/938 de BARDALAND motörü 3/ 8. 938 ta· 
bekleniyor. Rotıerdam, Hsmburg 
Bremen limanlan için yülı:. alacakbr. 

ve rihinde limanımıza gelip Rotterdam. 

H.SCHULDT 
GULUCKSBURG vapuru 31 / 8/ 938 

de bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen liman1an için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVSUNIE 
OSLO 

Hamburc. Oanimarlr. ve Baltık limanları 
için yült alacaktır. 

ZEGLUCAPOLSKA S/ A 
LEVANTE vapuru 30/8/ 938 tari· 

hinde limanımızda beklenmekte olup 
Anvcrs, Dantzi& ve Gdynia limanları 

için yiik elacakbr. 
SERViCE MARJTJME ROUMAlN BAYARD vapuru 29/8/938 de bek-

i · N ı· ani • · 31/8/938 ARDEAL vapuru 2/ 9/938 de !ima· eruyor. orveç ım arı ıçın 

tarihine kadar kabul eder. Dieppe için nımızda beklenmekte olup Malta, Mu· 
2/9/938 ııilnü öğleye kadar mal kabul ıilya ve Cenova limanlan için yük n 

dil. yolcu alır. c ır. 

ilandaki hareket tarihlerile navlunlar· 
BOSPHORUS vapuru 25 ey!Ulden 30 

-----~~-'!111-----·------•' eyliıl 938 e kadar Oieppe, Oünke.k ve dalci d~ikliklerden acente meouliyel 
Norveç umum limaıtlan için yük alacak- kabul etmez. 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
, la terseniz 

Dünyanm her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi trattan sonra pamuk gibi yumufatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

DAIMOM 

No. 4611 
Kalem leneri ce dört köp küçük cep letıni No. 1908 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci asrın en çok beğenilmit 
ve en çok takdir edilmittir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka
lem gibi cepte ta~ımr ve kalem kadar küçüktür. Bayanlann el 
çantalarında tatınır, dört köte ampullu fenerlerde küçük cep 
fenerlerinin en iyisidir, tavıiy~ ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu han civan No. 28/9 Hib
nü Öz denıitli" lstanbulda Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı kö§Cli 

Büyük Hilal 
• 

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

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculul 
alemini şaşırtın!§ bulunmaktadır 
Hilal eczanesini. -...zacı Ktmal 

. ---.1"-

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon· 
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için ıişeler üzerinde Kemal 
Kimil adını 2ömıelisiniz. 

tır. 

SERViCE MARlTlME ROUMAIN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 19/8/938 de 
bekleniyor. Köstence Galatz ve Calatz 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon

da FRA 1ELLI SPERCO acentuına mil· 
raca.at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4%21 

a.ktannuı Tuna limanları için yülı: ala-------------
cakm. 

DUROSTOR Yapuru 1-4 eylUlde bek
leniyor. Köııtence Galatz TC Galatz a.k
tannuı Tuna limanlan İçin yülı: alacak
br. 

D. T. R. T. 
TISZA vapuru 15 eylUlde bekleniyor. 

Port Sait ve lılı:enderiye limanları için 
yük alacaktır. 

SZEGED Yapuru .30/8/938 de.bek
leniyor. Danüb limanları için yük ala
cakbr. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HA TI'I 

OPORTO vapuru Liverpooldan 1 () 

BUDAPEST vapuru 15 eyliilde bek- ağustos 9 38 tarihinde gelip yük çıkara• 
!eniyor. Danup limanlan için yük ala- caktır. 

caktır. CA V AU..O vapuru 1 5 ağuatoııta 

JONSTON VARREN LINES Londra. Hull ve Anverıten gelip yülı: 
JESSMORE vapuru 13/8/936 de çıkaracak ve ayni zamanda Londra n 

bekleniyor. Liverpool. Anven limanla• Hull . . ..k 1 __ L 
ıçın yu a aca.K:br. 

rından ynk. çıkaracak ve Burgaz, Varna 
ve KlSatence için yük alacaktır. LE.SBIAN vapuru 25 ağustosla U. 

AMERtCAN EXPORT UNES tNC verpooldan gelip yük çıkaracak. 
MAL VERN!AN vapuru eylUI iptida

sında Liverpooldan gelip yük çıkaracak. 
EXMOtITH vapuru 18 ~toata 

bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
Illndald hareket tarihleriyle nav

lunlardald de~ikllklerden acenta me
suliyet kabul etmer:. 

Daha f.ula tafslllt almak için Birin
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra· 
caat edilmeal rica olunur. 

Tel. No. 2007 ..,. 2008. 

THURSO vapuru bamulesinl la
tanbulda aktarma ederek limanımıza 8 

ağuatoota gelecek olan lzmir vapuru ile 
gelecektir. 

Tarih ve navlunlardalr::i değ4ildikler. 
.ten acenta mesuliyet kabul etmez:. 

•-------------- beklenilmekte olup NEVYORK için 
yük alacakbr. 

''UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

cBAALEBEK> vapuru 22/24 
f.ylul arasında belı:lenilmekte olup 
NEVYORK için yük alacakm. 

BALKANLAR ARASI HA Tl1 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotoı 

Balkan ittifakı iktısat ltonferllll.lımn 

HELLENIC LINES L TD seyyalı. yolcu ve yük için tetia ettiği h&t· 
BELGION vapuru 27 /28 ağustos- ta mensup Yugoıılav bandıralı 

arasında beklenilmekte olup Rotter- L O V C E N 
dam Hamburg ve Anvers liman- Lük• vapuru pazartesi 2 2 ağustos saat 
lanna yük alacakbr. 12 de lzmirden hareket edecelt, Pire 

HOLLANDIA vapuru ağustoı Korfu, Adriyatik limanları, Venedilr., 
nihayetinde beklenilmekte olup Rot- Trieote ve Şupk limanlan için yolcu n 
terdam, Hamburg ve Anvera liman- yük alacakbr. 
lanna yük alacaktır. L O V C EN 

GERMANIA vapuru 1 O eylulde Lüka vapuru 1 O Ey!Ulde 18 de 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham Constanza. Varna ve Burgu limanlan 
burg ve Anvera limanlarına yük için hareket edecektir . 
alacaktır. Gerelt vapurların muvualat tarihler!, 

c TURKIA» vapuru 20 Eylülde gerek vapur isimleri ve navlunları halı:
beklenilmekte olup ROTIERDAM !tında acenta bir taahhüt altına girmez. 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla talsillt alınalı: için Birinci 
rına yük alacaktır. Kordonda 166 numarada {UMDAL) 
UNITED ST ATES AND LEV ANT umum! deniz acenta!ığı Ltd. müracaat 

LINE L TD edilmesi rica olunur. 
cHELVIG» vapuru 22 Ağustosta TELEFON: 3171 - 4072 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

türlü tuvalet 

Ni~zhet 

Her 

Hamdi 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 
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Gerginli n önüne aeçmek • • 
ıçın 

lngilterede artık kat'i kararlar alınması zamanı geldiği kanaati var .. Lord 
Runsimanın katibi Pragdan tayyare ile Londraya ~itti Halifaksla görüştü 

Bir nutuk bekleniyor Yeni Bir Teşebbüs 
Çemberlayn merkezi A vrupaya lngiltere Franko nezdinde daha kat'i 
karşı vaziyetini açıkca ilan edecek bir teşebbüs yapmak niyetindedir 

Pari., 25 ( ö .R) - ispanyadan bil-
Londra 25 (Ö.R) - Lord Runsimanın 

baş sekreteri B. üsten Bodkin dün ak
şam hususi bir tayyare ile Pragdan Lon
draya gelmiştir. B. Bodkin hemen hari
ciye nazırı Lord Halifaksı görmek isti
yordu. Fakat tayyare geç geldiğinden 
bu mülllit ancak bu sabah yapılabil
mi§tir. 

Forayn Ofu'te yapılan bu mlilAkatta 
Maliye nazırı Sir Con Saymon da hazır 
bulunmuştur. 

Mal\l.mdur ki dün sabah başvekil B. 

diriJiyor : Estramadore cephesinde cüm

huriyet kuvvetleri mukabil taarruza ge

çerek parlak bir muvaffakıyet kazanmış-
lar ve Gargorika rnevkiini geçmişlerdir. 
Jki ~i müfrezesi cYaşasın cümhuriyetl> 

diye bağırarak teslim olmutlardır. 
Monterablo mıntaka.sında hükümctçi

ler tazyiklerine devam ederek Sohanov 
köyünü geçmişler ve Alkataryaya var-
mışlardır. 

Hükümetin tebliğinde oon ilci günlük. 
hava muharebelerinde asi1erin zayİ.a'J 

33 tayyare olarak gösterilmektedir. DllJ 
şüriilen bu tayyarelerin 24 Ü Fiat, ikisi 

Nevil Çemberlayn ile Lord Hali.faks ve 
Sir Con Saymon arasındaki içtimada 
Orta Avrupa vaziyeti ve bilhassa Çekos-
lovak meselesi hususi bir dikkatle göz- Şmit, ikisi üç motörlü Savoya 6 I, birisi 
den geçirilınişti. Bundan ileri gelen dip- üç motörlü Yunkers ve birisi de üç mo-
lomatik ~ıklıklar daima ilk safı işgal törlü Savoyadır. Hükümetçilerin altı 
etmektedir. avcı tayyaresi harap olmuttur .. 

A ·ı b·ı•'-· 14 h .. k.. ı ispanyada hergün devam eden harp sahneleri 
Anlaşılıyor ki B. Bodkin Çeklerle Sü- sı er ı wus u umet taY.Yares - y h d b '-

nin düıüriildüğünü iddia ediyorlar, c aıaaın cüm uriyet> iye ağırara" dan ziyade basiretli davranmağa lüzum 
det!.,.. arasındaki müzakerelerin şimdiki ı ı ı h ı hl · tes im o muı ar ve emen ai i. arını ası- olduğu ve gelecek haltaların buhranlı 
vaziyeti hakkında hariciye nazırına doğ- 1 '- · ı d Madrid, 25 ( ö.R) - Diln E.atrama- ere ..arıı çevirmıı er ir. olabileceği merkezindedir. 
rudan doğruya en sahih malfunatı ver- dore cephesinden gelen general Miyaha General Miyaha sonra merkez cephe-
mek maksadile Londraya gelmi§tir. (Havas) ajansına fU beyanatla bulun- ılnden bahsetmİf ve askerlerle subayla-

Ispanya meselesinde nazırlar karış• 

mazlık kontlteslnin toplanmasından eV" 
ve! Burgosta yeni bir teşebbüs yapılma-Fakat iyi haber alan mahfellerde In- muştur ı rın maneviyatından memnun olduğunu 

giliz hlikUmetinin Orta Avrupa meselesi bild d d h kk d ı ı Estramadore cephesi bu ıırada biiyük · irmiıtir. Ma ri a ın a ıun arı i &-
sını ve general Frankonun Ingiliz pllinı
na yaptığı mukabil tekliflerin tadili im-

karşısındaki vaziyetine dair yakında ye- bir alaka kazanmııtır. Dilıman ağır fe- ve etmitıir ı 
ni beyanatta bulunacağı hakkında cDey- dakarlıklarla cephe hattını değiştirmeğe ·cMadrid misli olmıyan kahramanlığı 
li Meyi> ve cDeyli Ekspres> gazeteleri •·• · b. '- •- 1 d il 1 ğ il d '-d '- d kanı olup olmadığının arılaşılmasını mu• 

vafık görmüşlerdir. 
ve ır çox. no1tta ar a er eme e mu- e ilnyanın tax: irini &.azanmı~br ve a-

;:y~:~ ı:~= !:eyr~:~ faraziye ma- "Z)f' , ... ff. f vaffak olmuıtur. F ahı istila kuvvetleri- ima heyecan uyandırmaktadır. Onun 
.,. nl durdurmak için tedbirler aldık.... Bu ıevkl bütün cümhuriyet arazisini aydm- Lord Halifaks Çarşamba günü Lord 

Plymutu kabul etmiş ve karışmazlık ko-cDeyli Meyi> şunları yazıyor: Dün ha- I T b '-'!' B ç b ı ngı ız aşve"'' ı . em er ayn dağlık mıntakadakl kuvvetlerimiz pek !atmaktadır. Onun misalini Akdeniz sa-
riciye neuretinde başvekil Sir Nevil d il . 1 bil k b. h halind " d krar ed .._..._ d B d d'· b h d fi 
Ç 

b l ik Halifaks . an erı ge e ece ır arp e nazırı ayni iıa eyi te eceAur, az ı. u a uşmanın azı e e ere hill halkı da takip ederek istik!&.! ve hür-
em er ayn, V ont ve Sır Con Fransa ve Çekoslovakyanın imdadına varnumnı mümkiln kıldı. rlyet mUcadeleainde tek adam gibi düı-

mitesi azası olan devletlerin mümessil• 
!erile yaptığı temasların neticesini öğ· 

renmlştir. Saymon arasındaki konferansta, ~an- koşmağa Ingiltere hiç bir taahhüdle mec- Prag 25 (ö.R) - Bu sabah saat 18,30 Asi kumandanlığının hedefi beyne!- mana kaqı dilcilmlılerdir. Ben Madridin 
sanın Çekoslovakyaya karşı taahhutle- bur değilse de harp ve sulh mevzuu ba- da Henlayn tarafdarı olmıyan Alınan milel ıiyasetine hizmet edecek olan bu ne olduiunu çok iyi bilirim.> Lord Plymutıın maksadı bir tarafdruı 

Ingillz hükümetlnln Burgosa yapılması· rinl yerine getirmesinden dolayı bir ih- his ld • h b · ı kuJüb 0

' Un 3 d I ğ · R - -'-. • . . o ugu zaman esa a gıren yalnız genç er un e e esı Uoounan mıntakayı zaptetmektl. Fakat bu mınta-
tila.fa sUrUklenmesl halinde Ing:ılterenin hukuki taahhüdler değildir ve eğer bir heyeti tarafından kabul edilmiştir. Saat kada mukavemetin ehemmiyetini takdir 
Fransaya mlizaharette b":1una"'.'~ "'.'" harp patlıyacak olursa yalnız bu gibi 112,30 da şehirde 20 dakika dola~ıktan eden kuvvetlerimiz kahramanca müda
rih olarak temin maksadile hükümetin taahhüdleri kabul etmiş olanlara mUn- sonra Lord Runsiman eski Katolik birliği faada bulundular. 
yakın~ yeni beyanatta b~~sına k~- hasır kalmıyacaktır. Hlldiselerin tazyiki Alınan partisi reisi ve müessisi B. Ray- cDüıman Akdeniz cepheılnln aukut 
rar verilmiştlr. IngilJz hlilrilmet mahafi- şekli taahhüdlerden daha kuvvetli ola- henbergeri kabul etmiştir. edeceiini ümit ediyordu ve E.atramadore 
linde bir müddettenberi mevcut intiba bilir. Fransa ve Ingiltere gibi birbirine 1920 de teşkil edilen bu partinin 50 bin cephesindeki hücumları da zengin cın 
A vrupada gittikçe artan gerginliğe bir sıkı olarak bağlı olan iki memleket hak- azası vardı. Sonradan Herılayn teşekkül- madenlerini ihtiva eden Elmadenl ele 
nihayet vermek zamanının artık geldiği kında bu bilhassa doğrudur.> !erinin tazyiki altında bu parti de onla- geçirmekti. Fakat burasını uptetmek 
merkezindedir. cDeyli Ekspres> illlve ediyor: Eğer rın emri altına girmi~ ve müessisi olan için düıman pek fazla bir limit beoliye-

Vayt Hol vaziyeti endişe ile teIAkkl bir kaç güne kadar daha kat'i beyanat B. Rayhenberger partiden çekilmiştir. mez. Orada Ufi mikdarda kuvvet top
etmektedir. Bu meııele dünkü konferan- yapılmazsa muhtemeldir ki yukarıdaki Çünkü demokrat fikirli ve vatikana bağ- ladık ve bunlar mukabil taarruza geçe
sın tetldklerlne mevzu teşkil etmi§tir. beyanatı unutmll§ olanlara hiç olmazsa lı idi B. Rayhenberger Lord Runsimanın rek terkedilen bazı mevkileri geri al· 
Ingi.lterenin hareket hattını en iyi nasıl bunları hatırlatmak için diğer bir Ingiliz talebile Praga gelmiştir. mağa hazırdırlar. Bazı asi müfrezeleri 
tasrih edebileceği görü§lllmüştilr. 

tl' ç nazırın konferansı Lord Runsima
nın sekreteri B. üsten Bodkiniıı Londra
ya muvasalAU sırasına tesadüf etmiştir. 
Forayn Ofiıı ekonomik şubesi şefi olan 
B. Bodkin Lord Runsimana muavin ola
rak verilmişti ve şimdiki gerginliğin baş
lıca sebebi olan Südet meııeleslnin bir hal 
çaresini onunla birlikte aramağa memur 
edilmişti. 

Fransada vaziyet sakin mi? 
• 

Daladye 40 saat kanuna tecavüz 
söylemiştir 

liri gün evvel B. üsten Bodkln B. 
Henlayn ile uzun uzadiya görüşmüştü. 
Bu sebeple şimdi Lord Halifaksa Çekos
lovakya vaziyetinin ana hatlarını izah 

niyetinde olmadığını 
Paris, 25 ( ö.R) - Radikal sosyalist 

edebilmiştir. Fakat henüz Lord Rıınsi- partisi icra komitesi baıvekil bay Dala
manın sarih bir plan hazırlamadığı ve diyenin yoni beyanatını dinlemiştir. Baı
neticeye varmanın pek yakın olmadığı vekil geçen pazar akşamı radyodaki be
Londrada kabul edilmektedir. yanatının haftada lmk saat iş kanununa 

Diğer tarafdan Deyli Ekspres gazete- bir tecavüz niyetini ihtiva etmediğini ve 
sinin siyasi muharriri de şunlan yazıyor: ancak bir anlaımazlık neticesi olarak 
Dünkü nazırlar konferansının iki mev- böyle bir zannın hi.sıl olabildiğini, ken
zuu vardı. 1 - Şimdiki çıkmazdan kur- disinin sadece bu kanunun tatbikini da
tulmak için Lord Rıınsimanın yapabil.,.. 
ceği pilin, 2 - Ingilterenin belki diğer 
\.ir hükümetin birlikte hareket ederek 
Çekoslovak ihtilafı sebebile Avrupada 
mevcut olan umuın1 gerginliği azaltmak 
için ymi bir gayret yapması. 

Ingiüz nazırlarının fikrince Alman ga
zetelerinin Çekoslovakya aleyhindeki 
şiddetli neşriyatı boş yere vaziyeti bir 
kat daha karıştırmaktadır. 

ha elistikiyeti yapmak istediğini bildir-
miş tir. 

Grup başvekile itimadını bildirmiı ve 
haftada kırk saat iş kanununun şimdiki 

milli ve beynelmilel şartlara uygun bir 
şekilde tatbikinin elzem olduğunu, bu
nun bir gerileme telakki edilemiyeceğini 
tasrih eden bir karar sureti kabul etmiş-
tir. Bu karar suretine göre en ileri sol 
memleketler bile kırk saat kanununu 

camit bir tckilde tatbik edememişlerdir. 
Sosyalist cümhuriyet birliği partisinin 

içfımaında da bu mesele hakkında mü-

nalcaşalar olmuştur. 

Dahiliye nazırı Monzi deniz kürü yapıyor 

kanun esaslarının halk topluluğu tarafın- ı o1mıyacak şekilde tatbiki hususunda da 
dan hiç zaaf eseri gösterilmeksizin mü- herkes müttefiktir. istifa eden nafıa na

dafaa edileceğini ilin etmiş tir. zın bay Frosar da bir çok defa bu ka-

Pari•, 25 (ö.R) - B. Daladiyenin 
Radikal sosyalist grubundaki yatıştırıcı 

izahatından sonra rüzgi.rın döndüğü si· 
yasi mahfeller tarafından ittifakla kabul 

nuna iyi bir tatbik şekli bulması lüzumu

nu kabul etmişti. 

Roma, 25 (ö.R) - ltalyan gazetele· 
ri B. Daladiyenin radikal sosyalist par-

Halbuki vaziyet aslından gergindir ve 
bunu gazetelerin neşriyatile daha kötil
leştir mem•k için tedbir alınması elzem
dir. Bu hususta Lord Runsiman hükü
metin görüşlerine iştirak etmektedir. Bu 
neşriyatın nihayet bulması için şahsen 
B. Hitlerle temas edebileceği tahmin 
edilmektedir. 

Karar suretinde şunlar kaydediliyor : 
iki seneden beri yapılan ve kırk aaat ediliyor. Paristc bulunan pek az parl8.-

tisinin icra komitesi önündeki yeni beya
natını hayretle karıılıyarak radyodaki 

Londradan bildirildiğine göre dünkü 
istişarelerden sonra hükümetin vaziyeti 
B. Çemberlaynın 24 mart ve 23 mayıs 
tarihlerinde avam kamarasındaki nutuk
larında tarif ettiği gibidir. Bu nutukların 
birincisinde B. Çemberlayn demişti ki: 

c _ Çekoslovakyaya karşı bir taarruz-

kanunu ile en tam şeklini bulan sosyal is
lihat sahasından her gerileme İşçi ıını

fı tarafından haklarına bir tecavüz te· 
lakki edilecek ve sendika teıekküllerinin 
mukabelesini davet edecektir. 

Diğer taTaftan Sen vilityeti halk cep
hesi komitesi toplanarak kırk saat kanu
nuna dokunulmasının halk cephesi pren
siplerine bir tecavüz olacağını ve bu 

mento azaları bir ihtilat imkAnını reddet
mekte müttefiktirler. B. Daladiyenin iıçi 
sınıfından kazandığı hak ve menfaatleri 
asla geri almak niyetinde olmadığı umu· 

miyetle söyleniyor. 

Sosyal kanunlara el aürülemiyeceğini 
ne bll§vek.il, ne de hiç kimse inkar ebne
mektedir. Fakat kırk saat iı kanununun 
Fransız istih.salının kalkınmasına mlni 

nutkundan sonra bunun bir ric'at oldu
ğunu kaydediyor. B. Daladiye 40 ıaat 
kanununun ancak harp endüstri.sinde ia-
tisnat olarak tatbik edilmiyeceğini aöy
lerniştir. Faşist gazeteleri soruyorlar : 

Acaba Fransa neden birden bire harp 
endüstrisini haftada kırk saatten fazla 
çall§tırmak suretiyle daha vasi mikyasta 
ıilahlanmak lüzumunu hissetmiıtir. 

Alikante, 25 ( ö .R) - Saat 1 1.1 O na lüzum gördüğü yeni teşebbüse bütün 
da aal tayyareleri Alikantenin 45 ntll ce- delegasyonları razı etmek ve diğer taraf• 
nubu garblsinde Korebesa köyünü bom- dan da kar mazlık k ·ıe · d I 

ış oını sın e spanya-
baladılar. Bombalar limanda patladL. dan b" ·· illlül" · uh · 1 · ecne ı gon erın ve m anp enn 
H ava bataryalarının ateoi dü§man tayya-

geri alınması hakkındaki Ingiliz plfuıını 
relerini takip etti. Bunlar bütün bomba kabul etmiş olan Italya ve Alınanyanın 
hamulelerini dökerek kaçtılar. Beı Sa-
voya Uç motörlil tayyaresinin 1 000 met
reden attıkları bombalarla 25 kiti öldü. 
70 klıi yaralandı. Tayyareler otuz torpil 
attılar. Bunlar dokuz evi tahrip etti. Tay
yareciler oığınaklara kaçan ahaliyi mit
raly8z ateıl albna aldılar. 

da Burgos otoriteleri nezdindeki teşeb
büsü takviye etmelerini elde etmektir. 

Gezçi Berlin ve Roma hükümetlerinin 
şimdiye kadar nasyonalis Ispanyada oy. 
nadıkları rol ve Burgos üzerindeki nü

fuzlan malilın ise de bu hal Ingiliz • 
Fransız teşebbüsüne müzaharetlerinl 

Londra 25 (Ö.R) - Burada zannedil- resmen istemeğe mAni olmıyacaktır. 
dlğlne göre Almanyanın orta Avrupaya Sovyetlere gelince, Sovyet sefiri B. Ma• 
karşı temayülleri hakkında görülebilen !ski salı günü şahsi olarak komite~ 
işaretler hiçte emniyet verecek mahiyet- toplanmasını ve general Frankonun c.,.. 

te değildir. Elde edilen haberlerin va- vahım münakaşa etmesini temenni et
him mahiyeti çarşamba sabahı nazırlar mişse de Sovyet hüküıneti namına şiın
arasında bir istişare yapılmasına sebep diye kadar resmen böyle bir talepte bu• 
olmuştur. Londradaki kanaat her zaman- lunmamıştır. 

İngiliz kralı Amerikayı 
ziyaret edecek 

Delhide 
Taç gi,yme töreni 
1940 
talik 

• 
senesıne 

edilmiştir 
LONDRA 22 - Nevyork Herald 

T ribun adlı Amerikan gazetesi ile O eyli 
Ekspres gazetesi İngiliz kralı majeste al
tıncı Corcla kraliçe Elizabetin 1939 yaz 
mevıiminde Birleşik Amerika cümhuri-
yetlerini resmen ziyaret edeceklerini ya
zıyor. Majesteler yeni in§a edilmekte 
olan Moritanya transatlantiğine binecek· 
ler, mayıs veya haziranda Nevyorka ha· 
reket edecekler, oradan Vaşingtona ge
çeceklerdir. tik ziyaret beyaz sarayda 
Roosevelte yapılacaktır. B. Rooıeveltin 
Kanadada iradettiği son nutuk büyük in-
giliz ve Amerikan demokrasileri arasın

daki yakınlık ve anlqmağı takviye ede
cek mahiyette olduğundan çok ıayanı 
dikkat ve bu mutasavver ziyaretle ala-

1ngiliz kral ve kraliçesi 

yahat projesine ait haberi teyit etmiı 

değillerdir. Yalnız şurası öğrenilmiştir ki 
İngiliz kralma Hindistan imparatoru ola

rak Delhide yapılacak olan taç geyme 

kadar görünmektedir. merasimi kat'i olarak 1940 .senesine te-
lngiliz oiya•İ mahfelleri henüz bu se- hir edilmiştir, 

• 


