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Doğu manevralarını bitiren kahraman 

rdu Bugün Elizıg,da üyük 
Zafer -ge it tır es • 

Deylı Telgraf Doğ·u manevramızın 
çok muval lakı yetli olduğunu büyük 

takdirlerle kaydediyor 

_ruz 

İstanbul 29 (Hususi) - Büyük mu- Istanbul 29 (Hususi) - Deyll Telgraf 
vaffakiyetle ikmal edilen doğiı manevra- gazetesi doğu manevralanmıza tahsis et
larının tenkidi dün E!hığ Halkevinde tiği bir tetkik yazısında bu manevraların 

ld M al t nkidi d··rt t çok muvaffakıyetli olduğunu ve her ba-
yapı ı. anevr arın e o saa 
bir çeyrek sürdü ve kurmay başkanımı- kımdan Türk ordusunun yüksek lrudre
zın huzurunda yapıldı. tini gösteren bir ehemmiyet taşıdığını 

yazıyor. 

Yarın 30 Ağustos zafer bayramı günü EIA.zıg epey zamandanberi görmediği 
manevraya iştirak eden ordumuz biiyilk bir b 1 · d alkanı ş ,,. __ h"" 

Izrnir~bi;ğünde 
8 bin kisi geldi 

ayram çın e ç yor. eare u-
geçit resmi yapacaktır. Bu geçit resmini cum eden civar vilAyetler ve kasabalar Zafer bayramında bı:ılunmak ve bu den gelen trenler hıncahınç doludur. 
seyretmek için civar şehir ve köyler hal- halkından otellerde yatacak yer kalma- vesileden istifade ederek fuarı ziyaret Son yirmi dört saatte Izmire 8000 ki'1 

~;::;-:---~=------=--~~~============~k~ı~akın~~h~a~lin~d~e~El~lıı~g~a~g~e~li~yo~r~la~r~. iiii'::iiii'::~ınış~tır~. =:=::=:=:==:=:=:==:=::-lmaksadile iki gUndenberi Izmire gelen- gelmiş ve tamamen otellerde yerleştiril-z af er lerln sayıları bir hayli artmıştır. Ban- ~!erdir. Kemeraltı otelleri, birinci va 

Bayramı Yiğit Mehmetçikler ...... Isı;:;:;;;··;:iF-~~;u ~;~;::;nE-
aba Cümhuriyet eyda ında lzmir muhtelitine dörde Bu 26 Ağustos 19 22 de, Afyon sırt

larında yıldırım darbesiyle başlıyan 
büyük tecavüz, 30 Ağustos sabahı 
kat'i zaferi müjdeliyen başkuman
dan harbine müncer olmuştu. Bu-

g çi y pa a lar karşı yedi ile yenildi 
gün, yıldönümünü haklı bir övünç Kahraman ordunun şeref geçidi bu 

ve sevinçle kutladığımız bu parlak gün şehrımıroe biiyiik törenle yapı- Bugün Ankaralı çocuklar, lzmir muhtelitiyle 
zafer, milli tarihimizde yer alım sa- lacaktır. Sabahleyin saat 8 - 8,30 ara- l k [ [ 
yısız zaferlerin en büyüğü ve en sında bütün subaylar komutanlık da- f ina arşı aşmasını yapıyor ar 
knt'isi sayılabilir. Hatta iddia edebi- !resine giderek komutanı tebrik ede- Fuar kupası müsabakalarına pazar gU-

Jiriz ki bu derece harikalı bir zafer ceklerdir. Saat tam 8,30 da vali B. nU oldukça kalabalık bir seyirci kUtlesi 
hiç bir milletin tarihinde yer alına- Fazll GU!eç komutanlığa giderek hü- huzurunda devam edilmiştir. 1kl oyunun 
mı§tır. Türk milleti ölümün eşiğinde kümet adına beyanı tebrikA.tta bulu- teknik neticeleri şöyledir: 
farzolunuyordu. Bize hayat hakkı nacaktır. ı - Ankara muhtelit!, gayretli bir 
tanıınıyan bir ehlisalip çılgınlığiyle Saat 9,30 da askeri kuvvetlerimiz oyun çıkaran Trakya muhtelitlne 1 - 5 
karşılaşmıştık. Etrafımızı kaplıyan Atatilrk heykeli önünde hazır bulu- galip gelmiştir. 
haris düşmanlara saltanatın ihane- nacaklardır. Vali ve komutan evveli 2 _ tzmır muhtelit!, karşısında bir 
ti de karışmıştı. Yurdun en gü- askeri teftiş edeceklerdlrc Bunu mil- • - • hayli bucalayan Istanbul muhtelitlne 
zel parçalan yabancıların istilası teakip törene lstiklAI marşile başla- ' / • karşı dörde karşı yedi gol çıkarmıştır. 
altında idi. Bu şartlar içinde, bü- nacak ve B. Tevfik Tuna tarafından """ itiraf edilmeli ki gol averaj uıu!Uyle 
yük yaratıcının açtığı savaşı is- bir nutuk söylenecektir. Bunu kahra- ı;ı:ııilıii~ yapılan ve puvan milsavatı öniinde gol 
tihfafla karşılıyanlar cölen dirilmez» man ordunun geçit resmi takip ede- """-"__,_...__..._....,:;:ı..-- ntsbetinin vereceği neticeyle ölçülen bu 
diyorlardı. Bu yeisaver günlerde, cektir. BUtun subaylar merasime bUyiik üniformalariyle iştirak edeceklerdir. maçlarda 1zm1r muhtelit! iyi idare edil-
yeise hiç kapılmadan Türk milletinin m1ş değildir. llk maçta zayıf bir kadro, 
makus taliini yenerek şerefle yaşıya-1----------------------·--------------------- Trakya muhtelltl karşısında istenilen Us-

cağına inananlar büyük şefin etrafın- lncı· r pı· yasa Si 'd u·· n açıldı tünliiğil temin edememiştir. MUdafi Ali-da toplanmışlardı. nin O • 4 gibi garantili bir vaziyette bile 
istiklal savaşının hayret verici saf- aslbına JıAldm olamıyarak kendi takı-

halan bugün gibi gözlerimiz önün- mı aleyhine bir alay hareketler ihdas et. 

dedir. me.sl, arkadaşını yaralaması, yarım diizi-

Müstevli ordunun Sakaryaya da- Vaıı·m· ı·zı·n pı·yasaya ı·sıı·krar vermek ne farklı bitmesi icap eden bu oyunun yandığı günlerde 30 Ağustos zaferi- _ SONU 6 iNCi SAHiFEDE -
ni, göz kamaştıran neticeleriyle -~;;.:.....;.....;....;;.....;..----------------------

tirl~~§k~~J:~~a:~ :::::kö~~= istiyen mühim bir teklifi Surı·ye muhtırası 
müne mukadder bir netice gibi ba-
kanlar heııaplannı altüst eden en bü-

yük kuvveti, Türk ordusunun yenil- Münakaşalardan 
mez azmını, emsalsiz kahramanlığı-
nı, Büyük Önderin kalplerimizde 
yaktığı istiklal ateşini hiç düşünme
dikleri için kahir darbeyi yeyince 
şaşkına dönmüşlerdi. Geçilınez zan
nettikleri istihkamları ordumuzun 
nasıl austurduğunu, yiğit Mehmet
çiklerin, önlerinde durulınaz bir sel 
gibi dağları, bayırları nasıl aştıkları
nı yılgınlıkla görmüşlerdi. 

30 Ağustos zaferi istila ordusu ile 
birlikte taarruz ve istila hırsını da 
vatanın harimi ismetinde boğdu. 
Türk milletinin ezeli ve ebedi olan 
hayatiyetini dünyaya gösterdi. Bu 
itibarla 30 Ağustosa milletimizin 
tali güneşi diyebiliriz. Filhakika bu • 

sonra 

kat'i zaferden sonradır ki, mukadde- lncir piyasa.sının açılmıı töreninden bir intiba 

bir esas 

ratımız üzerine çöken karanlıkları Egenin, bereketli olduğu kadar çileli Hemen her aene bir taamlil halinde 
birbiri ardınca boğduk. Türk mille- mahsulü incir, daha piyaaaya arzı 11ra- milıtahail aleyhine teveccüh eden piyasıı 
tine şerefli ve mesut bir hayat temin aında çetin bir münakata ve miizakere- vaziyeti, hamdolsun ki valimizin çok ye• 
ettik .. Bugün sadece Türk milletinin nin mevzuu olmUJ; mUatahsilin gayet aa- rinde olan müeosir müdahalesiyle ıu da
bayraını değildir. Bütün şarkın, hat- rih olan hakkını korumak yolunda vali kikada miiotahsili düıündürecek bir 
ta bütün sulh ve medeniyet dostları- bay Fazlı Güleç hükUmet adına milza· mevzu değildir. Emniyetle yilrüyecek bir 
- SONU 2 lNCl SAHiFEDE - kerelere müdahale mecburiyetinde kal- !ıtikamet alacakhr. Piyasa 7.50 - 9.50 

ŞEVKET BiLGiN mııtır. - SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

tespit edildi 

Ha tayda 
Meclisin içtimaı 
için yapılmakta 
olan hazırlıklar 

bitti 

İstanbul 29 (Hususi Muhabirimiz
den ) - Hatay meclisinin içtimaı 
için yapılmakta olan hazırlıklar ik
mal edilmiştir. Devlet reisliğine B. 
Tayfur Sökmen'in ııeçileceği mu
hakkak görülüyor. BaşvekMet.e Ab
durrahman Melek, Maarif vekAleü
ne Faik Türkmen getirileceklerdir. 
B. Tayfur Sökmen diln de tetkikle
rin<> devam etmiştir. 

Cemil Mardanı Fransa
dan neler talep etmiş? 

Franaı.ı haTiciye 114%tn B. Bonne 

Pam 29 (ö.R) - Gazetelerin aldık
ları haberlere göre Cemil Mardanı Fran. 
sız hariciye nazırı Ue görllşmelerinde 

Suriye hiikllmetinln bir muhtırasını ver
miştir. Bu muhtırada aşağıdaki talepler 
vardır: 

1 - Suriye muahedesinin hiç bir ta
dilAta tAbi tutulmaksızın Fransız parla
mentosunun önümiizdeki toplantısında 

tasdiki; 
2 - Fransa - Türkiye arasında San

cak hakkında yapılan yeni anlaşmalara 
l§tirak mecburiyetinden Suriyenin va
reste tutulması; 

3 -1ntihl devresinin bir Ununu san1 
1937 den itibar edilmesi; 

4 - GUmrilk idarelerinin 1938 senesi 
sonunda Suriye memurlarına devri; as
keri ve adli idarenin 1939 senesi sonuna 
kadar Suriye makamatına tedrici suret

-SONU VCVNCV SAHiFEDE-



SAYFA: 2 

VERGi ER ŞEHiR HABERlERi 
Vekaletin bir tamimi 

lz~ire bir günde 
8 bin kisi geldi 

BAŞT ARAF/ 1 NCI SAHiFEDE kişi bu filimleıi zevkle seyretmişlerdir. 
ikinci mııf oteller gelenlerin lhUyaçlan- Trakya umuml müfettişliği Manisa üzüm 

Emette tütün 
mahsulü 

na cevap vermiştir. bayramile Bergama ve Efes tarih siteleri Emet 24 _ Geçen sene Emelle elde 
Fırsattan ~ade yolunu arayan iki ve Izmir fuarı hakkında da bir kordelll. edilen otuz bin kilo tfitiln vasıflarını ta-

otelci ve üç gazinocu, Izmirin ziyaretçi- hazırlatmıF. Yakında fuarda gösterile- . . . k ,_,_ ul yın ıçın mınta 3IDJZQ ge.1..1..U-~ b unan 
!erinden fazla ücret talebinde bulunduk- cektir. ,_ __ KAmi1 balkın kl 
lan · · ııı. lir öd' • 1 dir p kaf kad e~.,.,., eme erilli ve tü· 

ıçın e""9er a ceza e~ er . azar gecesi ev pavlyonu o ar 
Cumartesi ve pazar geceleri fuar çok büyük bir l:zdihamla kıaJ~ ki tUnlerin kalitasını iyi bulm~ olduğun-

kalabalıktı. Bilhassa pazar gece.si saat belediye memurlan bu paviyonda lnzi~ dan tütilnlerimiz lnhlıar idaresince iyi 
19 dan sonra, şehirdeki taşıma vasıtaları batı temin için çahpnak mecburiyetinde bir fia~e ~ almmıı ve ekiciler meın
ziyaretçileri fuara nakletmek hususunda kalmışlardır. Bu pavlyonun ziyaretçile- nun edilmişUr. 
müşkülata uğramışlardır. Konaktan ve rinin ekseriyetini ecnebiler teşkil etmek- Bu sene ekilen tütüıılerimiz havaların 
Alsancaktan dakikada iki otobüsün tah- tedir. Evkaf pavlyonu pazar günü 15000 kurak gitmesi dolayı.sile kemmlyeten 
rik.ine mecburiyet hasıl olmuştur. broıür tevzi etıniJUr. noksan va fa.kat keyfiyet itibarile geçen 

Fuarda gece yarısından iki saat sonra- Cumartesi günü fuarı ziyaret edenle- senekinin çok fevkinde olacağı ;imdiden 
ya kadar coşkun eğlenceler devam et- rin aayısı 30137 kişi, Pazar gilnll 44349 an!ajılmakta ve bunu eksperlttde teyit 
aıiştir. Fuarın açık sinemasında Trakya kişidir. Fuarm bir haftalık b!Ançosu etmektedirler. 
umumi müfettiıliğince hazırlanan Trak- 239395 ziyaretçidir. Bu suretle cidden Bu yılın rekoltesi (150) hin kilo rad
ya ve Ege manevraları filimleri, yeni ve göğüs kabartıc ı bir ziyaretçi rekoru lh- deııindedir, tütünler toplanmağa ve kuru-
eski Ankara fibnl gösterilmiş, binlerce das edilmiştir. tulmağa başlanmıştır. 

n mukavemc 
1 
f!mir almıılardı. 

ı ı-alll .a onno:ya •cuuı9u. ..,,.......... -

lzmir Enternasyonal 
FUAR tiyatrosunda 

Her gece 

HALK 
OPERETi 

Temsilleri 
OPERET REVO BALE 

Bol yağmur düştii 
Evvelki gün Eco bölgesinin muhtelif 

yerlerine bol yağmurlar düımüıtür. Bil
hassa Maniaa, Nazilli ve Aydın iatika
metine düten :raimur fazlacadrr. 

30 AGUSTOS SALI 193S 

Atef spor kulübünün yıllık kongreoi 
önümüzdeki Cuma günü toplanacaktır. 

lzrnirin ıpor oahuında terefli bir meYkii 
bulunan Ateı kulübünün bu kongrede 
takviyesi için tedbirler alınacaklir. 

Orman yangını 
Geçen gün Karaburun kaza.ının Bo•

köyü civarında, köyün bir lcilometre 
mesafesinde yangın çtlcarak bir miktar 
kuru ot yanmıı ve ıöndürülmli§tür. 

Halkevi köşesi 
1 - 30/ 8/ 938 salı akıamı saat 21 de 

Evimiz salonunda bir konser verilecek
tir. Bütün yurddaşlar davetlidir. 

Nazmi . . 
eşını 

Topçuoğlu 
kaybetti 

Aydın mebusu bay Nazmi Topçu 
oğlunun eşi bayan Şükran tutuldu
ğu hastalıktan kurtulamıyarak pek 
genç yaşta evvelkl giln İstanbulda 
hayata gözlerini yummuştur. 

Bayan Şükran Topçuoğlu yüksek 
tahsil görmilş, garp lisanlarına va
kıf mUnevv..- bir Türk kadını idi. 
İyi kalpliliği ve yüksek fazilet.kAr
lığı ile muhitinde her kesin sevgi
sini kazanmağa muvaffak olmuştu. 
ölilmü kendisini tanıyanlar üzerin
de hiiyük bir teessilr uyandırmış
tır. 

Bay Nazmi Topçuoğluna ve ke
derli aile efradına samiıtıl taziyet.. 
!erimizi sunar, merhwneye tanrı

dan rahmet dileriz. 
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Atatürk Diyor ki: 
Türk ordusunun yarattığı zaferin bu 
yıldönümünde kalbim orduya karşı 

takdir ve şükran hisleriyle doludur 
Reisicümhur Atatürk'le 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Kurmay başkanı 

arasında aşağıdaki 

olunmuştur: 

Genel 

telgraflar teati 

ı ...... _.A•r•a•s•ı•rEa~21ı:ım ... •lı 
Florya 

YAZAN: Ecıacı Kemal K. Akt"l 
Evvelki gece Fuar tiyatrosunda Halk 

Opereti (Florya) adında bir operet oy
nadı. Sanatldrlar ortalığı gülmeden kır
dılar, geçirdiler. Müzik ile ~e, nükte ile 
cilve o kadar iyi ayar edilmişti ki, insan 
gülerken ıaşırıyor, gıdıklanıyor gibi 
oluyordu. 

Halle opereti doğrusunu söylemek IA
zımgelirse Fuarın başlı başına bir neşe 
kaynağı olmuştur. Eskiden bir tiyatrocu 
ağzı vardı. llan!arında tiyatroperveran 
efendilerin arzuyu umumisi ile ikinci 
defa olarak icrayı 10.biyat edecek.tir, 
diye yazarlardı, bilmem amma (Florya) 
yı bir defa, bir defa daha oynasalar, bir 
gören bir daha koşar .. 

Rejisör Lütfullah bu fikirde değildir. 
O, bütün reperatuvarımız birbirinden 

üstündür. (Florya)ya fazla imtiyaz ve
remeyiz diyor. 

Kallcar da İzmirliler isteriz, Fluryayı 
bir daha isteriz de isteriz derlerse ne ya-

CUmhur Re isi 
Kemal 

pacak, ona merak ediyorum. Ben ne<-
M are,al F. Çakmak şeyi gülmede, müzik ve nüktede batta 

AtatUrk Genel Kurmay Ba,kanı ıat aramızda aşkta bulurum. öteki şey-
Dolmabahçe Elazıg !er hep bundan sonra gelir .. Halk ope-

24/ 8/938 Wı ba§lıyan ve başbakan sayın Cel8l Bayann 1§- OTdumuzun yüksek ve her vakit olduğu gibi milletin em- retinde bunların hepsi var, zannedersem 
tırak buyurduklan ordu manevrası çok istifadeli ve değerli niyetine cidden lliyik kiymet ve kudretle dolu manevraııının operet heyeti tam yedi oyun daha ve
.afhalıırlıı iLç gün devam ettirilmiş ve 26/ 8/ 938 günü onaltı çok istifadeli ıafhalıır göstererek bittiğim bildiren telgrafı- rece.kın.iş .• İzmirliler kalkarlar da bizim 
1111 evvel yaşattığınız 26/8/938 büyük zafer arifeıini emirleri nm aldım. Behcet Uz'a müracaat ederek Halk ope-
cıltında idrak edenlerle birlikte ve yüksek ihtisaslıırlıı katır- Tü,.k ordusunun yarattığı zaferin bu yıl dönü~ü günle- etinin .. dd tini b" haft dah tın 
1ıııa,.ak ıaat 18 de bitirildi. rinde kalbim orduya karşı takdi,. ve şükran kislenyle dolu- r m.u e ır ~ a uza 

Bu mesut günün yıl dönümü ve yapılan manevra mü.na- dur. Sizin ve tercümanı olduğunuz aziz sildk arkadaılanmın rica edenz derlerse ona diyecek yok.. 
..,betile cümkuriyet orduıu memup!an bll§ta ben olmak kakkımd.a gösterdikleri •amimt ve asil duygular o günlerdeki Olur mu, bu gidişle olur ve olacak 
aıere yüksek başbuğlanna kalplerinden coşan sonsuz heye- hatıralanm• canlandırdı, heyecanlarımı artırdı. zaruıediyorum da ... 
ccın va ıaygılarla meşbu •arsılmaz bağlılıklannı arzetmekle BQ.§ta siz olduğunuz halde cümlenize candan sevgi ve scıy-
t>lkaııetsl.ı ıeref duyarız. gılanmı •unar, şimdiye kadar olduğu gibi sonra ela daima 

KEMAL ATATURK 
Genel kunıuıy başkanı MareıcıZ artan kutlu başanlar dilerim. 

FEVZi ÇAKMAK 

Goniillüler etrafında • 
ışı 

General Franko Havas ajansı muha
birine beyanatta bulundu 

Parls, 29. (ö.R) - General Franko tür, fakat imkansız değildir. Nasyonalist sebetiyle bu partinin reisi ve eski harbi
; \asyonalist hükümetin ispanyadan gö- ispanya daha ilk hamlede on bin gönül- ye nazırı B. Priyeto şu beyanatta bulun
ıılillüleri geri almak projesine verdiii ce- !ünün iki taraftan geri alınmasını teklif mu§tur : 
T&P l:.•kk10d. c.Hav••> muhabirine ıun~ ederek buna taraftarlığını göstermi§tir.. c - Beynelmilel bakımdan akla ge~ 

!arı söylemi§tir ı ı Biz Avrupa sulhunu korumak İstediği- lebilecek her hakarete uğradık. Bazı 
cKan§mazlık komitesi Avrupa sulhu- mizi bu harbin başından beri ilan ettik. hükümetler bir isyan komitesini lspan

nu muhafaza kaygısiyle gönüllülerin geri Yeter ki alınacak tedbirler hakkaniyetli 
alınmasını tavsiye etti. Fakat komiteye ve adilane olsun, ve İspanyaya zararı 

dahil olmıyan diğer memleketlerin te- dokunmasın. Böylece Avrupa sulh unu 
baalan da Kızılların ordusunda askerdir. muhafaza için elzem olan bütün müessir 
Son haberlere göre ıimalt Arnerikadan çarelere iştirake hazırız. 
Kızıl orduda hizmet gören askerlerin Tavassut ihtimali hakkında da asi ge· 
'ekOnu 12 bini geçer. Elimize geçen esir- neral demiıtir ki ı 
!erin ve gömdüğümüz ölülerin yüzde el- c - ispanyayı kırdmı~. parçalanmıı 

ilden fazlası, Üzerlerinde bulduğumuz bir halde görmek istemem. Nasyonalist 
yesik:a]ara göre, Avrupalı değildir. İspanya hasmını mağlUp etmi~tir ve za .. 

- Gönüllülerin geri alınması na.syo- ferinin elinden kapılmasına müsaade et-
naliet Japanyaya zarar verir mi) miyeccktir. 

Sualine F ranko menfi cevap vermiş 

yanın me§ru hükümeti gibi tasdik etti ve 

bunu kimse protesto etmedi. istikbalde 
de Avrupada İspanya çok mühim bir 

rol oynıyacaktır. İspanyayı hesaba kat
mamak F ransanın Pirene hududunu Ba-
yon ıehrinden Narbon şehrine kadar teh

likeye düşürür. F ranko Londraya ceva
bında hiç bir visayet kabul etmiyeceği

ni iddia ediyor. Bu yalandır. Ziraat ve 

maden kaynakları harbi idameye kafi 
gelmez. F ranko harp için bir milyar do
lara yakın borca girmi~tir ve bunun kar-

ve ıunları ilave etml§tir : Banelon, 29 ( ö.R) - lspanyol sos- ıılığı olarak bütün ziraat ve maden kay-
Gönüllüler meselesinin halli güç .. yalist partisinin ellinci yıldönümü müna- naklarını ipotek altına koymu~tur. 

Bedava 
eğlence 

Ucuz et, ucuz ekmek 
ve temiz su kadar 

ihtiyaçtır 
Halkevi bahçesinde bir müddettir 

haftada iki ak~am halka bedava Karagöz 
oynatılıyordu. Şimdi orta oyununa baş· 

landı. 

lzmir Halkevi hiç ıüphesiz bu hizmeti 
ile halka çok faydalı olmanın büyük zev
kini duymaktadır. 

Salahiyettarlara tavsiye ederim. Bir 

kerre Halkevinin halk eğlence gecelerin
den birine ıöyle ayak üstü bir uğrasın· 

lar. O zaman İzmirlilerin bedava. ucuz 
eğlencelere ne kadar muhtaç olduğunu 
yakından göreceklerdir. 

Halkevinin geni§ bahçesi gerek Kara· 
göz ve gerek orta oyunu gecelerinde ta· 

~acak kadar doludur. Uzak semtlerden 
sandalyeleriyle gelenler bile var. 

Eğlence yalnız zenginin değil, belki 
daha fazla fakirlerin ihtiyacıdır. 

Bedava eğlence .. Ucuz eğlence ucuz 
et.. Ucuz ekmek ve temiz su kadar bir 
şehir halkı için zaruridir. 

Halkevi işte bu ihtiyacı kar§ılıyor .. Bu 
satırları yazmaktan maksadım yalnız bu 
vesile ile Halkevini takdir etmek değil, 

Karagöz ve orta oyununun fuara götü-
--------------------------------------------------1 rülmesini teklif ediyorum. 

Tulkerim istasyonuna baskın! 

Tedhişçi er asayı soy ar 
istediler · binayı yakmak 

Fuarı her gün on binlerce kişi ziyaret 
ediyor. Halk lzmirin güzel eserini gör

mek için seve seve beş kuruşu kapıda 

verip içeri giriyor. 

SAYFA: 3 

. - . 

SON I-IAB .. E .R 
k 

Başvekil Istanbulda 
Büyük Şef Atatürke 

tazimlerini bildirdi 
lstanbul, 29 (Hususi muhabirimizden) - Doğu manevralarında 

hazır bulunan başvekil B. Celal Bayar, bugün saat 11.35 te Ankara• 
darı geldi. Haydarpaşada Reisicümhur namına umumi katip, baş ya
ver, hariciye vekili Dr. T. R. Aras, adliye vekili Şükrü Saracoğlu, me
buslar, vali, lstanbul komutanı ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından 
hararetle karşılandı. Başvekil doğruca Dolmabahçeye giderek Atatür· 
ke tazimlerini bildirdi. Başvekil Ankaradan geçerken istasyonda ve
killerle 50 dakika görüştü. 

B. Ruzvelt diyor ki: 
"Amerika, silahları azaltmak • • 

ıçın 

diğer devletlerle birleşmekle 
olacaktır,, 

t 

mesut 
Va§İngton, 29 (Ö.R) - Amerika «Ordu ve donanma> gazetesi· 

nin 75 inci yıldönümü münasebetiyle reiaicümhur B. Roosevelt bu 
gazeteye şu beyanatta bulunmuştur : 

c - Amerika ailahları azaltmak için diğer devletlerle, birleşmeklo 
mesut olacaktır. Federal hükümet ana yasaya göre memleketin mü
dafaasını temin etmekle mükellehir. Beynelmilel şartlar, hiç bir taar
ruz fikri beslemeksizin, aakeri ve bahri kuvvetimizi arttırmağa bizi 
sev ketmiştir. Fakat dünyanın bugünkü şartları içinde kendi kendimizi 
muhafaza ve himaye için elde tutmağa mecbur olduğumuz silahları, 
diğer milletler kendi silahlarını azalttıkça, biz de azaltacağız.» 

Mısır nasyonal takımı 
Fener - Beşiktaş muhtelitini 

2 - 1 yendi 
lstanbul, 29 (Hususi) - Mısır Şampiyonu Nasyonal takımı ilo 

F enerbahçe - Beşiktaş muhteliti arasında dün yapılan maç Mısırlıla
rın 2 - 1 galebesiyle neticelenmiştir. ilk devrede iki tarafın gol yapma 
gayretleri boşa gitmiştir. ilk golü msafirler atmıştır. ikinci devrede 
bizimkiler ve mısırlılar birer gol yapmışlardıt. 

Amiral Horti 
Almanyadan Tuna yolu 
ile memleketine döndü 

1 
ı 

Amiral Horti Almanyacla Hitlerle beraber 

Berlin 29 (ö.R) - Amiral Horti Linz sahil boyunca askeri kıtalar ve nasyo-
Londra, 29 ( ö.R) - Filistinde ıon 

48 Aat zarfında, bilhassa Hayfa mınta· 
kaıında. muhtelif hadiseler çıkmııtır. 
l-übnandan gelip Yafa ve T eliivivde 
meyva ve sebze nakleden dört kamyon
luk bir kervan Hayf civannda hücuma 
uğramı§tır. iki ıoför yaralanmıo. mallar 
yağma edilmi~ ve otomobiller tahrip 

Fuar sahası çok geniştir. Fuar komi
tesi Halkevi sosyal yardım koluna yapa
cağı ufak bir yardım ile Halkevinin Ka
ragöz ve orta oyunu takım1arına fuarın 
birer köşesinde her gece halka bedava 
temsiller verdirebilir. Fuarda sazından 
cazına, varyeteainden operetine kadar 
türlü eğlenceler eksik değil .. Fakat bun
lar paralı eğlenceler ve parası olanlar 
bu eğlenceleri her vakit görebilirler. F u
ara girmek İçin çeyreği kıyan fakir halkı şehrinde Almanyanın Tuna filosunun nal sosyalist te§ekkülleri Macar devlet 
fuarda eğlendirmek iç.in bu halk temsil- hareket üssünü ziyaret e~, sonra ha- reisini selamlamışlardır. Kalabalık halk 
!erinden de istifade edilmesi pek hayırlı yan Horti ile birlikte cSofya> adlı Macar yığınları da Linz şehrinden başlıyarak 
olacaktır. gemisine binmiştir. cSofya> hemen dev- her geçtikleri yerde Amiral Horti ile ba-

ORBAY Jet reisinin bayrağını çekmi§tir. yanını alkışlamışlardır. Sahildeki bütün 

olunmuotur. Hayfa !lokaklarında bir ya- S • ht 
hudi öldürülmüı. birisi ağır yar .. lanmış- u rı ye m u l r as 1 
tır. Merkez mıntakasında bir çok kolo- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
niler tedhişçilerin hücumlarına uğra. te devredilmiş bulunması; 
mışlardır. Asiler Türkerim istasyor.una 5 - Cezire meselesine bir hal sureti 
hücum ederek gar kasasını soymuşlar ve bulunması; buradaki isyanı bastırmak 

telefon teçhizatını kaldırdıktan sonra için askerl kuvvetlerin Suriye hükümeti-
binayı yakmağa teşcbbü& etmi~lerdir. ne yardım etmeleri; 

Hayfada iki yahudi muhaciri öldürül- 6 - Suriyeye küçük bir faizle uzun 
müş ve üçüncüsü ağır surette yaralanmış- vadeli büyük bir istikraz verilmesi; 

tır. Bu hadise dün akşam Hayfanın ce- Filistinde tedki~çilerle mücadele eden yerli askerler 7 - Azlıklar ve Fransız memurları 
nubunda bir zirai işletmeye tedhiıçilerin 1 ile muhafaza rejimi hakkında mütem-
hücumu sırasında olmuıtur. du. Bir lngiliz de belediye sekreterliğine Kahire, 29 ( ö.R) - Bağdaddan bil- mim anlaşmaların tatbiki; 

Kudüs, 29 ( ö.R) - Filiotin t~myiz 

mahkemesi Azasından Mustafa bey Mel
vi sürgüne gönderilmiş olan yeğeni Rü.s· 
tem Kalvi yerine Kudüs belediye reisli
iini kabul etmiştir. Geçen ilk teşrinden 
beri belediye reisinin eürgün olması yÜ· 

7Ünden §ehir bir yahudi olan belediye 
reis muavini tarafından idare cdiliYor-

tayin edilmiştir. diriliy.or : 8 - Sancak hakkındaki anlaşmağı 
Kral lbnissuud Bağdaddaki maslahat- tasdik mecburiyeti olmaksızın Türkiye -

Kahire, 29 ( ö.R) - Kudüsten gelen güzarı Şeyhülrefafı geri çağırmıf ve Su- Suriye arasında bir iyi komşuluk mua
haberlere göre asilere karşı hareki.tta 

bulunan lngiliz kuvvetlerini 80 zırhlı 

araba ve bir çok bombardıman tayyare

si takviye etmiştir. Hebron kasabasını 

:hata eden tepelerde şiddetli müsade
meler olmaktadır. 

riye maslahatgüzarlığı baş sekreteri El- hedesinin akdi; 
reba§eyi Bağdada göndermiştir. Bu ted- 9 - Muhafaza rejiminin Suriyede ve 
bir Londrada Filistin meselesi üzerinde bilhassa Cezirede tatbiki; 
Suudi Arabistan veliahdı Emir Suudun 10 - Fransız hükümeti ile mutabakat 
lngiliz hükümet erkanı ile yaptığı te· halinde olarak petrol meselesinin kat'i 
maslarla alakalı ııörülüyor. urette halli. 

Berlin 29 (ö.R) - Macar Krallık na- kasaba ve köyler Amiral şerefine donan
ibi Amiral Horti ve bayanı cSofya> ge- mi§ bulunuyordu. Köylüler tepelerds 
misile bu sabah Tuna şehrinde Alman - Macar devit reisini selamlamak için ateş
Macar hududunu g~lerdir. Bütün !er yakmışlardır. 

'("/7'7:z7/7..LZ7TLT7.:7-7J === 
Şehir gazinosunda 

fevkalade ucuzluk 
Fiatler yarı yarıya indirilmiştir 
Kahve to, Gazöz ıs, 

75, bir ,ışe Tekirdağ 
Bira so kuruştur. 

Tablldot: 4 kap )emek 
Şarabı 70, bir ,:şe 

Bütün içkiler bu nispette indirilmiştir 

Tenzilat bütün mevsım 

edecektir devam 



ŞEYTAN 
................................. 

VE KUMPANYASI 
.................... mil ................. . 

Büyük aşk ve macera roman•-·-• 
-42-

Projektörler ona doğru çevrilmiş- mükemmel bir artistti de .. Güftede-
tı. ki manayı jestleri ile de tamamlama-

Geceyi dden ziyalar onu Jşıklı bir ıını mükemmel biliyordu. Fakat ne 
sis içinde imiı gibi gösteriyordu. realist bir tekilde 1... Yoksa Lorans 

O bu halinde harikulade güzelli- rol yapmıyordu da ilk defa olarak 
ğindcn yüz kat fazla güzelleşmişti. kendini, şimdiye kadar inkar ettiği 

Herkes ıuımuıtu. aşkın boyunduruğuna mı kaptırmış 
.Loransın aeai, tatlı, ihtizazlı ve inliyor muydu} 

yakıcı yükaeldi: Onu arslanın pençesinden kurtar-

«Güzel gece •• Ey aık gecesi 
Neıemize onak ol! •.• 
Gündü.len daha tath gece 
Ey güzel atk ıecesi •• » 

mı olan adam sesini büyük bir dik
katle dinliyor, sözlerini takip ediyor
du. Yüzündeki dalgın durgunluk, 
gözlerindeki mübhem karanlık bir 
an için silinmisti sanki.. Birdenbire 
kadere isyan etmiıler gibi olmuş, de· 

cHokman masallan» operasının ğişmi~. genç!e~mişti. 
güzel bir parçası olan bu «solo» yu Lorans, kadife yumuıak aesi ile ve 
ıöyl~rken. g~~I kadının dud.akl~rı daha ağır, tane tane olarak cSolo»
eankı hakıkı hır aşk heyecanı ıle tıt- suna başından tekrar başlamıştı: 
riyor gibi idi. 

Sesi hiç zorlamadan, tabii bir Güzel gece •• Atk gecesi 
lhenk ahtı ile dökülüyordu. cSolo>· N · ortak ı 

_L__ b""-L!! .. eıemıze o 
nun n~~b onu uaoutun coıtur- Gündüulen daha tath gece 
mu§ gıbı ıdı: E ·· ) k --·: y guze 8f &''---

Z-aman ıeçiJOI'- dönmiyecek 
A,k.... A.li IÖnmİyecek.. 

Zaman geçiyor dönmiyecek. 
Afk .. Asli ölmiyecek .• 

Y ka lıkla k 
. Bir mabette Allaha yükselen ni-

anm ran aynqmıt ın- 1 · h ı· · J · ] lar kı klanmadan f b"l 1- yaz ses erı a mı a an son nota ar 
aand ' ~11 • • k, nlaekeal 

1 
e ba derin bir sessizlik içinde sönerek bit-

ma an gozacrım ve u arını u t' 
tatlı sesin kaynağına vermişlerdi.Bu ı.. . . . . .. .. .. 
adamların hemen hepsinin kalplerin- . Bırkaç &anıye derm bır sukut ha-
de, kafalannda bu güzel sesli güzel kım oldu. 
yıldıza sahip olmanın büyük arzusu Herkes büyülenmit gibiydi. .. 
yaşıyordu. Ve sesin sihirinc uygun Birden bir alkıı koptu .. Çılgın bir 
olan güftenin derin manası onların alkı§ .. Saniyelerce süren, arkası gel-
hepsini büyülemi§ti. miyen bir alkış .. 

Günümüzü sün edelim .. 
N.,e hücum edelim 
Günler bot geçmesin yazık 
Zevke olsun kapımız açık.. 

Lorana Lclianın ~inde §İmdi bir 
başkalık vardı. Bu başkalık adeta bir 
yalvanşb. 

Ellerini ileriye, kendiaini dinliyen· 
lere, karanlığa uzatmıştı. Sanki bu 
karanlıkta birine hitap ediyormuf 
gibiydi. O, güzel sesli olduğu kadar 

Emir Suud 
/ngiltereye mühim 

miktarda ailah oe 
cephane aipariı oerdi 

Bir cokbn onu daha yakından 
görmek için ayağa kalltmıılar ve 
yaklasmışlardı .. 

Lorans, bir taraftan bu alltı_ş ve 
takdirlere dudaklarında tatlı bir te
bessümle mukabe]e ederken bir ta
raftan da ayaklarının ucuna basarak 
yaklaşan insanların üstlerinden göz
leri ile Etiyen Şoveli arıyordu. 

O ... Yerinden kımıldanmamıştı. 
Gözleri knrşılaştı. 
Bu iki bakıs manyetik bir kuvvet

le birbirine takılı kaldı. 

Böylece bir an geçti. 
Sonra Lorans, birden önündeki 

şampanya kadehini aldı. Yerinden 
aynldı. Doğruca Etiyen Şovelin ya· 
r.ına gitti. Şampanyayı uzattı. 

- S~ dedi. Bu akşam hiç birşey 
İçmediniz. Bunu reddeder misiniz) 

Şove1 bu ani hareketten f8§1rdı. 
Mahcup bir halde: 

- Matmazel... 
Diye kekeledi, titriyen eli ile ka

dehi aldı dudaklanna götürdü. 
Loranı, memnun bir tebessüm ile 

onu seyrediyordu. Herkes ziyafetin 
içki ve nefCSine dalmıştı. Kimse on
lann bu ba§ba§8 vaziyeti ile alaka
dar olmıyordu. 

Etiyen Şovel §ampanyadan bir yu
dum içti. 

- Matmazel.. dedi. Sesinizin be
nim üzerimde yaphğı değişikliği ta
savvur edemezsiniz. 

1 Dudakları titriyordu. Fakat keli
meleri kuvvetli söylemişti. 

- Sahi mi söyliyorsunuz? Ne gi
bi bir değiıiklik) 

Başını kaldırdı. Genç kıza baktı. 

Loran•, bu bakışlara bebeklerine 
kadar gülen gözler ini kapatmadan 
muk bele etti. 

- Sesiniz, artık ölmüş .. Sönmüı 

incir piyasası dün açddı Bir cevitp 
Uşak - Nazilli 

maçları Valimizin piyasaya istikrar vermek 
istiyen mühim bir teklifi 

Upk (Turan idman yurdu) - Naziİl 
maçI.rı hakkında muhterma ga7.etenize 
yazı yazan bay muhabire: 
Sayın bay, 

BAST ARAFI l iNCi SAHiFEDE 
10.5 O kuruıı nrasında açılmııı ve ilk mu-
ameleler akşama doğru tescil ettirilmiı· 
tir. Borsaya dün akşama kadar kote et• 
tirilen muameleler yalnız ikidir. Bunlar
dan ilk muameleyi Şerif Riza halefleri 
295 çuval olarak, ikinci muameleyi M. 
J. Tantnto 205 çuval olarak tescil ettiı
m~tir. 

incir mahsulünün açıl~ fiati, bazı fir
malar mümessillerinin söyledikleri gibi 
normalin üzerinde değil, bilekis müstah
silin esas olan hakkına muadildir. An· 
cak, piyasayı tutmak lazımdır. 

ilk sözde şunu da haber vermek 'ste· 
riz ki, borsaya tescil ettirilen 500 çuval
lılt muamelenin haricinde dün binlerce 
çuvatlık muameleler yapılm11tır. Bunla
nn, belki de vaktin gecikmesinden tescil 
ettirilemediğini kabul etmek lazımdır .. 
Aksi takdirde bunu baZJ kimselerin müs
tahsile tevcih ettikleri bir cephe olarai 
mütalaa ebnek lizım gelecektir ki. bu
na ihtimal vermek istemiyoruz. 

PIY ASA AÇILIRKEN 
Sabah saat on birde Borsada incir 

toplantısının yapılacağı aalond.a yalnız 
yedi müstahsil vardı. Saat on bir buçuk
ta ise sayıları otuzu aıımayan satıcı ve 
müstnhsillerlc beraber yalıuz bir ihra
catçı firmanın ampluvayesi nazara çar
pıyordu. Bu sırada vali B. Fazlı Güleç, 
belediye reisi Dr. Behçet Uz, Atina tica-

üsllıp ve tarzı itibarile heyeti umumi• 
yesinln ayni kalemden çektili pek barı. 
bir surette anlaşılan ve biri birini takip 
eden yazılarınızın daha başlangıcında 

verilecek bir cevapla biltün hakikat 
ortaya dökülebilirdi. Fakat ne ynpabi. 
lirdim ki bugiln sessiz ve sedasız muhi
tinde yUkselmiye çalı§makla, bUtüıı olan 
misafir seveıliği ile nazarları Uzerine 
çekmiş olan Nazilli gençliği ile karşı kar
şıya bulunuyor ve o gençlik benden 
yalvarıyordu: 

cAınan bu vaziyet gazete sütunlanna 
geçmesin. Onlar da Tilr.k gençleri ve mi~ 
safirlerimizdir.> 

Ve i§te bu gençliğin yalvarmaları kar• 
şısında vazifemi ihmal ederek sustwn. 
ve dinledim. 
11k sesiniz Anadolu SUtunlanndan geldi. 

incir piycuasının açılma töreninden bir intiba •L•-...:ı y ... _ __._ k b d k 
· · d b ı d v l' k . . . 1 .uuw;ı eni ~ ve ta i en e \ll'UDı cibince bir prensip kabulüne yanaştı. B. ıtrraz a u un u. a ı, c spertız ıııy e K . "I So b .. d c·· 
b. 1 1 y ._._...J• örog u, n posta ve ugun e um· 

Şerif Remzi piyasaya gelen malın muh- ızzat meogu o acagını soyıeaı. h . k d Belki diğ 
. . urıyette o u um. yann eı 

telif kalitelerde olduğunu, bu itibarla bir NetiCe tuduı : Kabul edilen bu esasa bir ted silsilesi devanı 
veya iki değil. dört fiat tesbitini istedi. bir tüılü yanaoilmamq, bazı ihracatçdar ed ~ e ayni yazı 

Vali - Her sene incir piyasası açı- saded haricine çıkarak bu işin taballu- ece • • 

r '- k bul edild"'- b!'- Ve belkı de yavaı ~vaı artan ilham. ırken "'orluk çekiliyor. Bunun bir sebe- ı.una. ve a ı ~ten sonra ue tat-
lannızı bu gazetede daha afırlaştırmak· bi vardır. incir borsada muamele görmi- bikine mini oldular. 

. tan kaçırunıyacaksuux. 
yor. Vekiılete gönderdiğim bir raporda TEKLtF EDiLEN FlATI..ER Neye yarar? Bu yaı.ılar nihayet mQo 
incirin ele numara ve tipi üzerinden bor- Uk mahsul için bir eabcı ayıldanmış vakkat bir zaman için efkirıumumiye. 
sada satılmasının çiftçinin menfaatine mu için J 2, içinde kut yeniii ve natuıel de bir istifam işareti yaratabilir. Fakat 
olacağnıı bildirerek bunun teminini iste- b } al · · l O k t · · 8 k u unan m IÇUl • çı ın ı ıçın uruı hakikat ortaya dökUlUnce bunlar sabuı 
mi~tim. Bu sene piyasa açıldıktan sonra t-Lı•f tti." • 

CJUI e köpliğü gibi dağılır. 
buna da bir karar verelim. B"' ""k b' f · il d b. uyu ır ırmayı tems e en ıt zat, Bu yazıda ne siz.in arzuda çok haklı 

l-takkı Veral - Harice satış itibariyle derhal bu fiatin bir kurut apğısını tekli6 bulunduğunuz (gazete sütunlarına geç
bu sene, 1ıeçen seneden çok daha iyiyiz. edince münakaşalar hararetlendi. Haki- mesini istemediğiniz) ve nptumda en 
Ben hem satıcı hem de alıcıyım. Mahau- kt bir çiftçi derhal müdahale mecburiye- ufak te!E!'l'l'Wltına kadar kayıtlı olan hl-

tinde kaldı ı diseleri bir bir sayarak ortaya dökecek 
- Bu fiati bir sabcının ağzından işit- ve ne de hakikate hiçte uygun olma· 

mek istemezdik. Hayret ediyoruz. makla beraber her sporcu için mukaddeı 
iHRACATÇILAR FIAT olan galibiyet ve mağllıbiyet mevzulan 
VERMiYOR.. Uzerinde yürüyecek değilim. Qer bütün 

Müstahsilin iyi kötü fiat teklifine ih- bunları burada sayıp dökecek olursam 
racatçılardan cevap veren, mukabil fiat belki de sizin gibi bir taraflı olmuş olu
veren bir türlü çıkmıyordu. Bu vaziyet rum. Bu itibarla bunların yazılmasını 
karşısında valimiz : sizin bilmek ve öğrenmek hususundaki 

- Şu halde, incir fU dakikadan itiba- arzunuzun izharına talik ediyorum. 
ren dıpnda eablmıyacak. Borsada mu- Son sözüm sizden bir nokta hakkında 
amele görecek, hir salon aynlaın. Herkes müsaadenizi rica etmektir. 
niimun.I~ b~a setinin. dedi.. Siz bu yanlannm hldiseim görerek 

Hakkı Veral - S tı lnrda muazanm- mi yazdınız? Yoksa herhangi bir beya
sı bir vaziyet var. 1 O - 12 kuruştan açı· nahı müsteniden mi ya~ bulunuyof'" 
lan incir piyasası derhal deiiJiyor. Müs- sunuz! 

incir piyasasının açılm.J tciTeniTUU?n bir intiba 
sili, Türkofie müdürü B. Rahmi borsada lün kalitesi güzel olduğu için fiatin yük-

tahaUin aizuıa bir parmak. bal çalıyor- Her iki şekilde isnatlann doğru olma• 
lar. Sonra da fiatleri düoiUüyorlar. Mm.. dığıru söylerken göremediğim beraber-ı 
tabail emin o)malı. eatacağı malın değe- lik golünün her halde Upk sahasında 
ıini bilmelidir. yapıhn11 olduğunu sanır ve Günepıı 

toplandılar. ııek tıÇ1lması gayet tabiidir. 
Borsa reisi. gayri müsait bir havanın BB. Mustafa Nazlı ve Aydınlı izzet, 

esmesine mani olmak için telef onla m4.. geçen 9ellenin fizerinde bir fiatle piyua
nın açdmasanın gayet tabii olduğunu, 

qağı bir fiari akıllarından geçirmedikle
rini aöylemiflerdiı. 

BiR fSAS TESBIT EDiLDi 

Valimizin teklifi üzerine ıöyle bir esas 
her zaman mer'i olmak üzere kabul edil
di : 

1 .- ltlenmit (Hurdası. natureU, çık-
mış, süzmesi, ellemesi mevcut) mal.. 

2 - l§lenmiş (Natureli hurdası çık
mış, süzmesi içinden almilllf mal.) 

3 - 1,Ienmeden, seçilmeden geçen 
yıllarda olduğu gibi gelen mal. 

incirler bu üç esasa göre hazırlanarak 
fiat verilecekti. Fakat söz karıştı. ltiraz
laı yükseldi. Müıtahsil ekspertiz itine 

lzmit Haberleri: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Burada yine münalcatalar ciddilefti .. balçıkla sıvatıamiyacağı hakkındald 

Yine mevzu haricine çıkJdL Ortada bir ibarbı meseli hatırlatınm. Saygılar. 
satıı müzakeresinden ziyaclC. aaeta bir lşbu tavzihimin sayın gazetenizde ~ 
oyun oynanıyormut eibiydi. Bir ihracat- %11masmı diler sonsuz saygılanmt SU• 

çı. fiatleri otux sün için garanti edeceği.. narım. 
ni ve yük.ek fiatle incir alac:aimı eöyle- 201 No. NAZztt..Lt 

T. K. Ko. MUdUrll di. 
NIHA YET ANLAŞTILAR 

Münakaşaların aldığı şekil, hiç te mil• 
tahsili memnun edecek bir durumda de
ğildi. Bu aarada vali B. Fazlı G61eç. l»or
aanın komiser odasında telefonla bir 
muhavere yapıyordu. Muhavere bitince 
ihracatçılar valiyi ziyaretle elde edilen 
neticeden habeTdar ettiler ı 

- Biz anlattık, piyasa 7.50 - 9.50 -
1O.5 O kuruıtan açılacaktır. Muvafakati-
nizi rica ederiz. 

Bu suretle piyasa açılmıt oldu. 

Suriye 
Üç taraflı iktıaadi 

bir muhasara altında 

Herekede üzüm bay

Kahire, 29 ( ö.R) - Suriye büküme
tl Lübnanda Oktrova resmi üzerindeki 

ihtilAfı halle çalı§ırken Suriye mUvareda
tına oktrova resmi Tazeden Filistin •• 
Maftl'ayl Şerianm kararlan ile kaqJ.,.. 
m11tır. Bu suretle Suriye it taraflı birik,.. 
tısadl mul.uara altına alanm11 gibidir •• ~ 
Suriye millt ikbaat nazın :rm8Clenbı de~ 
hal tetkikine bqlamı,m. Be,ıattaa ,., 
len son haberlere atire ~e hlkümed 
bu maksatla Lübnan ve Filistin hüJdl,. 
metleri lle müaakereye ~ Bil
bua FıU.thı kendi zirai n ...t maı.. 

.wlerinin bu ı5riiımelenle W..,--.. 
mubar olacalım &mit ~ 

ramı hazırlanıyor 
Londra, 29 ( ö.R) - Suudi Arabis

tan veliahdı Emir Suud hasta bulunan 
zannettiğim hislerin bende hala mev- yorum. yü.k bir kıymet vermekte ve ....ı.. ::C: 
cut olduğunu anlattı. Ben bugün, piyasa açılırken incir için m çahprak mU.bet itler sörmıekt.dir. 

l rde~i Emir Muhammedi bir kıliniktc 

t vadi ettirmektedir. Emir Suud İngiliz 

silAh fabrikalarını gezmiş ve Suudi Ara
bi tan hesabına mühim mikdarda silah 

Kısa bir an sustular. bir prensip meselesinin konu~ularak ka- & arada Arifiye Eiitmenler kuma " 
Lorans Lelia çok hafif bir sesle: ram haKlanmasını teklif ediyorum. Borsa vila;ret ftdanbimda açalan Babgav~ 
_ Ben, dedi. Sizin için yalnız si- idare heyeti. piyasa açılmadan bir ta- kunu dkre pyan(lır. EiitmesJ• ~ 

zin için §arkı söyledim. mimle müstahsili, malını ikiye ayırmağa olanca ,evk ve buaıetl ile devam etme.. 
sevltetmiırtir. Bu öğüde uyarak mallar>- tedir.Diia taraftan bal.çlvan yetlftlnmli 

üh. · · · · - Benim için mi} 
ve m ımmat ıuparlf etmıttır. nı ayıranları mükafatlandırmak, iyi mah- malt.adiyle açdan kura ta çok alaka ~ 

Emiri m afir bulunduğu Earl Athlone - Evet.. Ve sizi memnun etmiı sul ver nlere i}i fi:ıt teklif etmek lazım- laımt ve rağbet görmU,tOr. Buradaa y+, 
et- olduğumu gördüğüm için çok me- dır. A"zim emelimiz üz .. mde olduğu gibi tltecek Bahçıvanlaıı, fennt it g3receldıil otelinde bir çok oahsiyctler ziyaret 

m tir. 

---=:---

Mısırda 
Mecburı askerlik 

Londra, 29 (ö.R) - Alınan sağ! m 

bir h b re nazar n Mısır hiı ümeti m c· 
buri askerlık usulünü tatbıke karar ver-

mi tir. Askere alınacakların bir mılyon 

ki~iyi tutacağı tahmin edilmektedir. As-

sudum. incirde de " ·ni müstakar şekli temin vf ve diler ark.adatlanni C!a yetJftlrıner~ 
- Oh •. ilk defa olarak a ylardan- muh f dır. inciri de üzüm gibi num~ ça)ıpcaklarclu. Kıymetli ziraat memufıı! 

beri içinde bulunduğum realiteden r landır r k pi• as."lya çıkarmak istiyo- !arımız tarafından idare edilmekte ola« 
sıyrıldım. Ad ta firar ettim ve beni ruz. Hükü ı t bunu uy un buluyor. Müs- Bahçıvanlık kursu iki ay devam edeceli 
büyül"yen ee iniz sanki elimden tut- t hs;li him tm ı, 1 • ımdır ve bu bir gelecek aenelerde ()aba mütekamil bit 
tu, bu f ni '"'I mden çıkardı. ArzdPn ı c lit d "r. Tab.i tüccarımızın da zararını tarzda açılacaktır. Kocaeli çiftçileri, iten.o 
uzakla t.rdı. i ı meyi •. !?mitten güzel bir göriiniiş dil erine gösterilen bu candan alakadllJ\ 

Jlt'fatmız çok kuvvetli.. inciri dav ı '~tnn .urtarnrak piyasaya ! zmit 26 (Hususi) - 4 Eylül Pazar lığında toplanan heyet, çalışmalarına de- dolayı çok eevinmekte ve hültilmete tük-
- Duyduğumu söyliyorum. i ııkr r ve c "lİyet telkin etmesi icap aünü, l lerckedc üzüm bayramı kutlula- vam etmektedir. 4 Eylül günü Körfezin ren hisleri beslemektedirler. 
_ Şu halde çok hassassınız. den bu tekl"f üzerine müstahsiller, satı· nacaktır. O gün Jzmit ve 1stanbuldan yefil sahilleri parlak ve nete dolu bir Vilayetimizin kıymetli Sıhhat ve iç. 

1 "h t t'" 1 ·· k yüzlerce davetli Herekeye gelecek ve vi- bayrama eahne olac:a'-'ar_ı __ . D-Ldaı Muavenet müdürü Ot. Necmettin Oaı..ın• - H e} hat .. Hayır .. Haynt h~nim cı r ve ı r C!'t uccar arı uzun muna a- ıu aır --a .. 
Jeli mi bir daha dogv rultmıyacak su- şalara giri tiler. Muhtelif fikirler ileri layetin misafiri olac~br. Bu arada Zi- tertip edilen bayramdan dolayı eevinç türk bir ay mezuniyetle lzmire aitmittlı. 

ld raat Vekili Faik Kurdo::.ıunun da üzüm •---Lu"-"l 1~-terme'-tedirler. Gu"'•el ve Sahaht mUdüriimüze memleket hastanal ette büktü. sürü ü. Bazı kimseler bir türlü esasa 51 ~ ıu ._ ~ • 

lterlik müddetine dair henüz karar verıl- yaklaımak istemiyor, mevzuun haricine bayramına teref vermeleri rio:a edilmif- nefil üzilm yetiotireo müatabeile mükl- ser tabibi Dr. Nal Karabuda vek&let eı. 
Baımı önüne eğmişti. 

memiıtir. Askerlik talim ve terb.=:'.iy:..::ea=i:..::1n~---------------.....L...ç_ık ...... a ... r_ak ....... • .. Ö_.zu .... ·· _u_z .. a_tı~y-or ... d .. u ...... ·-~--~-Lt-ir_. _O_z_u_·m_ b_ay_ ramaun _ __ 11_·_iz .... el_v_e_bar~-aı-•_tli_'...L...fa_t_l•._r_d_a_i_ı_td_a_c_ak_t_ır~·----...-..------ıı...mek~_ı_edir_.~--~...;..---.ıı.&.M>a.ıı=.:z....-
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BiZANS SARAYININ IÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tali büyüklere sırdaş • yaptı senı 

ünyanın istikbali 
llitlerin elinde! 

Çekoslovakyanın işgali, büyük bir 
dünya harbinin patlaması demektir 

Dikkat et .. Bu hem çok kıymetli hem de çok tehlikeli pa:':n°:~~::,:;.;:;:a~~i!v~: s ............ YAZAN .......... s ::eı:db:~:'!n:irni;.:~~elerin ce-

• • • •• • .., • • • .., hadise teşkil etınelctedir. s Vinston Cörcil s * 
hır ıştır. Adamı yukselttıgı gıbı kazıga oturtur lngiliz siyasisi Vinston Çörçil bu ~a- : ........................ : ........ • ...... : . . . . . . . 

. . .. .. , . . .. .. • _ nevralar milnasebetile yazdığı ve cdun- harp vazifesi veriliyordu: Bu kanuna İngiliz hilkümeti, Lord Runsımanı Sü· 
Muhafız neferı: dım edıyor. Babası oldu:. Yerıne.ı~- vekıle gotur~ege ~emurdur. Arka yanın istikbali M. Hitlerin elindedir>lgöre hükümet istediği kimseyt istediği det Alınanları meselesinde bir hal şekli 
_ Evet, dedi. Bu adam Zoiçenin parator makamına geçtı. Annesı ol- daşlarına .. boy)~ .soylersen ~en ~e~ başlığı ile çıkan makalesinde vaz:iyeti zaman işinden alır ve istediği müddet bulmak için tavassut vazifesi ile Prağ~ 

kocası ve bugünden itibaren başve- dü .. Sarayda ser~st kaldı. Kutzun· mey?an no~t.çıs.ı ~~· kap.'. ~obetçısı şöyle gözden geçirmektedir: için istediği işte çalıştırabilir. gönderdi. Kendisini tanıyanlar şundan 
kil olan Stilyenin damadı. lmpara- yotes te öldü. Zoıçe ona kaldı. Bu de bıre~ ay ızınlısınız. Mu.kafabnızı Son Alman manevraları yalnız askeri B .. rülm . ul k dikk t emindir ki, Lord Runsiman hakikati ol-
tor hazretlerine maruzatı varmış. gidişle galiba sıra zavallı İmparatori- ayrıca ımparator hazretlerınden alı- talim midir yeni bir makinenin tecrübe- edilu' go .. binlemış u~-~ .pe azı . da duğu gibi tesbit etmeyi ve her iki mem· 

· · lm · B d b. ) k nm ' di. y uz erce ~= iş erın en !ek tin hakkını · k dis' b' Onun ıçın ge ış. en e onu ıraz çeye ge ece .. · . • . . .. . si midir yoksa Almanya başka bir gaye al af . 1 . . durd rulma e vermeyı en ıne ıı 
evvel dipdiri, sapsağlam olarak bu- Neferin sözleri Sebastiyanonun Sarayda hır ay degıl, hır gun bıle mi güd~yor• Bu suallere verilen cevap- ınması ve n 

1~~ e7 
1 

~ir M~ı şeref meselesi bilecektir. 
raya getirmiştim. Halbuki zavallı zekasını işletmeğe başlamıştı. izin, izin yüzü görmiyen muhafızlar lar uhteıiliu, bu .kanunun. tat. atı . e ~ :ın - Lordun vazifesinin tabii seyrini takip 

")'• Ad h kkı dı · · b"yük' b' ' tt' Adamcag" ız m · sedir Bu lşçilerın ve çiftçının Fransa birdenbire işte o uvermiş.. amın a var . ıçın u ır nıme ır. Alınan anın 8 sonunda seferber edil- · ' edeceğini kabul edersek Südet Almanla· 
· h 'f' .. 1 · · d z · · k ")" ·· .. · · k çıkıp gı'tti Y Y hudutlarına yakın yerlerde esasen ev- . . .. d kkül' Sebastıyano, erı ın soz erını uy- oıçenın ocasının o umunu ım· sevınere · . b' milyon 500 bin askeri olacağı . . . 

1 
rına, en genış şeraıt ıçın e teşe et-

b·ı O .. ) · · !be · ) k B' d J' nde bir çuval mış ır ' veldenben çalışanları takvıye !çın ge - . . .. . . 
mıyordu ı e.. , goz erını Kutzun- parator e tte memnunıyet e ar- ıraz sonra a, e 1 sk • hiz.m tini b"tiln efr dı dikl . hah rildi . bazı b" .. k mış hır Çekoslovakya Cümhurıyeti da-

. d t "!" .. d.k . lı cak Sokolidis içeri gı'rdi a erı e yapan u a gay- en er ve ği zaman uyu bilin' d .. . b' hak rilm . 'hl yotesın yer e ya an o usune ı mış- şı ya tı. · b' dd . . 11,L it d . . . ti e musavı ır ve esı gı 
. Seba t' d b "')"mden İsti- Sokolidis imparatoriçe Teofano- rl mahdut ır mü et ıçın s w.o a ın a İngiliz gazetelen bunun, garp hudu a- b' hal _,_,,_ ·'- • d"•ün b'll• 

tı. s ıyano a u o u • bul d d • b' iki batın ü lhti t dak:I f d' . d krıısilaiıı ır §=e varW1cagını .,. e ı 
Herif sanki uyuyor gibiydi.. fade etmeli idi. nun esrarına vakıf olan, sarayın ar- un ur ugu ve ır, ' ç. ya rm ena üşünceli "'."" riz. Bu ıelrllde bir p!An dünya suilıu d!· 
Bakışları gayri ihtiyari masanin - Bana, dedi. Sokolidisi çağır. ka kapı nöbetçisi idi. sınıfı askere çağırdığı tespit edillyorsalhücwnundan korkmaııı üzerme Almanya vaınnı müdafaa eden bütün devletlerin 

üstündeki prap §İtesine tekrar ta- Sonra bu adamın saraya geldiğini Sebastiyano, gördüreceği İ§ için en da, buıııı mukabil, diğer devletlerin de tarafından alınan tedbir olduğunu yaz- ittifakla kabul edecekleri bir fey ola-
kıldı. kim gördü?. emin adam olarak onu bulmu§tu. ara sıra ayni ıekilde manevralar yaptık- dılar. . caktır. 

Muhafıza: Kapıdaki nöbetçi, meydan nöliet- Sebastiyano ona: ları ileri ırilrlllüyor. Bu .. gazeteler il~ve ediyorlar. Fa.kat flll1U ııöyllyelim kl, dünyanın 
- Ben burada yokken karim gel- çisi bir de benden ba§ka kimse gör- - Sokolidis.. dedi. Ya§81llak. Bir taraftan, bütün çiftçilerin atlannın cBoyle bir tehlikeye kar§ı, bütün h~- yakın istikbali M. IDtlerln ellerindedir. 

di mi? medi.. hem de adamakıllı ya§lllllak mı ister- ve işe yarıyabilecek bütün kamyonlann dutlarda hararetle devam olunan büyük Bu anda, dağdaki sayfiyesinde Slr Jaıı 
Diye sordu. Adamcağız kekeledi. --Onlara söyle .. Saray meydanin- sin. Yoksa elinde tuttuğun çuvalın 15 ağustostan itibaren, orduda top çek· mikyasta bir takviye siyaseti, fllphesiz Haınilton onun misafiri bulunuyor. İn• 

Evet.. Geldi •. Sizi sordu ve da kazıklanmamak lsterlene dilleri- içine aokularak Mann!'J'anın dibini mek ve nakliyat için lrullanılmak Uzere yapılan işlerdeki t..Ierruatın gizli tutul- gillz generabnın söylediğine göre, etra· 
gitti. ni yutsunlar. Kutzunyotea saraya boylamak mı istersin? müsadeTe edildiği, izinli bulunan bütün ma.s~ zarurl kılar. Bımun için de mem- fında bütün işittikleri kil§ seslerinden 

O zaman bu herif od d ) · O kim ·· ed" A Ad kil d "') k""tü d 1 · b azif leketin bazı yerlerin! seyahlu bilhassa h' ün! eminl · d bar 
am a g) e medı. Bnu .se gBeom_ı ı.. .n· !be- amaka ı. ıt ~gı 'Mo e o sa memurların ayni tarihten iti aren v kae- askert rütbeyi haiz kimselere ~&terme- veBö lüsnbir dyekt y 1 • denn en-~'- e~. 

mıydı? adın mı} u emır.. nım emrım e t ya§llill ıa erım. armaranın lerl başına çai!ırıldıkları; 60 yqıııa • . ye e or çın e, generaıe gore, 
Evet.. değil, imparator hazretlerinin irade- dibini dü§manlar bulsun. dar olanlann memleketten dı§81"1 çıkma- mek tabiidir.> .. bir harp fikrini aklımıza bile getirmek 
Karım daha evvel gelmedi mi? aidir. - O halde dinle beni. Tali seni 1annın menedildiği söyleniyor; diğer ta- ~er, b~ çıkıp: cBalı~eslnln bir ko- mAnaswlır. 
Hayır .. Yani .. görmedim. Muhafız, l§İn ehemmiyetini kav- büyük adamların esrarı önüne koy- raftan da bunun Almanların manevraya şWnde b'.1' cinayet lşleınıye karar ver- Belki hakkı var. Eğer hakkı varsa, bir 
Nasıl görmedin.. Kapınin ramıı bir ciddiyetle eğildi. du. imparatoriçe hazretlerinin sır- tam manıı..ııe harp esnasında lmlşler gibi mi§ bir !°"'"e evvell balıçe kapısını ka~ muvazene temin! için mütemadiyen ça· 

.. ·· de deg"ı"I mı'yd' ' • 1 k f B h k k ti" . par!> Dıyecek olursa ona derler ki Nazı •·-·- mill 1-'- ti dalı uhakkak onun ın r - Kutzunyotes aaraya gelmedi.. arına va ı sın. u em ço ıyme ı bir hava venne.Jc maksadile yapıldığı. ilen ~ e == gayre a m 
- Kısa bir zaman için aynlmi§- Onu hiç kimse görmedi, dedi. Fakat.. hem de çok tehlikeli bir §CY· Şimdi slirülüyor. hükümetlnln bll§ında bulunanların bes- bir sulhle neticelenecek ve bu sulh bu· 

tını. Belki 0 zaman.. Gözleri ölüye çevrilmi•ti. sana bundan daha tehlikeli bir sır ve B da Alman ask rlnin faz! Ren ledlğl samlmt niyetler, muahedelere ve gUnkünden daha esaslı, dalıa müstekir 
Seba t' . d dal • u an e en a mill ti L.u •• ı..- ..... dik] • 1 akt 

s ıyano yıne Ü§Ünceye • Sebastiyano: . bir vazife vereceğim. Bak •. ~urada ve Çekoslovakya yakınında toplandıkları e er ar"".'. wuua.ra ~.ı g.,...,r en ° ac ır. 
mışb. - Ne demek istediğini anlıyo- ölü bir adam yatıyor. Onun kım ol- s<ıyleniyor. Fakat bunun da Alınan ordu- saygı, kan dökm':"'ek h"'.'usundaki dik- * 

imparatorun metresinin kocası rum, dedi. Sen hemen Sokolidisi bu- duğunu, niçin öldüğünü, nerede öl- sunun hususi bir ehemmiyet gösteren bu katlerl, nihayet büyük Bntanya ile dost- İzah edilmesi lhınıgelen yalnız blı 
~:ın:;t:~ kumandanının odasın· raya gönder. Gelirken bir de çuval düğünü asla bilmiyecekoin. Onu §İm- arazilerle ünsiyet peyda etmesi için ya- luk tem etmek emelleri bu tarzda bir mesele kalıyor. Kan aktığını ve şiddet 

getirsin. imparator hazretleri yeni di çuvala koyacak ve sanki ba§Veki- pıldığı i!Ave olunuyor. şeyi mümkün görmemize imkAn bırak- k:ullanıldığıru görünce hasıl olacak tesiri 
Bu bliyük rezaleti nasıl tevil ede· beşvekilleri Stilyene bir cemile ol- lin evine prap götürüyormuf gibi maz. klınse şimdiden tahmin edemez. 

cektl? mak lizere hususf prap mahzenin- buradan çıkacaksın. Bir kayığa atla- * Yukarıda yazdıklanmla, her §eyl ge- Bir masa etrafına toplanın~ ve biı 
Onu kim öldürmüştü.. den şarap gönderiyor. Sokolidis te yıp Marmaraya açılacaksın ve... Bundan bir kaç ay evvel, neşrolunan I niş yürekle görenlerin vaziyeti nasıl luıh meseleyi ciddi bir şekilde münakaşa eden 
Şüphesiz Kutzunyotes kaoten öl- bu §lll'ap ıişelerini çuvala koyup bat- -BiTMEDi- bir kanunla Alınanyada herkese umumi I etmiye çalıştıklarını göstermek istedim. bir takım kimseler tasavvur edin. Far-

dürülmemiıti. 1-------------------------------------------·;Bütün kalbimiz.le temenni ederiz ki on- zedin ki bunlardan biri birdenbire ta· 

Eğer 0 ölmeseydi, onun yerine ç d 1 k lar haklı olsunlar. bancasını çekiyor ve masadakilerden iki-
şimdi kendisi ölmüı olacaktİ. 1•0 e vatanperver •. Şu muhakkak ki böyle d~enler sini veya üçünü öldürilyor. Bunun üze-

Şüpheıiz karısı muhafızın kısa aü- haklı lseler ve Alman ordusundaki bü- rlne artık ruznamedeki meseleleri mü-
ren gaybubeti esnasında odaya gir- tün bu takviyeler sulh havası içinde ce- :ta.kereye ve evvelce tespit edilen prog. 
miı ve zehirledikl tarap dolu ıitcyi reyan ediyorsa ve bir lltl aya kadar her rama devam imkAnsızdır. 
masanın üzerine koymuştu. Kutzun- ıey iyi bir vaziyete dahil olursa bundan Aynı §ekilde, büyük Britanyanm umu• 

yotes te burada beklerken §lll'aptan çı·n askerı· artık sı·la"' hlı hamal _Jeğı·ı hepimiz büyük bir sevinç duyacak ve mi harbe girmesinden daha üç gün evvel 
bir kaç yudum içmek talisizliğine U 1 hepimiz yeni bir iman kazanacağız. nazırların beşte dördü ve avam kamarası 
uğramı§b. Şu halde valide imparato- Fakat vaziyeti böyle görenlerin haks12. ol- az.Asının onda dokuzu cmüdalıale> siya· 

riçenln sözleri doğru çıkıyordu. şuurlu bı•r vatan mu"dafı•ı•dı•r dukları ispan olımursa vaziyetten mesul setinin pddetll muazırı olduklarını SÖY• 
Düşmanları, başta kansı olmak olan hll.kümetler ve memleketler umumi lüyorlardı. Ondan dört gün sonra vazl• 

tlzere hiç te fırsat kaçırmak istemi- bir harbin ilk anlarında hissedilir dere- yet tamamlle değişti. 
yorlardı. Parı., 29 (ö.R) - Yangçe nehrinin perverliği ve fedakarlık hiaai oilr'atle cede zarar göreceklerdir. Binaenaleyh, Bu değişikliğe sebep ne ortaya atılan 

Sebastiyano bu düşüncelerde iken cenubunda Çin lut" alannı ziyaret eden inkitaf ediyor. Aakerler ıilalılı hamal ol· bu ağustos ayında içinde bulundukları yeni bir fikirdi, ne de başka tarzda dil· 
muhafız neferin sesi onu dalgınlık _,_ k 1 üd fil rehavet dolayısile veya akıllarını yaz şUnmeye başla.yış. Sadece mesele §U idi. 

rdı Hava• Ajanıı muhabiri blltün ehemmi- mu;tan çı ntıf, vatanın fUUr u m a e- . 
tan kurta --~u k d k yetli cllzii tamlar nezdine gönderilmit ri haline gimıiftir.> tatiline verdikler! için hAdlseler! olduğu ~evvel lngillz milleti Almanyanın 

Nefer, Ba11.K.1 en i endine söyle- . . . . . . .. gibi göstermekten kaçınanlar ve halkı hakikaten Fransaya ve Belçikaya taar-
nir gibi: olan alyaat bürolann mühim mikyaata fa. Çinlilenn bildırdilderlne gore Yanıı· hataya sürükleyenler büyük bir mesull- ruz edeceğine inanmıyordu. Fakat Alman 

_ Tuhaf şey .. diye mırıldanıniş- aliyetine tahit olmuıtur. Bunlar çok fail ç<ı cepheainde harp kendilerine müsait yet albna giriyorlar demektir. pişdarlan Lüksemburga girip Belçikaya 
b. Azrail bizim İmparatorumuza üst bir propagandaya devam ederek beyan- §"kilde devam ediyor. Çin kuvvetleri ha- Bunun için en basit bir ihtiyat olarak, doğru kanlı bir yol çizmeye başlayınca 
üste yardım etmeğe başladı. nameler dağıbnakta n içtimalar tertip zı mevkilerde mukabil taarruzda bulunu- Almanyaya komşu ol.an devletlerin de toplar patlayıp insanlar öldürülünce İn· 

Sebastiyano gözlerini açarak mu- ederek aakerlere bu harbin manasını yarlar. Fakat Çinliler Japon hava kuv- ayni tarihte ayni tarzda manevralar ter- gilterede herkes ne yapmak Jazımgeldi· 
hafıza doğru yürüdü. izah ebnektedirler. vetlerinin bomhardımanlariyle Hankeu, tip etmeleri lazımdır. Bu manevralarla ğini birdenbire anladı. 

- Ne dedin, ne demek istedin} Siyaal delegelerin baılıcalanndaıı bi- Kanton araaında münakalatJ kestiklerini ordularını öyle bir mevkie getirmelidir- Çekoslovakyanın ıştall gibi bir hAdise 
Asker korka korka cevap verdi: rlsi muhabire ıu beyanatta bulunınuıtur: kabul ediyorlar. Çin posta tayyaresinin ]er ki, vaziyeti berrak görenler haks12. bugünkü fikirleri değiştirecektir. O za-
- Hiç .. Yani imparator hazret- c - Siyasi bilrolarca elde edilen ne- Japonlarca tahribi üzerine hava postası çıktıkları zaman bu memleketler büyük man bütün dünyadaki büyük devletleriıı 

!erine bugünlerde cölüm» çok yar- ticeler mükemmeldir. Kıt" aluın vatan· Çan • Kay - ijek ıeferleri de kesilmiştir. bir zarara uğramasınlar. Zamanında alı- bir harbe girmeleri muhtemeldir. 

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

Müneccim başının karısı 
2-

Adam ise kansının verdiği zılgıt· 
tan sonra her gün hamam kapısını 
beklermiı .. 

Saray adamlari gelerek onu bura
da bulurlar, alıp götürürler. 

Hanım sultan: 
- Ey hoca, der. Benim yüzüğüm 

nerede ise bulacaksın. Sana sabaha 
kadar müsaade •• Eğer çıkaramazsan 
boynun vuruktur. 

- Eyvah.. !urlar, Böyle söyledikten sonra hocayı 
Diyerek yüzüğünün kaybolduğu- Bir çok bah§i§ler verilip adam ıe- yalnız başına bir odaya kaparlar. 

nu meydana çıkarır. vinerek evine giderse de karısı mü- Zavallı adam Allaha sığınıp ı 
Hamamda bulunanlar birbirlerine neccimlik değil, müneccimba§ılık is- - Aman Tanrım .. Sen bilirsin. 

girerek türlü telaşlar etmekteler iken tediği için herifi türlü eziyetlere so- Yarın benim canımı bağışla .• 

Elin~ ayağına kapanıp;- nız. Allah rast getirince getirir. 
- Aman hocacığım .. Yüzük ben- Demesi ile hemen bütün hayvan· Adamcağız foyasını meydana vu-

dedir. Ele geçersem mahvolduğum !ar bahçeye salıverilirler. racak iken rastgele içinden böyle do-
gündür. Ne olursa senden olur. Bu tecrübede padiph ta hazır bu- ğar işte. 

Diye yalvarıp yakarmağa ba§lar. lunuyormuş. Hoca, elinde kağıt ka- Bu, padiphın çok hoşuna gider. 
Hoca ise gönlünden: lem, sözele yazıp çızarak halayıka - Olursa bu kadar olsun bilgiçlik 
- T annm .. Bugün de işimi raıt· öğrettiği gibi bakar ki kazlardan biri diye hemen adamı kendine münec-

getirdin.. topallıyor. cim başı yapar. Türlü konaklar, ih-
Diye sevinir •. Halayığa ı - Padişahım, §U topal kazı tutup sanlar verip karı da muradına ererek 
- Söyle kızım, söyle der. Dünya- kesin, yüzük onun karnındadır. ölünceye kadar rahat rahat otururlar. 

da olmadık olur. Elbet bir çaresi bu- Der demez kazı keserler. Bir de 
lunur. yüzük meydana çıkınca herkes şaşar 

Demesi ile halayık ta işi ayna gibi kalır. Padişah ta bahçede gezinip du
anlatır. Bunun üzerine adam ona: rurken bir çekirge görerek tutar. 

- Haydi kızım, der. Kimse gör- - Ey hoca, der. Şu avucumdaki 

Mısırda çıplaklar 
cemiyeti 

hamamcı: kar. Diye türlü yalvarmalarda 
- Efendim, kapıda bir hoca var. Birkaç gün araai geçer. Sarayda nur. 

bulu- meden yüzüğü bir Kaza yuttur. Ve nedir bil bakalım .. Kahire, 29 ( ö.R) - Şehrin en kala. 
balık caddelerinde çınl çıplak dolaıan 

bir adam tevkif edilmiştir. Mustafa Malı• 
mut adında olan bu adam Mısır çıplak· 
lar cemiyetinin reisidir. Tallikat hik.i .. 
mine cCemiyetin reisi tufatiyle ilk adımı 
ben abnak istedim> demiotir. 

Bir kerre baktıralım. Böyle gaipleri hanım sultanın yüzüğü de kaybolur. Yüzüğü çalan halayık ise: 
pek güzel söyler. Meğerse bu yüzüğü halayıklardan - Şimdi ele geçeceğim .. 

Demesi ile hemen herifi çağırtarak biri çalmış imi§.. öteyi beriyi arat- Diye gözüne uyku girmez. Ne 
işi anlabrlar. O da evvelce hamam- makta olsunlar, o gün de müneccim olursa olsun gidip te hocadan bir me
cıdan öğrendi ya, biraz cızıktırıp, hı- başının kansı saraya gelir. det anyayım. Öyle de böyle de ele 
zıktırıp: Yüzük arandığını duyunca hanım geçtim. Diye düşünerek ayaklarının 

- Efendim, bu yüzük, bir dar sultana: ucuna basa basa hocanın kapabldı-
yerde, süprüntülük arasındadır. - Benim de yüzüğüm hamamda ğı odaya gider. 

Demesi ile hemen hamamcı: kaybolmuştu. Falan hoca kaybolan Hocanın korkusu ise halayıktan 
- Bakındı .. Şimdiye kadar aklı- yüzüğün yerini derhal söyliyerek aşkın. 

mıza gelmedi. Diyerek hizmetcilere buldu. Pek bilgiç bir adamdır. Söyle- Kendi kendine: 
emrederek su yollarını aratır. Zaten yin çağırsınlar. - Eyvah .. Acep aabali mi oldu. 
İş uydurma ya, akan sulardan biri- Demesi ile hanım sultan hamamcı- Cellat mı geliyor diye titremekte 
k~n siiprürtiil ı>r arasınc~ v\;7:;;-,:· ' , •1- ya haber gönderir. iken halayık odaya girer. 

bu Kazın bacağını kır. Ondan sonra Demesi ile hocada şafak atar. Nut
keyfine bak .. Hiç korkma, üzülme .. ku tutulur. Arbk bu sefer hapı yut

Halayık onun dediğini derhal gİ· tuğunu anlar. Kıvrana kıvrana: 
dip yapar. - Şahım, der. Size yalan olmaz, 

Bir de ııabah olunca hanim sultan Sonra olan biteni evvelinden nihaye
adamlarını göndererek hocayı çağır- tine kadar anlatmak için kendi ken-
br. dine: 

Bu da iti evvelce hazırladı ya... - Ey çekirge .. der. Bir siçrarsin. 
der ki: iki sıçrarsın nihayet işte böyle avuca 

- Sultanim, bu gece sabaha ka- girersin. 
dar araştırdım. Kitaplar okudum. Bu sözleri duyan padişah avucunu 
Attığım remilde hayvanlar gözükü- açarak içinde çekirge olduğunu her
yor. Sarayda bulunan ne kadar ta- kes görür. Herkes el çırparak alkış
vuk horuz gibi kazdan, hindiden bü- ladıkları gibi adam da kendi kendi
tün hayvanları bahçeye koyuverdiri- ne şaşar kalır. 

lzmir - Buca 

Kültür lisesi 
Leyli - Nehari; Kız 
Erkek her gün talebe 

ka vdına devam edi vor 
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stanbu nu zaif bir kadrosu 

lzmir muhte itine dörde 
karşı yedi ile yenildi 

• zne erı •••• 
z 
lzvestianın Roma muha

birinin bir mektubu BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE Bacağı takatlanan Ali çılgınca hareket- Eski çağlarda orta çağ-
ekn.k ti . . _,,_ ü 1 f kına in lerle oyunun zevkini kaçırdı. Bir ara ak 

t ı ne cesıru ancw. ç go ar - d k ı l Moskova - lzvestia gazetesinde Roma gözden geçirme> ye menfi surette b -
di""'ic:tlr. Bununla berab" .. muhtelit ta- top bir kaç oyuncu arasında iken Ali 

---. ...... kad an a an eser er hu.rust muhabirinin - Italyan diplomasl- tığı fikri hasıl olabilir. L&kin. ttalyanın 
kım, oldukça mil.lalt oyunlarından biri- bir ar aşını sakatladı. Baygın blr hal- •••• sinin yeni cmuvaffakıyetleri> b-lılı al- mezkQr meselelere k&.r§ı hakikt tarzı 
nl karm l de yere düşen oyuncu ile diğer arkndq- -. 

çı ~ sayı ır. lan meşgul iken Istanbul bu kan,ık'.lık- tında bir mektubu intişar etmiştir. Bu hareketini unutmak için dar bir hafızaya * Yuan: Stanley Kuson ba çıkar. Bu heykeller §imdi Berlin mli· mektupda ezcümle şöyle denilmektedir: malik olmak lhım geliyor. 
f kı b. . .1 ğl·""bl tt tan istifade ederek ilk golünü kaydetti- (Ti ) t . d . d d' ı.._ı.._ bl d S ,~_,, ___ ,_ Dün ar ı ır netice ı e ma u ye en . . unea ıue esm en :z.caın e ır. cSon zamanlarda Italyan diplomaslslne MevzuuutUQ te il e c euwiA &111aF1A· 

kurtulan Istanbul takımı Izmir muhteli- ~~d~ deweyı 1 - 4 mağlüp vaz.lyette TROVADAKl KAZILAR till asli yardım etmemektedir. Italyan sı gibi bir anlaşmanın Avrupanın vaziye-
tile boy ölçüşebilecek vaziyette değildir. ır. · Akdenizin ıarkında seyahat imkanla- Bergama tepderinde, uçurumlar Ü%c- diplomasisinin ıırasile yaptığı her bir te- ti gayet gergin olmakta devam eden <İ.iğer 
Ve oyun tarzları tatmlnkAr değildir. İkinci devrede takıma tlyas alındı. nnın kolaylaımaaı, hem alel&de aeyyah- rinde eski Yunanistanın Atinadan sonra şebbilsten sonra fa§ist matbuat yeni bir kısımlarına da tatbik edilmesi llzım> 

Ankara takımı mUdafaasının kuweUle Takım bu hadise sebebile durgun oynu- larda, hem de bir ihtisu ali.kası ile do· e;n heybetli iki Anadolu tchri bulunmak- muvaffakıyet kaydetmek için çırpınıyor- geldiği isTaren kaydedilmektedir. Bu 
temayüz etmiştir. Ve bu gUn de kupaya :~rdbu:. Iük~nb~ul ise vtlaziyelti ~d knk laıanlarda Türkiyenin gijzel noktalannı tadır. Bunlar, eski mimarinin plln ve sa da, bhid hakikat daima buc muvaffa- cUmle açıktan açı~ Çekoslovakyayı 

bu Uk eddir. ıçm uy ır cayre e go p"o::ın e o- · ·· k k h · · · r · · ö · en y namz -s gezıp gorme mera ve evcsını artırmıt- tnşasının za erını g stenr. kıyet> in yirmi dört saat zarfında mahl- kasdetmekte ise de, temsil hiç de makul 
Trakya takımına gelince: I1k defa ola- şuyordu. Altıncı dakikada sol açık ikin- tır. Bu alakanın artması, Türkiyede hem Milet ile Sard daha az heybetlidir ve yetini ortaya doKınektedir. Mesell, Ma- d ~·ıdir ÇünkU B l an ta Balk 

rak snhamızdn gördüğümüz bu takinı el sayıyı yaptı. etki eserlerle uğraşan teıkilntın hem de burada görülecek şeyler daha azdrr. car devlet adamlan tmredi ile Kanlanın egı · .1 h afu gi 
1 

s lnı ..ı .. 11 ba.nlr 
Biraz son- kendini toparlıyan Izmir 1 1 1 d ·ı · Ef h .k. · d h 1 b"' ··ıc antantı ı e, er tar Ç n e ve.'ll 1 d Uks k .. ll •.. turizm iş erinin düze ti meıin en ı erı eşte er ı ısı e arap o mut uyu geçenlerd'" Romayı zı'yaretlerl e"""•"ında 1 aktin hl ki 1 b t . d oyuncu an .. rnsın a y e enerJı 9 d kik d Saldi l't'l b . l . . b d .. .,~ an aşma e ç rrue c ar e mış e-

l d uht ı•t h üz uncu a a a n aya.,ı e eşınc 1 kt d' B Uzd b"•ro,_ aeyyahlar tıyatro ıle m" et var ır lm oyuncu ar varsa ıı ın e ı en ye- eme e ır. u Y en ı.,. a. . " . · . da böyle o uştu. ğildir. Halbuki Çekoslovakya, dnhllt Jş-
+ır ..... ı b" +~k e1mi ve on birinci dakikada Ömer vasıtaslle şimdi Türkiyenin tarihi eaerlerle dolu Eskı Yunan ve eskı Yunandan evvellu şım· dide BuJ-..ı .. tanıa B-1L-- antan•· l . d d . 'k d h l k 
~~~ ır "9 ım manzarası arz yor- ı lil d ,_._ km d . . . . b" ö~.., cı,ıAdU 1-4 erın e aımt tazyı ve mil a a e arşı-
du. Buna en kuvvetli misal de lehlerine a tınc~ g? e atma""uı g~ e l. kwmlannı hiç müıkü:Sta uğramadan do· şehırlennde kazı yapacak kımselerı u- arasında aktedilen Selanlk anlaşması d bul ktad T bl'ğin Ur tU 

1 'ki nalt d istü d d 1 13 Uncu dakikada bir finklkten Istan- la•abilmektcdirler. yük vazifeler beklemektedir. Bunlardan 1 si 11_ rln nl k 1. t d _ k sın a uruna ır. e ı m e P-
O an 1 pe 1 an a e e em~e e- b ı · · ·· · " . . . .. k mese e u.1.e e ay ey ıye Oöu•a - lerl Çekoslovakyayı kasdederlerken bil-
.eli M mafih disi llnli. 1 il U Uçilncu sa~fısını kaydetti. Bu gol Türk hükümetinin bu faaliyetine mu- çoğu şımdı tanhte gormüş oldu lan va- dır Mal"- ld ~. ıı- b an1 ' n r. aa p ça ışına e se- I b l 'k d kik . . T ta . wn o U5 ... ULere, u aşına hassa ltalyan matbuatının yine bu Çe-

daha ku etl. b" takımla l k stan u U teşvı cttlğlnden ylrml a ·a vazi olarak Türk arkeologları hem de zıfelcrı meydana vuruyorlar. rovada 31 d . ·ıA- dilm'· 
neye vv ı ır ge ece - k d b b hr.kl . k d 1 V ' . . . . . temmuz a ımuı ve ı wı e ~ve koslovakyaya karşı misli işitilmem~ 
1 · U h kt B da ,,,.... dık1 a ar niş i lr a mıyet ur u ar. e kendileri tarafından hem de ecnebi he- hır Amerıkan heyetı, Şlımanın 18 71 ıle B l . t N'' 1 ah d in tchdit-enne i p e yo ur. ura "'O.a nrı • u garıs anı oy mu e es e t heli d 1 . kta ld ğu 

"'lJ\bi ılmı k 1 ... ] 36 mcı dakikada sol açıklan vasıtas1le yetler tarafından meydana çıkanlmıı 1900 arasında yapmış olduğu kazıları kA dd 1 . den k dl e t o u ncşrıyat yapma o u nu ma6 u yetten. y yara ça4i'ır ar ve ld" dU cU 1 1 i:lr ma e erın urtarmayı ve ğer ak d 1 G k b . 
hucum hatl .. Pn•• 50~.ı.. kanlı ve bilg"ıli ur n sayı annı yaptı ar. . olan sahalarda faaliyet göstermektedir· tamamlamak üzere kazılar yapmaktadlT. af ul 1k unutm ta ır ar. ere u neşnyat, ge-

.... ,..... 6 \46 So d kikal da F d tar tan B garlstanla Ba an antantı k 1tal d' 1 · · · Ç k 1 ak 
oyuncularla takviye ederlerse galibiyete .. n a 8: uat ye ı~cl Izmlr ler. Eskiden yapılan kaı:ılarla meydana Trovaya Kanakkaleden Boğazın ce- Azaları arasında bir ademi taarruz mu- re y~ ıp omasısının e .o~ o; .. 
bile L-'- ka?Jınıı:,lar, golunil de yaptıgından 7 - 4 galıp olarak çıkarılmıf ve seyyahların gezmesine mü- nup sahillerinden geçen gilzel bir otomo• .. d ih. ya meselesındeki tarzı hareketı ta ytn 

ıuuı. __________ sah d ld kavelesını e tiva etmektedir. Bu mu- dl 1 . . . hedel . t kr .. 
HAkemle!'e gelince: Gerek Nuri Bosut a an ayn 1

• sait bir hale gctirilmi§ olan tarihi gehirler bil yolu ile gidilir. Trovadan lmroz tepe- kavele ile, Bulgari.starun diğer Balkan d P om~ m~; ri ~rı e a~ goz• 

Ve ge....:1- A \..-et l\....ı-: .. •i .. rumır ..r. .. wı Milet, Srd, Prien ve Efes harabeleri idi. lerinin ıörünüşü Ege denizinin eşsiz bir mlek t1 1 ,. ___ b t al en geçırme cusu e • nı ne sure e an-
·~ nuuı "'"'6-'6•- "'6A ,,._.. 6\.lilA" BUG"'""'"'"'" M me e eri e mwucıe a ının nonn ladıklar .. t ük 1 bi ı.3--eıerı· .... v.u·. B. Nuri Bosut 25 •-- u'u~v AÇLAR: Milct, lyonycn Yunanlılannın en bU- manzaruını tqkil eder Trovada Home· . d d ını gos eren en m emme ı 

A&ar ... ., .uu ıu · hır hal almasını ve ayni zaman a ileri e tuvirdir 
ci dakikada Tralcyanın yaptılt muhak- yliiü ve yUzlerce koloninin anası idi. Pri· rik surlarının dört köıe yontulmuf tat Bulgarhtanm Balkan antantına girmesini · 
bk bir golil top içeri ıirmedi diye gol 1938 Izmir Enterna.syonal Fuar kupa- en, hayrete ~ayan bir tekilde, pli.n daire- duvarlardan yapJmış duvarlar ıörünür. mUmkUn kılan bir :ı:emln hanrlam~ır. Tebllğln enıe:~~ dlje.r bir. lusmt daha 
Yenniyerek genç ~ahlan asabiyete sının en mUhim ~ılaşm.ası bu gUn sinde inıa edilmiı eski bir Elen tehri idL Bunun d~ında blr çevre halinde ilk du- vardır. Teblig milrettipleTı Sellnlk 
sevk~. Biraz sonra bir golQ de ay- tzmlrd ved Ankaraıl mkuhtelltlerl arasında Bergama, Elen kırallıfının merkexi ve varlar da vardır. Millttn önce üç bininci tTALYANLARIN ZAFER KURUN- anlaşması neticeslnde Balkanlarda hu· 

*kıb sta yum a yap aca · aanatklrlannın yurdu idi. yJa kadar giden bu ilk T rova aurlannın TULARI·. sule gelmesi lfızımgelen sükU.nu tasviı 
nl • ete ujramıştlr. Çok ·· l tin b' d ed 1 k b k el d B. Ahmedin en bUyUk hatası karar- guze ve çe ır oyun an sonra S.rd, kral Kroau1Un payitahtı idi. BU- keıfi son kazı mevsiminin büyüle bir za. er er en, u sil tlnu cevv emir ı 
larını tereddUtle vermesinde idi Bir de Ankara, Utaııbulu aneak 1/2 farkla ye- tün buralar timdi alellde bir aeyyah ta• feri olmuıtur. Faşist matbuatın sözlerinden her bir S~yadinovlçin siyasetine> atfetmekte-
lzmlrin dördilncü golUnUn olmasına se- neblldl. Buna mukabil t:ı:mlr - l!ı~anbul rafından sezilip ıörillebilir. Etki küc;Uk A.ya ve iptidat Anadolu !tal u karle malQmdur ki Ital an dırler. 
bep olan korneri, olmadığı halde korner oyu

1
nu 1dah~_,_harar11 eİtli veb h1arekıketlı geçti Siaam adaaı kal'f'Sındaki yeni iskele tarihinin tetkiki timdi daha ziyade Türk dipromasisinin muvalakati ~lmaks~ın Tebliğe inanmak lhungelirse, ttalyan 

d clir afih bul ve mı r munte ti stan u ta mını 4/7 küçük limanına çıkıldıktan aonra iki saat arkcoloıluının ihtisuı içinde bulunuyor. dün d h' bl vU d b lm kta diplomatlan ancak Sellnik anlaşması 
vermesin e • Maam Istan oyun- gibi mUhlm bir farkla mağlQp elti. otomobil yolculugwu insanı Priene götü- O la ve ecnebi alimlerinin tetkiki al ya a ıç rıey cu u ama - hakk·-..ı ... _ı.._ Ul ttikl · · fiil 
cularından bazıları hakemin her kararı- • n nn . . . . . . . • dır. Bulgaristanla Balkan antantı ara- lll<Ja ~YY e enru e çı. 
nn mutlak itiraz etmeleri yilzilndcn oyu- Ankara ve İmıirln btanbu1a kar ı el- rür, Aoağıda Mendcrc:ı vadisi görüniir tında bulunan ılk Etı (Hıtıt} tarihi, bıze sında Selanlkte bir anlqma aktedilmişse, karmıştırlar. Halbuki, bilhassa ltalyaıı 
nu idarede mUşkUU'lt çekiyordu. Fakat de ettikleri teveffuk, her iki takımın ve hepsi tarihi kıymetleri olan bu aahada timdiye kadar çcvrilmemi§ sayfalan aç· bu da belki yine İtalyan hUkUmetinin diplomasisi Bulgari.stanın diğer Balkaıı 
dünkU oyuna göre bundan daha iyi ida· kharşı k1ar§ıy~ yapacakları milsabakanın manzara çok güzeldir. A~ğıdaki on.nın maktadır. Ankaranın yüz mil kadar tar· böyle bir anla~mayı istemesinden ileri devletlerile yakınlaşmasına her suret1' 

e emm yetini artırmıştır. öte tarafında, bir zamanlar deniz kcna- kandaki Boğazköyün yakımndak.i Eti gelmic:tlr, ve bu suretle SelMı''- muk"- mlni olmak için Bulgaristanın Nöy'. 
re de yapılamazdı. F'lhakik A ka lo k d k d k d k 1 1 M b h H 1• k 1 ak d :ı ~ "' ı a n ra ta mı tam adro- nn a i en oim i ara a a mı~ o an i- aı §e ri attoaa.. tea.rar azı ~ ta ır. vele.!linin imzalanması hAdl.sesi de ttal- muahedesine dayanan damıt hoşnutsuz. 

sile bu müsabakalara iştlrak etmekte ve let görülür. B
0

urada.ld aarayl.ar ve s~rlar ~enıden tet- yan diplomasisinin sırada gelen blr luğundan istifadeye çalıştığı biltUn el· 
turnovanın en kuvvetli bir varlıg~ı halin- PRIEN VE BERGAMA kile cdılmcktedır. Ozerındekı yuıların f ı~·~ Tuhal ,_. b --~ hana malOmdur. Yine bu maksatla her . . . E .. 1 h d eza er> w.r. ı şu ıu, u 'L41er> 

HAkem Nuri Boaut (btanbw) un ip- de görUlınektedil'. Arikaranm mUdafaa Menderes vadisinden içeriye doğru deııhe edılmeaıyle hem . ti. ere, . em e hakkında haber ancak 5 ağustosta clnfor- iki kraliyetin ailevt bağlarından da U. 

ANKARA - TRAKYA MAÇI 

retile hücuma geçen Trakyalılar yirml hatJan da, hUeum hatları da çok kuv- gidildikten sonra büyük mabedinden k..., onlann saava tıklan Homcrı.k Ak.ilyAlılar masyone ıdiploma ke d bir t llğ k- üfade edild,iğl herkesın malömudur. 
dakika kadar Ankara kalesi önUnde do- vetlidir. Takımın nefes kablllyeti, Tek- lan eserlerle heykelleri 'Luvr müzeıindc malOmatımız artan tabletlerın toplanma- llnde intişar ebnlştir. İtalyanın ldarect Se!Anik anlqmasının imzalanma.sile 
la~malarma ra~en sayı kaydedemedi- nik bakımdan beraberlik arzeden oyun KÖrülebilen Menderes üzerindeki Mani- sına devam olunuyor. • mahafilinin meseleyi inceliyebilmeleri İtalyan diplomasisinin elinden gayet mu .. 
ler. Ankara takımı durgun oynadığın- sistemi şayanı tebriktir. saya varılır. Fakat J'rien, Türkiyede zi- Tonus ya~ınlarında •kazı y~pa~ bır ve SelMıik anlaşmasının İtalyanın bir hiın bir koz ka~tır. Diğer taraftan. 

•--•- yarcti gereken en enteresan yerlerdendir_. ba§ka Amerikan heyeti de Etılerın aon , . • . 
dan sayı yapacak vatlyct ihdas edemi- ~ gelince, bir buçuk aydanberi d . 

1 
. d . lı: 
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. 

1 
A muvaffakıyeU olduğuna kati surette kn- tngıltererun (bilhassa son zamanlarda 

b bak Çünkü burada Millttan önce dördüncü evır cnne aır ıymet ı ma umat top· . . .. . . 
yordu. Buna mukabil 25 inci dakikada u milsa alar için antrenBr Horesln 

1 
k d 

8
. 1 •1. k 1 •. h . d rar verebilmeleri için tam dört gilnluk SelAnik anlaşmasile} Balkanlarda durma· 

dikkatl lh nara ait, dıt hatlan bozulmamıf, yolları ama ta ır. ır ngı ız ar eo 011 eyetı e . . . .. .. . 
Trakyalılar bir kar~ıklık ~mda to- l ve timamlı çalıştırma.!lle İzmir kaldırımlı, hususi evleri hftla duran eski Mersin dvonnda tetkikat v k zılarla hır znmı:na ihtıyaç gorulınllştilr. Bu ma- dan kuvvet bulan tesiri İtalyan diploma· 
pu kaleye soktular ise de Mkem gol ver- takımı oldukça forma girmiştir. e a hafil buna böylece bir karar verdikten sWnin va.ı:iyetini bir kat daha gilçleş~ 

Bllh •-• bir Yunan ~eJırini görebilirsiniz. Etrafın- mqguldur. 
medl. Bunun Uzerlne asabileşen Trakya- assa u;nurln bu tumovada tstan- ETl KOLTORO sonra, br ~ günlUk bir gecikme ile olmak- mektedir. ÇünkU, SelA.nilı: aıİlapnasile 

bul ı daki eurlar da sarahaten görülmektedir. -
ıılar gevıtediler. Ve "'-'kara da bundan i e yaptı"ı son teması, takımın bun- ia beraber d:ı .. Uncelerini bUtun" cihana Akdenizin ş k k d h h ld 

• :ır .n.n d 6 Hatta ochir kapısının yanındaki mektep TUrlciye hükUmeti tarih Alimlerinin ar- 1 ' '"'ı1 ar ısının a, er 8 • 

btifade ederek UstUste iki sayı çıkardı. an sonraki oyunda, yani Ankara karşı- binası da görülüyor. Bunun duvarların- zularını karşıhımnk için e!ki müzeleri ıs- bi dirml§tir. Italya için hoş görUlmiyecek blr vaı:f. 
Devre 2 - O Ankaranm lehine bitti. sında daha iyi bir varlık göstermesi için da çocuklann isimleri kazılmııtır. Mer· ltıh ctmit ve yeni müzeler açmıştır. An· tTALY yet doğmaktadır. İtalyan diplomasisf 

Ikinci devrede Ankara dUzgUn bir yardım edecektir. İzmir tnkımının aksa- kezde pazar yeri, Ate.na mabedi, ve Yu· karada baoJıca Eti eserlerini ihtiva eden SAN KIS~·L1C1NtN ENTERE- mevzuubah.s tebliğdeki mevrulann yar-
oyun tutturdu. Ve gol adedini beşe çı- yan kısımlan, anla~ma ve beraberce iş- nan devrinin güzel bir tiyatrosu hala dur- merkezi müzede Eti sanat ve tarihi tet- I. dımile SelAnik anlapnasına ey~ 
knrdı. Bu devrede Trakya bir penaltı leme hususlarında, İstanbul lle yapılan maktadır. Sahne tertibatı, orkestra yeri, kik olunabilir. lstanbulda umumi müı:e- teşebbUsünde bulunuyorsa da, lAkin 
kaçırdıktan sonra bir korner a+. .. mdan tem""ı b'- den-e mahl tind t ıA,_,_, 1 k 1 d . d k. ,_ ti .. . d Bu tebliğ gerek siyasi gerekse pisiko- Akdeniz.in Şarkındaki bu vazı·yetin "'eı.. •"11 """ u ...,.. ye e e n~ ve oturu nea yer er de uruyor. Oradan nın yanın a ı tarK aana arı muzcsın e .. ~ .,.. 
orta haf Hasan Trakyanm ıııeref sayısını edlleblllr Çok u ki tzml An b' t 1u h k 1 t 1 . d loıı noktat nazarından çok enteresandır. liğ me• ..... •larile deği .. tirı'lemı'yeceği §Un. ıs • muyoruz r, - yakın bir yerde vilayet konseyi, yahut ır a m e y e ve eana eacr erı var ır. ~ . . . ...... '$ r· 

knfa ile yaptı. Ve maç dal - 5 Ankaranm kara karşısında daha gUzel ve kombine Eklcsiasterin, azanın oturacaklan yerler Türkiye bugünkü gUnde Anadoludaki :r bu te:;:ğ~ l~ak ı:ırn gelırse, hesizdlr.> 
galibiyetile bitti. bir oyun çıkaracaktır. ve ortadaki mihrabı ile görülür. Berga- caki ve yeni imparatorluktan milattan ıt~ ~~ e C' ':

1d su . e ~~ ---------------
HUIAsa etmek lhım gelirşe; bu mUsa- ma Dikiliden bir aaatlık bir yolculuktan önce 2000 den 1200 tarihine kadar olan yo a e Udafar g~ ... en ge~dafeyıd> der Havacılık ve spor 

tZMlR tSTANBUL MAÇI b k ı lik 111 d . . . zaman m aa ct .. "11 ve mil aa a c-- a a ar usu e oynan ığma ve gol sonra daha kolaylıkla %iyaret olunabilir. dcvn kaplıyan Etıler, bu muamma halın- . 
averoJ. tatbik edil .ıw~ ö iki t k B b h k 1 1 p d k 1 .11 h kı- d t 1 vam ediyormuş. Bununla, ttalyan hUkU- Havacllık ve spor mecmuasının 221 cce6 ... e g re a ı- urnda ir i eye eöy üre im: rien e a mı~ mı et a Ktn a araı ırma ar . 

Hakem Trakyndan Ahmet ÖZgirgin. mm son vaziyeti şudur: demokrasi için, Bergama ise krallar için yapmak için lüzumlu en çok vasıta ve md etınln 1936 da Ren mm takası ile 1938 ı inci sayısı çıkmıştır. Okurlarımıza tev-
İzmı·r muhteliti· Ank 6 l l'k 1 1 k t' eki nnşlus meselesini Hitlerce ctekrar siye ederi• · ara puvan bina edilmigtir. Elen prenslerinden File- eser ere ma ı o an rnem e et ır. ..... 
Hilmi, Reşad, Ali, Rasim, Adil, Enver, İzmir 6 puvan tarius ile Attalids, oimdi Türk Bergama Son Eti imparotorluğu, Boğazlar vaaı· kalma kıymetli eserleri Trabzonda bula-

Namık, Ömer, Fuat, Salt, Kemal... Puvantajda beraberlik var. Fakat iki kasabnsının yükacklerindc kayalık arazi- tasiyle Avrupadan geçen Avrupa ordula- bilirler, Buralarda Franklardan, Cene· 
Istanbul muhteliti: takımın Trakya ve 1stanbula attıkları de bir şehir yopmıglardır ki bu eski dün- rı tarnfından tahrip edilmipe de hunla- vizlerden, Vencdiklilerden kalını' bırçok 
Mehmet Ali, Bahadır, Leblp, Esat, Ke- gol ve bu takımlardan yedikleri gol göz yanın en büyük §ehirlerinden birisi aa· nn kültürü, Suriyede Kargcmi~ gı'bi yer· eserler vardır: fııknt bunları pek az l:im-

mal, Ibrahim, Orhan, Haydar, Şahap, 8nüne alınırsa yani; yılırdı. Bergamadan ıonra seyyah, 6arp lcrde çok daha geç zamanlara kadar ya- seler ziyaret eder. Fcnedos adasında gü-
Murat, Muhteşem... Ankara 2-7 sraziye, pazar yerine, &Ütunlara ve W:e- tamıştır. zcl bir Frank oatosu, Rumelidc Yunanis-

Güzel bir başlangıç yapan lzmil' daha lzmlr 5-10 rinde ilnhlann, il8hclerin ve yılanların Orta çağ ve Bizans eserleri için 1stan· tnn - Türkiye hududuna yakın Enez kasa-
birinci dakikada Saidin ayağile ilk golü Şu hale göre averoj hesabı yapılırsa mlicadele luılinde kabartma tasviri bu- bul, qi bulunmıyan bir ıchir halindedir. basında ise Cenevizlilerden Gattclusi 
yaptı. lki taraf da seri oynacbklanndan !Ankara 3,S ile İ:cniriıı 2,5 avantajı elde lunduğu için eski hıriatiyanlan:a cıcyta- Bir seyyah, eğer vakti varsa burada gü- ailesine ait diğer bir şato bulunmakta
zevkll bir maç seyri imktuıını buluyor- etmiftir. Bunun için 1zmir muhteliti eğer nın makamı> diye bilinen bUyük mihra· zelliji qaiz birçok Bi%ana kiliselerini gc- dır. 
duk. 8 inci dakikada Ali yerinde bir ınU-1 bu mUaabakalar sonunda galibiyeti al- zebilir. 145 3 Türk hücumunda harap Tabii, Türk.iyede eski Tiirk sanatının 
dahale ile Istanbulun bir golUne mani ,mak istiyorsa Ankarayı muhakkak yen- yas. olan kısımları mütesna olmılk üı:ere her eserleri mebzuldur. Selçuk türklerinin ilk 
oldu. Biraı: sonra Kemal kaleye kadar mesi lhımdır. ÇUnkil her iki takımın Uçoktan: her tarafı eağlam klan Biı:aruı eurlannı devirlerinden pek az eser kalmıştır. lstan-
sokulduğu halde muhakkak bir gol ka- lberabcrlik aldıklnrı vaziyette de Ankara Hakkı, Kemal, Sait, Adil, Namık, Neo- da burada eyic;e tetkik etmek mümkün· buldaki Çinili köşk Türk aanatının güzel 
çırdı. 17 inci dakikada Namık'ın sıkı bir tumovayı ve Fuar kupasını kazanmış det. dür. Ayasofya da camilikten çıkanlm11 eserlerinden birisidir. Konyadn Selçuk 
şutunu direk k8llıladı. 'olacaktır. Doğanspordan: ve umumi bir Abide haline getirilmiştir. camileri de tetkike §ayandır. 

Dakiknlnr ileriledlkçe Izmirin gilzel Onun için bu mUsabaka; tzmirin liza- İrfan, Fuat, R~t, Mehmet, Sait. Amerikalı profesör Vitmor burnda Bu mevzu hakkında ciddi bir alaka 
oyununu görenler !arklı bir netice ile mi gayret ve faaliyeti ile ve buna muka- Yamanlardan: yorucu, fakat faydalı çalıpnalar netice- ve heyecan hesliyen turistler de Eyübi-
galip geleceğine inanmışlardı. Nitekim bil de Ankaraıun elde ettiği avantajı ga- Ahmet. sinde ıizlenmit ve unutulmu, mozayik- lerdcn, on üçüncil undan kalma surlar 

1 
26 ıncı dakikada Namık ayağına gelen yip etmemek endişesile 90k zevkli ve Bu futbolcular saat tam 16 da futbol leri meydana çıkamı11tır. Bundan ba~kn ve bunların kap&8lllda Sclçulr.iler tarafın-
topu bir iki $ilrüşten sonra sıkı bir ~utla heyecanlı bir cereyan takip edecektir. levazımlarile birlikte sahada hazır bulu- yeni mozayikler bulmak için ara~tırma- dan yazılan kitabeleri görmek üzere Di-
kaleye soktu. 1 Bu gün saat 17 de yapılacak lzmir - nacakla.rdır. lar ve kazılar yapılmıktadır. yarbakıra kadar gidebilirler. 

Dakika 32 .. Kaleye epey uzaktan Is- Ankara oyunundan evvel, saat 15 de 1s- Ayasofyanın yakınında bir lskoc; he- 1ST ANBUL CAMlLERl 
tanbul aleyhine blr ceza vuruşu verildi. tanbul ve Trakya muhtelitleri karşıla- MISlR ŞAMP1YONU GELlYOR: yeti senelerce çalıprak eski İmparator Türk aanat ve mimarieinin en oerefli 
Salt demir gibi bir şutla topu UçUncU şacnkla.rdır. sarayının duvar ve aksamından han ta- devrinde viida ıetirilmit tahe.erlerden 
defa Istanbul ağlarına taktı. Bu ild takmun 2 ıer mağlQbiyeti var- Geçen cumartesi lstanbulun en kuv- rafları meydana c;ıkarmaia muvaffak ol- bir çoiu latanbuldadır. Büyük Sinan ta· 

Artık Izmirin her hücumundan gol dır. Ve yapacaltlan bu müsabaka ikisin- vetll kulilplerinden GilneJ ve Galatasa- muglardır. Burada eski RomalJardan rafından 1463 aeneainden aonra yapılm14 
beklcnmeğe başlandığı sırada dışarı çı- den blrWnln tumova UçUnclisü olmıwnı rayın çıkardığı muhtelit takıma 1-2 ye- kalma bir mozayik zemin bulunmuıtur. olan Fatih camisi bu ıehirdeki eserlerin 
kan topu hz\kem korner verdi. Korner temin edecektir. nildikten sonra ertesi paı.ar gilnU yorgun Buradaki hayvanlann ve çiçeklerin ıü· en güzellerinden biriaidir. Fakat Türle 
atışından Envere gelen topu En.ver sıkı Bu turnovada :iyi bir varlık gösteren olduğu halde Fener - Beşi~ muhteli- zdliii baıka yerlerde bulunmuı moza· mimarlarının en büyüğü olan Küçük Si
bir §Utla Istanbul kalesine sokarak Iz- Trakya !karşısında lstanbulun alacağı tini 1-2 yenen Mısır şampiyonu önO- kiylerden üstündür. nan tarafından yapılan Süleymaniye ca-
mirin dördüncU goliinU yaptı. netice de ehemmiyete şayandır. milzdeki pazar günU 1zm1r muhteliU ile lat nbulda Bi:ıana eeerleri hadsiz, he· misi ile bütün ıehi riftihar f'der. Bu ca-

hoşlanmıştır. Padişah, buna altı minaro 
yaptırmak istediği zaman imamlar, ahı 
minarenin yalnız Mekkede bulunduğu:ıu 
söyliyerek itirnz etmi§ler padişah ta bu· 
na Mekkeye bir yedinci minare yaptıra
rak cevap vermiıtir. 

Bir seyyah, lstanbulun haricinde de 
Türk sanatının güzel eserlerini sorur. 

Buraada planı T ebrizdeki mavi camiye 
benziyen Y egilcami, Türk dekoratif caer• 
lerinin en harikulidelerinden biri.aidir .• 
Burası 1atanbulun Türkler tarafındanı 

zaptından önce 1424 senesinde yapılmıı 
ve Türk sanatı üzerinde büyiik bir tesir 
bırakmıştır. Bursadaki Murat ve Bayazıt 

camileri, Kayagan hamamı, lznikteki 
Çinili cami de Türk sanatının ilk devrin· 
den kalma güzel eserlerdir. 
bunların dallarında ve kubbelerinde· 
ki tekiller, Süleyman zamanında baılıyan 
rönesans ile ortadan kalkmıştır. 

PARlSTEN TRENLE HALEBE 
Türkiye dcmiryollan çok geni§letilmit 

ve inkipf etmiştir. Bit seyyah. Pariate 
bir trene binip bütün Türkiyeyi ıeçtik
tcn sonra Halepte inebilir. Bunlarda ya
taklı vagon ve lokanta vagonu da daima 
bulunur. 

Bu eeyabatte Anadolu dağlarmın eşsiz 
manzarası, birçok milletlerin akıp gittiği 
birbirleriyle çarpl§tığı yerler görülür. 

Bu golden sonra Mehmet Ali kalemıt kal'§ılaşacaktır. Mısır takımı bu gllnkU snpsızdır. Bir eeyyah bunlan bulabilmek müerde renkli camlardan yapılın~ Türk Şimdi, modem vasıta ve bilgilerden 
terketti. Bu gün Ankaraua ka.r11 oynıvacak gUnde Mısır millt tnkımına 6 oyuncu ver- için h ritasını çok dikkatli bir a:.ırette tet- pençereleri vardır ki bunlar, Hıristiyan faydalanan Türk köylüsü, AkdMizin bu 

Dört gol Istanbul kalesini .!arstı. Ve lzmfr 1utbolculan: mektedlr. tstanbuldn aldığı neticelerden kik etmelidir. Bizans eurlan hımı deniz- kiliselerindekinden tamamiyl~ farklıdır. 
b&Zl oyuncular da asabiyete kapıldılar. sonra nasyonal takımının burada yapa- den, hem karadan gidilerek gezilir, görü- Sultanahmet camisi fazla yüklü, fakat 
Bu cümledC'D olarak Orhan sebepsiz ola- Alsancaktan: cağı maç §ilphesiz ki çok enteresan ola- lcbilir. zarif bir eserdir. Bunun Ayasofyaya ra· 
rak topu bıralo'D Alinin üzerine athdı. Hilmi, Ali, Enver. Rasim, Hakkı, 11- cnkhr... Daha meraklı seyyahlar, Bizanstan kip o~mak üzere intasına 161 O senesinde 

çok güzel memleketinin ovalarını mün· 
bit, mahsuldar bir hale getirmekte ve 
memleketleri için yeni bir servet yarat• 
maktadırlar. 
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K A G L l Y O S TR O - Dünyayı büyüleyen adam 
........•.........•.........•.•.•...... , ................................................................................ . 

10 Nakleden: Faik Şemsettin 

Güzel, fındıkcı Lörenza ! 
Kocası tarafından umumi valinin nezdinde b!rakllmış, 

Kagliyostro da Londrada zındana atılmıştı 

: 7 =-

Sabtekir Bankerin karısı 
Nihayet 
Fakat 

saklandığı yer belli oldu 
param bile yok diyor on 

Bu evi polis nezaret albnda tuluy'or. 

Lorenzanın bu fettanlığından son- azami istifadeye kalkıştı. Fak.at Lo- Maruf şarlatan kat't kararlar ver-

lngiltereden Fransaya kaçan TC izini 
kaybeden Mis 'T anfild adında bir kadını 
bulmak için Londra polis hafiyeleri Pa
rise gel mitler ve Fransız polisi ile el bir
liği etmiılerdi. Uzun aratbrmalardan 
sonra nihayet bu kadının gizlendiii bir 

yer bulurunuıtur. 

Evin içine zabıta memurlan ikame edl-
1İ7or. Kadın .. Nuıl oloa çocut.lannı gör· 
meğe ve almağa gelecek .• 

türmüıtür. Bankerin kansı Paris banli0 

yösünde oturmakta ve ~ok hasta bulun
maktadır. lngiliz detektifleri onu haata 
yatağı batında bulmuılardır. Zabıta ita• 
dını bir suç için değil, iflb eden banke
rin kanıında bulunan paralarına vazıyet 
için arama1ctadır. 

ııı. iki papas ahbap yollarına yeniden renza, tam bir fındıkçılık ile vaziyeti mek mecburiyetinde idi. Çünkü, Lo
devama başladılar. idareye çalıştı; hem cilvede kusur renza burada hemen hiç bir rol oy-

Çok güzd ve cazibeli olması, Lo- ebnedi, hem de valiye teslim olmadı. nıyamıyordu. Onun şimal ırklarına 

Diier taraftan Pariıte onu 11kı aureıte 
arıyorlar. Nafile.. Earareııgiz kadın bir 
tilrlü bulunaırıı,yor, 

renzaya, büyük muvaffakıyetler te- Bu komedi böylece bir kaç hafta has güzelliği, Londrada orijinal bir 
min ediyordu. Bu muvaffakıyetler sürdü. Kont haftaların boşuna geç- güzellik olmaktan çıkmış idi. 
bilhassa Fransaya ayak bastıktan mesinden hiçte memnun olmadı ve Kağliyostro burada para yüzüne 
sonra arttıkça, arttı. Antib gamizo- hedefine doğrudan doğruya yürü- hasret kalmıştı 1 Ve, sert ve zalim bir 
nu zabitleri, bu güzel kadına hep mek kararını verdi. alacaklının davası üzerine, Kağli
aşık oldular 1 Zaten kont, Kağliyostronun ah- yostra bir sabah kapısına gelen icra 

Mis T anfild, eahteklrlık cürmünden 
dolayı yedi •ene ağır hapoe mahkOm 
edilmiş olan bir bankerin karıeıdır. 

Nihayet bir gün Bok caddesindeki 
evin önünde oiyah renkli büyük ve lükı 
bir otomobil duruyor. 

Kadın hastalığı geçer geçmez Londra· 
ya döneceğini, kocasını çok sevdiğinL 
onu hapishanede göreceğini söylemiştir. 
Mis Tanfild aynı zamanda (Deyli Meyi) 
gazetesinin muhabirine ıu beyanatta bu
lunmu~tur: 

Otomobil boı .. Şoför, eline bir gazete 
alarak olcumaia baılıyor. 

Lorenza, bu kadar mülevves bir lakı hakkında kafi derecede malumat memurunu takibe mecbur kaldı 1 Bu 
hayat yaşamış olduğu halde. bekar edinmiıti. Bu herifin her kabiliyete mecburiyet, Kağliyostroyu bir defa 
ve saf bir kız gibi görünüyordu. Za- malik olduğunu tecrübelerle anla- daha zındana tıktı. 

Mister T anfild, baıka bir müesseseye 
ait çekleri ve diier kıymetli evrakı taklit 
ederek milyonlar dolandırmıı. Sonra ...h
teki.rlığı meydana çıkm14 ve tevkif edi

lerek mahkemeye verilmi~ti. Bunun ibe
rine karısı, i.ki çocuğu ve bizim paramttla 

üç milyon liraya yakın alhn, para ve mü
cevherleri alarak lngiltereden kaçmıştır. 

Polioler, evden bu ıoförü göz hapsine 
alıyorlar. Her halde onun burada dur
muı vo beklcmeei boı olmasa gerek .. 

Aradan bir aaat.. 1ki oaat geçiyor .• 
Otomobil hail orada. Öyle lı:i polisler ni
hayet beklemekten uaanıyorlar ve dilc
katlerinl bir ln için baıka tarafa çeviri

yorlar. lıte tam bu arada mürebbiye, 
iki çocuğu dlerinden tutarak evin kapı
eına inb'or. 

- Kocamın paralan ve mOcevher· 
!erim yanımda olduğunu iddia ediyorlar. 
Yalan .. Değil mücevher .. On param bilı 
yok. Yanını yoğıımu hep kocama ver• 
dim. Hatıl bankada buauıt hesabımda 
bir kaç bin liram vardL Onu da iıleri ..,.ı 
gitmediğini ıöyliyen kocama verdiın. .. 

Doğru.. Kocam bana çok kıymetli mn

cevlıerler almışb. Faht kocamı aevdl• 
ğim İçin onun ihtiyacını hissettiğim g\14 
bütün bu mücevherleri ona teslim ettim. 
Ne yapb bilmiyorum. Şimdi hende eıı 

kıymetli ıey olarak kocamla bentber }'&• 

şaclıiiımı mesut lnlann kıymetli hatırui 
birkaç aık mektubundan baıka bİrfOJ' 
yok. 

bitlerin ateşli ve ihtiraslı bakışları mışh. Kağliyostronun yeniden ve tek 
önünde utanıyor, gözlerini yere in- NETiCE VEREN BiR USUL başına zındana atılmış olması Loren-
diriyor ve kızarıyordu! Umumi vali, vakıt kaybetmedi ve za için büyük bir fırsat teıkil etti: 

Kağliyostro ve karısı dilber Lo- Kağliyostro ile kansı Lorenzayı o Bu şarlatan ve serseri kocadan kur
renza bu suretle Tulon, Eban Pro- ak§ftID nezdine davet etti ve mukad- tulmuı ve aerheat kalmıştı! 
vena ve Perpinyanı geçtiler. Haki- dimeye bile lüzum görmeden ve sert Lorenza, hemen ltalyaya dönmek 
katte bir haydut ve aenıeriden başka bir tavırla maksadını ileri sürdü; Lo- ana ve babasının evine giderek eski 
birşey olmıy:ın Kağliyoıtro, buralar- renzaya: saf ve namuslu hayatı ya§llDlağı dü-

Kadının F ransaya kaçbğı anla1J1lıyor, 

Londrada T anfildin muhakemesi devanı 
ederken Pariste de kar111 aranıyor. Nilıa• 
yet kadının Pariste Bak caddesinde otur• 
duğu öğrenildi. Şoför derhal otomobilin kapısını açı· 

yor. Mürebbiye 'Ve çocuklar içeri atlıyor
lar. Otomobil ıon ııüraıle kayboluyor. 

Polisler ise itin neden sonra farkına van
yorlar. 

<la oturduğu hanlar civarındaki fu- - Kızım, dedi. Oldukça uzun bir tündü. 
karaya sadakalar dağıtacak kadar zaman var ki beni oynatıyorsunuz. Bu evlilik hayab Lorenza için çok 
ileri gitti. Hatta size ya vaadlannızı yerine ge- fena ve korlrnnç bir kabus demek 

Polisler burasını butıklari nman is<t 
kadın ortadan 11r oluyor. Kocasının ar

kadaglan polisin baslcırunı evvelden ha• 
her almışlar ve bildirmişler. HattA kaç
masına yardım etmişler .. 

Kağliyostronun bu hareketten tirmek yahut Katalonyadan çıkıp idi. 
Bereket orada tesadüfen bulunan bir maksadı, sadaka kabul etmekle bera- gitmek için sekiz gün mühlet ver- Bu kararını acaba tatbik cdebile

ber, bir günlük İa§CSinden fazla hiç miştim; bu mühlette epeyce zaman- cek mi idi) Lorenza zındanların ka
bir şeye tenezzül etmediğini göster- danberi bitmiştir. Eğer bu akşam im duvarlarının bile kocasının uğur
mekti. için bana kat'i sözünüzü söylemez, suz nüfuzuna mani olamıyacağına 

BARSELONA \!ARIŞ vaadınızı yerine getirmezseniz sıtb- kani idi. Bunun için bir manastıra 
Maceraperest karı ve koca nihayet rımın sonuna geldiğini göreceksiniz. çekilmeği muvafık buldu 1. 

Katalonyaya ve buranın merkezi Artık ve ancak ceveb cevabı bek- MERYEM HEYKEUNIN 
olan Barselona vardılar. liyorum, aksi bir cevap belki de mÜ§- A YAOI DlBINDE! .. 

U%Ull a.nııbrmalardan ıonra nihayet 
ele geçtiiii zannedildL Tekrar kaybedilen 
kadın yine Pariste ııünlerce aranmışbr. 

Kadın kaçarken aceleye geldii{i için ilô 
çocuğunu beraber götürememjş. onlar. 
mürebbiyeleri ile birlikte Bok caddeıin
ddci evinde kalmıılardır. 

gazeteci otomobilin nwnaruını zaptet- Mis Tanfild acaba doğru mu söyliyor. 
mittir. Hakikaten kocasının ııahtekarlıkla dolan· 

işte bu numara sayesinde ıoför bulu- dırdığı paralan ve bu milcevherleri onun 
nuyor. ilk önce orada beklerken lanı- yanında değil mi} Yok"" o da kocasiyla 
madığı bir müşterinin otomobiline bindi- birlik olarak bu serveti emin bir yere mi 
ğini iddia ediyorsa da nihayet hakikati saklamışbr. lıte ıimdi lngiliz 7.abıtasının 
aöyliyor. Çocuklannı Mis T anfilde gÖ· çözmeğe uğraşbğı muamma bu .. 

Kağliyostro burada eyalet umumi küller çıkaracaktır! Bir pazartesi gunu, Londranın 
valisi kont dö Riyaleyi ziyaret etti: Teklif ve taarruz çok sertti. Bu hiç maruf katolik kilisesine giden Lo-

- Ben vakıa bir papasım, fakat beklenmiyen vaziyet önünde Loren- renza, Meryem ana heykelinin ayak
güzel resim ve hak yaparım, burada za, ne yapmak lazımgeldiğini hir !arı dibine atıldı, ve hınçkınklarlır 
bulunacağım müddet için bana bir türlü tayin edemedi, kıpkırmızı olan ağlamağa başladı. 
vazife vermenizi rica ederim! dedi. yüzünü önüne eğdi. Kiliseyi dolduran halk bu halden 

Kont, omuz silkerek: Kurnaz ve iş bilir Kağliyoatro. çok müteessir oldular : 

Bir kadın 
Elinden çıkan 

facia •• uç 

Sandığa • 
gır en ~enç 

f ngiltereden Holandaya nasıl gitti? 
- Burada böyle bir iş yoktur, umumi valinin tehdidinin neler do- - Acaba) ... Dediler, bu güzel 

baska kapıya müracaat etmelisiniz, ğuracağını pek güzel ve hemencecik kadının derdi nedir). 
dedi. neler olacağını anladı. - Bu kadın her halde aşk felaket-

Fakat, meçhul papasın yanındaki Ve .. Kendisine verilen bir resim zedesi değildir. 

Bir kadının, elini biraz öteye uzatma· 
11 Nevyorkta 3 kitinin ölümüne, 5 O ki
tinin de yaralanmuına sebep olmU§tur. 

Holandadaki nipnlısından kendisini 1 genci Holandanın yolunu tutuyor. 

~ran b~ m~~tup al~ığı z~man Ed~ar~s ~olandada gideceği tehir olan Şipol• 
ısmındeki lngılız genc:ı hakikaten mutkul ııelince, bu kırılmaz eşyayı dikkatle yere 

bir vaziyette bulunuyordu. Fakat, derhal 1 idiriyorlar. Gümrük memurlan da ıit 
aklına gelen bir fikri tatbik ederek arzu• ıolcup muayene etmekten sakınıyorlar ve dişi papasa dikkat edince umumi va- işini bitirmek bahanesile ve bin bir - Zavallı kadın, çok ta güzel.. .. 

linin hali birdenbire değişti! riyakar reverans ile valiyi ve karısı- Acaba kocası mı öldü) .• 
- Maarnafih .. dedi. Bana düşün- nı yalnız bırakarak odadan çıkh 1 Lorenza bu hareketi ile cidden bir 

mek için biraz mühlet veriniz. Yarın merak ve tesir uyandırdı. Fakat Lo-
bir daha geçiniz! dedi. - 5 - renzanın bu hareketinin hakiki hc-

Kont, ertesi gün erkek ve dişi pa- KOÇUK FAKAT KIYMETLi BiR defi ne idiL Bir maksat uğrunda mı 
pasa birer vazife verdi. Fakat bu va- KiTAP böyle yapmış idi). Yoksa ... Sami-
zifeler bir birinin tamamiyle zıddı Kağliyoatroyu ltalyadan Fransa- mi ve hakiki bir teessür eseri mi idi) 
idi. Erkek papasa, yani bizim Kağli- ya, ispanya ve nihayet Londraya Bu suallere sarih cevap vermek 
yostroya, verilen iş, sarayın tenha ve götüren seyahatinin bütün safhala- mümkün değildir. Fakat Lorenzanın 
köşe bucaktaki dehlizlerinde nak'ş ,rını takip etmiyeceğiz. bu hareketi kafi derecede yaşını, ba
ve resim idi. Fakat dilber ve dişi pa- Kağliyostro, bu büyük şehirde , şını alan bir zat üzerinde en büyük 
pasa, umumi valinin hususi daire- uzun zamandanberi hazırlamakta tesiri yaptı, hemen Lorenzanın ya-
sinde iş verihnişti. olduğu «büyük rol> ü oynamak za· nına yaklaştı ve ona : 

Valii umumi, bu güzel rahibeden manı geldiğine hükmetti. - BiTMEDi -

Koyu ve kör taassup 
Günah işledi diye gözünü makasla çıkaran 
ve elini bileğinden kesen Amerikalı kadın 
Mis Harvel isminde mütausıp bir ka

cluı. kocası ve çocukları ile beraber her 
alqam yatmazdan önce dua etmek ve 
JÜ]tsek seele ineil okumak adetinde imiı. 

Bi ralqam yine böyle inci! okurken 
mukadd~ kitapta bir ayettir. (Vücudu
nun he rhııngi azuı bir günah i~liyecek 
oluna azayı yok et) cümlesini okumuş. 
Mütaassıp icadın hemen ayağa kalkmıı: 

""brla da sol elini bileğinden koparmış. 

Sonra yilzü gözü, üstü hafı kan içinde 
tekrar kocasının ve çocuklarının yanına 
gelerek inci! okumasına devam etm!,. En 

ufak bir ıstırap hareketi bile gösterme· 
diği gibi ne kocası ne de çocukları buna 
aldırış bile etmemişler. Vaziyeti uzaktan 
gören komşu derhal zabıtaya haber ver· 

mİ§. Yet.itmişler, doktor getirmişler, ka~ 
dını hastaneye kaldırmıflar. Doktorların: 

- Acı duyuyor musun. 

- Sağ gözüm ve aol elim gÜnahk&r
dır. Günahtan mynlmak için onlan yok 
etmeliyim. Sualine kadın, hayır cevabı vermİf. _..., ............ _....._...,.iiıll *"'"'.ıilı"""'""....,...,iillol 

Demiş ve odadan çıkmış. Müthiı kan kaybetmesine rağmen hayatı 
Bir makasla sağ gözünü çılcarDUJ, bir tehlikede değilmiş. 

Böyle evlenme olur mu? 
Otokara binerken birbirlerini tanımıyorlardı 

inerken karı koca olarak indiler 

Con Dugid iaminde bir Ukoçyalı, lo- !eri ile gözletmekten kendilerini alamı· 
koçyadan Londraya gitmek üzere bir yorlar. Otokar, Cretno Grin kaııabuın
otokara biniyor. Otokarda Mis Elen F ri- dan geçerken toförün yanındaki rehber 
zela adında genç gÜZd bir kızcağızla göz burası halckmda yüksek seele izah.at ve.
göze geliyorlar. Yol uzun.. Saatler ve riyor: 

saatlerce sürecek.. otokar kalabalık.. iki- - Bu kasaba atk kaaabaaı diye ma
sinin arasındaki mesafe de uzak. Maama- ruftur. Eskiden kalma bir adet üzere bu
fih yol eenaSlllda fırsat buldukça birbir- rarun demircisi gece giindüz, her hanııi 

Bu dört Kaliforniyalı güzel kı.z Sıın 

Franaiako zira.at pana11ınnm bir rekld
mını yapı110Tlar ... 

ıaatte olursa olsun evlenmek içio le.en· 
disine vaki olacak müracaatlerde çiftleri 
evlendirmek oalahiyetini haizdir. 

Bunun üzerine Con Ougid yerinden 
kalkarak genç kıza yaklaıır. Kulağına 

eğilerek: 

- Kanın olur musunuz) 
Diyor. Genç kız utanarak ba11nı önü

ne eğiyor. Otokann ıoförüne derhal de
mircinin evine gitmesi söyleniyor. De· 
mirci bu çiftin nikahını kıyıyor. Otokar
daki yolculardan biri de elindeki alyaıuı 
yeni evli kadına hediye ediyor. 

Demek evlenmenin bu türlüsü de olu
yormuş. 

Kadının kabahati belki sadece clilckııt
ıiz olmasıdır. 

Nevyorlcun yer altı trenlerinde gider· 
iten bu kadın, bulunduğu yerden elini 
yandaki kompartimana uzatıyor. Burası 
elektrikli trenin makine dairesidir. Ka
dının, aradaki pençereden uzatbğı eli 
burada bir düğmeye tesadüf ediyor ve 
bu düğmeye dokunulması üzerine tren 
birdenbire duruyor. 

O aırada arkadan gelmekte olan diğer 
bir tren, olanca eüratile öndekine ~r· 

pıyor ve vagonlar yalnız devrilmekle 
kalmıyor, öndeki trende yangın çıkıyor. 

Kaza o kadar tiddetli olmuştur ki de
miryolunun üzerindeki caddede bulunan 
evler sarsılmlf, içindekiler zelzele olu-
yor zannetmişlerdir. 

Kaza üzerine derhal imdat işareti VC"" 

rilmiı ve en yakın polis karakolundan 
ve sıhhi imdat merkezinden yardım gön
derilmiştir. 

Yeraltı tren yolu bir mahıer haline 
gelmiş, yaralıların çığlılclan yukarıdaki 

caddelerden bile iıitilmiftir. 
Yaralılar hastaneye kaldırıldığı esna· 

da caddelerde bütün aeyrüsefer durmuı 
ve imdat otomobillerinin canavar düdük 
!erine yaralıların çığlıkları kanşmıflır. 

Çocuğunun, babasının veya anasının öl
düğünü, yaralandığın~ yahut kayboldu
ğunu görenler de bu acıklı oahneyi daha 
büyüle bir facıa haline aetinniılerdir. 

Kaza kurbanlarından üçü derhal öl
mİIJ, elli yaralı da hastaneye kaldınlmıt· 
br. Bunların ekaeriıi ağır yaralıdır. Ve 
bazılarının hayatlan tehlikededir. 

Kazaya kolunun ufak bir hareketi se
bep olan kadın ise hafif bir yara ile kur
tulmuştur. Y aloız üzerinde büyük bir 
mesuliyet tatımaktadır. 

Bar kızları 
Bir Amerikan barının sahih~ lokanta

sındald iki garson kıza seslendi: 
- Kızlar, bugÜn bilh..- ....-imli ol

mağa çallflJlız 1 Eyice aüaleniniz, dudak-
1.ıınmzı boyayın, .. çlarınızı kıvırtın 1 Ter
temiz geyinin. önlükleriniz tertemiz, ka
çelilarınız tertemiz olıunt 

- Peki. Mister Silay, sebebini de öğ
renebilir miyiz) ltibarh müıteriler mi 
gelecek) 

- Hayır! 

- O halde. 
- Sebep §U, bugün kızartmalar ziya-

suna muvaffak olmU§tur: 

F.dvarda'ın Holandadaki nişanlısı: 
cDerhal gel I> diye bir telgraf çeki

yor, 

Edvards da Holandaya gitmek üzere 

tayyare iatuyonuna kOfUYor. Fakat ora
da kendi.ine: 

cRuııün kalkan tayyare yoku alınıız. 
diyotlar, yalnız e§Ya naklediyor.> 

Edvards, ıimcli ne yapacak} Düşünü
yor, taımıyor: 

Eşya olmaktan baıka çare yok 1 

O zaman aklına bir plan geliyor. Der
hal, en oamiml iki arkadaşına müracaat 

aandığın kapaiiını açıyorlar. 

O zaman, Edvards ayağa kalkıyor ve 
herkesin hayreti önünde sandıktan dı .. 
ıarı çıkıyor. 

Artık kendisini saldamağa lüzum gör
memiıtir. Çünkü nişanlısının bulunduğu 
memlekete gelmişti. Yalnız. gizli yolcu• 
luk ve biletsiz seyahat suçlarından dola• 
Y1 bir miktar para cezası •eriyor ve aeT .. 

gilisini bulmıya gidiyor. 

Edvardın nifanlm bir barda danaöz· 
dür. Niıanlısı gelir gelmez boynuna sa
rılıyor ve bqına gelen macerayı anlatı
yor): • 

Bir adam onu ölümle tehdit eder~lı 
ediyor, fikrini açıyor, arkadaılan bunu kendisiyle evlenmiye mecbur etmek isti· 
ellerini çırpara1c karşılıyorlar ve hemen yormUf, Kız, bunun üzerine nişanlısıru 
iıe girişiyorları 

Edvards bir sandığa konuluvor Ka
patılıp mıhlanıyor ve üzerine: cDikkat 1 
içinde kırılır enra vardır. Şiş aokmamak 
lazımdır> yazılıyor ve gideceii adrea ya
pıştırılıyor. 

Bu auretle, tayyareye yüklenen lngiliz 

Nis'le Korsika adasın 
yüzerek geçmek 

istiyen adam 

çağırmış .. 

Edvards o adamı bulup evvela kav 
ea ediyor. Sonra polise veriyor. Nitan 
lııını emniyet albna aldıktan eonra tekra 
lngiltereye geliyor. Fakat bu ıefer sandı
ğa girmeden vapurla ııelmeyi tercih edi
yor. 

Bir Amerika şehrincl 
askı takmak neden 

yasak edildi? - -Aynı zamanda meşhur bir fi.İT, hassas Herkes Amerikada aerbest olarak ho 

bir reuam, eyi bir edip olan Verner vakit ı:eçirece/iim diye düıünür. Halb 
adında bir ıportmen Nisten Koroikaya .. • . 
kadar yüze yüze gidecektir. Geçeceği '°b. ndgakuniklerddeblol~~ Bı290tehrındelolsabn 
d • 200 kil d' D k ki 75 : ır a a e ıruze tane po isin ir 
enız ometre ır. eme 

ıaat eu içinde kalacaktır. Bu yüzücüye 
bir yat refakat edecektir. Yata köpek 
balıklarını öldürmek üzere aililılar kon-
muıtu.r. 

den 8&nldığını görilıoünüL Eğer panta 
!onunuz askılı ise vay halinize.. Çünk 

buranın belediye.i askı •hoı görü 
yor> diye menetmi§tir. Yani biraz neza 

ketııiz bir manzara arzediyonnuı. 

Bu yuaia ilk içerliyen bir gaze 
müdürü olmuıtur. Belediyenin bu kar 

nnı o kadar ııülünç o kadar mlnaaız bul 
mU§ le~ tek baıına bu karara kal'fl d 

mıya karar vererek. Pantolonuna kıp 
mw kocaman bir askı takarak plajlar 

dolaşmağa bqlanuıtır. T ahi! derhal y 

kalanmıı muhakemeye ıevkedilmiştir. 

Fakat bu Vemerin ilk teoebbüsil de
ğildir. iki aene evvel Danziıı koyunu 
on alb aaatte almııru. Geçen aene Ma
yısında Dünkerk ile Kale aruını a§tnılo 
Ağuatosta Dünkerkten kalkmlf, fimal 
denizini geçerek lngiltereye varmıfbr. 

4 3 Yatında olan Verner kafaca olduğu 
gibi, vücutça da inat ve 11rarla çal14mak 
suretiyle büyük ııüçlüklere her zaman ga
lebe etmek imklnı olduğunu ispat etınİ§ 
oluyor. Eğer ııazete müdürünü mahkQm ed 

---------------- cek olsalar deh§etli bir nqriyatla 
dece sert, pudding tatlw da fazlaca yu

muşak olduğundan, müşterilere kar11 bu 
kusurları siz telafi edeceksiniz! 

la§acaklannı anladıklarından belediy 
i.zaları lni olarak toplanmış bu dav 
feshetmitlerdir. 



Zavallı çocuğu diri diri ( a o R s A] 

kuyuya gömmüş 
halta mühim Fransada • .A 

sıyası 

Yeni bir altın istikraz ya
-ılacağından bahsediyorlar 
Devlet radyosu 

.""'unu tekzip ediyor 
fakat 939 bütcesinde • 
muazzam acık var • 
Paria, 29 ( ö.R) - Hükümet erkanı 

bu:;ün saat 15.30 da harbiye nezaretin
de baıvckil B. Daladiyenin riyaseti al
bnda toplanmıılardır. Möhim meseleler 
müzakere edildi. Hükümet reisi milli 
müdııJaayi ali.lr.adar eden istihsallerin 
artması için bir gayret sarfını istemek 
lı:aranndadır. Keza ekonomile kallcınma
yı kolaylaıbrmak ve endüstri iatihsalab
J\ı çoğaltarak ihracab arttırmak için de 
haftada lcırk saat kanununda bazı tadilat 
yapılmasın> istiyor. Kanunun daha yu

mupk bir hale ookulması için nazırlar 

n1eclioinde miizakereler olacaktır. B. Dııladiye bll§veklilet daire.ine girerken 
Kabine içtimamda mali meseleler gö-ı liflerini tetkilce baılıyacaltbr. 1 recclctir. 

rlifülmiif. maliye nazın bay Martandu 1939 bütçesinin tevdii tarihinin yakın Haber alındığına göre kabine &za.m-
19 39 bütçeainin hazırlık vaziyeti bale- olması mevaimsiz bazı rivayetlere mey- dan hirioi yeni bir albn iatikrazı yapıl
lı:ında arkadaılanna izahat Yermİftİr. dan açml§tır. Hükümetin mükelleflerden mıuıru teklif niyetindedir. Ve ortalığı 
Hariciye nazın B. Bonne de harici vazi- yığın halinde yeni bir gayret istemek ni- kanıtıran haberlere aebep olan da bu
yetini kll4ca anlatrn)ftır. Bu meocle ya- yetinde olduğu, bunun 8 - 9 milyar dur. Fakat radyo Mondiyal (Devlet rad
nnlı:i nazırlar konaeyinin müzakerelerine franklık bir yekfin tutacağı bildirilmit ve yoıu) öyle oaruyor ki maliye nazın bay 
mevzu olacakbr. hazine ihtiyaçlanru !carıılamak için de Marpndu bu muameleye taraftar değil· 

Kabine içtimaı bitince baıvekil Bay yeni bir altın istikrazı akdi niyetinde ol- dir. Vergilerin arttırılmasına gelince yı

Daladiye ve nazırlar Llyon garına gide- duğu iddia cdilmiıtir. Bütün bu haberler ğın halinde böyle bir zamma da maliye 
rek tatil müddetini Vizil ıatoounda ge- ıimdiye kadar hiç bir aağlam eıasa iati- nazın taraftar değildir ve istihoali müsait 
çirdilcten oonra kanaı ve torunlariyle nat ebniyor. tekilde kamçılayacak daha iyi bir vergi 
birlilcte dönen relaicümhur B. Lebrünil l 939 bütçcoinin müvazencsini tcmfo tevzü teklini tercih ebncktedir. 
karşılamı,lardır. için 8 - 9 milyar llzım olacağını iddia et- (NOT Y. A. F ransadaki malt vaziye-

Merakeşte görülen enteresan 
b\r cinayet davası 

Marakeş mahkemesi, Çeluh isminde bir küçük arkadaşının yaralarını yıkar. 
Arabı, İbrahim isminde bir çocuğu öldür- Yalnız başına karnını doyuran Çeluh 
mek suçundan dolayı muhakeme etmek- siyah ekmeğin artıklarını da kurbanla
tedir. Tesadüfen Merakeşte bulunan bir rının önüne atar. Çocuklar çok açtırlar, 
Fransız gazeteci muhakemeyi dinlemiş, fakat boğazlarında da düğümlenen ıstı
vak'ayı canlandıran güzel bir yazı yaz- rap bir lokma bile yemeklerine manidir . 
mıştır. Bu yazıyı tercüme ediyoruz: Zavallılar bir kelime bile söylem eden 

Fas çöllerinde bütün yaz sıcak bir rüz- bir köşedeki hasırın üzerinde büzülür
gilr eser, ince kumlan kaldırarak bütün !er ve bll§başa kabuslarla dolu bir uyku-
evleri, çadırları doldurur. ya dalarlar. 

Çadırda ya~ıyan Araplar günleree ha- 11--
reketsiz, uyuklar dururlar. İhtiyar Mch- Epeyce vakittir 1brahlmln gil'z1erl par
:net de karısı ve iki oğlu ile beraber ça- lamağa, rengi solmağa, yanakları çök
dırında idi. Dışarıya çıkmak lmkAnsız meğe ba~ladı. Ara sıra boğuk boğuk ök
~bi bir şey .. Bu "imkAnsızlık günlerden- sürüyor ve çok terliyor. Tükürüğünde 
beri devam ediyor .. Ellerinde biraz çay- çizgi halinde kan izi var. Yine Canelfena 
dan ve günlerdenberi bayatlamış siyah meydanında oynuyor, fakat canını d!şine 

ekme-kten başka bir şey yok. Adeta aç takarak ... 
yll§ıyorlar. Karısı Ayşe, yakıcı sıcak ve Bir sabah vlicudu at?şler içinde yana
boğucu rüzgAra rağmen her sabah kır- rak uyandı. Her tarafı yorgun; kalkmağa 
balr sırtında uzak bir ırmaktan su alına- takati yok.. Ter yanık yilzünün Uzerin
ğa gidiyor .. Yorgunluktan bitkin bir hal- den su gibi akıyor. Kırbaç yine şakladı: 
de dönüyor ve akşama kadar aç, yarı tok - Kalk ye:tlt! 
uyukluyor. Çocuğun derisi üzerinde yine kırmızı 

Hasan ve İbrahim lsmlnde birisi be§, çizgi görUndU. Fakat yapacak bir ıey 
dlğeri yedi yaşında iki erkek çoculı: bu yok; zavallı çocuk kalkar lı:allrmaz telı:rar 
~ ile baba için ağır bir yUktür. yere d~yor. 

Bir gün çadırında yatarken Mehmet O vakit Çeluh biraz dilJündU, sonra 
uzaklardan gelen bir prkı sesi 1.§!tlyor. birdenbire tbrahlml kucakladı ve hızlı 
Bu eslı:I bir Arap havasıdır. Mehmet ye- hızlı kıra doğru yollandı. Kırda incir 
rlnden kalkıyor, çadırdan çılı:ıyor ve ağaçlarından bir çitin arkasında derin 
uzalı: ufuklara bakıyor. Ufukta bir gölge ve ausuz bir lı:uyu bulunduğunu biliyor. 
var. Gittikçe bUyUyen ve yavll§ yavaı Arap, kuyunun başına geldi .. Orada otul'-
adam ıekll alan bir gölge. du. Kuyudan pb bir koku çılı:ıyor. 

- SeUmüaleykllml Çeluh lı:Uçük çocuğu yere koydu. 1b-
- Aleykümse!Am. Gel çadıra gir, bl- rahim artık bir hareket bile yapamıyor. 

zimle bir çay iç ve sana başka bir §'!Y Yalnız bakl§ında vücudunu saran mUt
ikram edemediğim için beni affet. hl§ korkunun kelimelerle anlatılamıyan 
Yabancı çadıra giriyor. 1ki çocuğu gö- ifadesi var. 

rüyor ve oturuyor. Kadın kalkıyor ve Katil korkudan gözleri bUyUyen 1b
derhal çay hazırlıyor. rahimin yanında diz çökUyor • Kuvvetli 
Güneş batmıştır. Yabancı bu geceyi on parmak çocuğun boğazına yapışıyor. 

çadırda geçiriyor. Sıkıyor, nkıyor, sıkıyor. 

Pario, 29 (ö.R) - Hükümetin mali mek mevsimıizdir, zira bütçenin bütün tin karl§muı hariçteki Frank lcotuyon
projeleri hakkında muhtelif rivayetler masraf tahminleri henüz rakkam halinde lan üzerinde de müessir olmuıtur. lzmir 
çıkanlmıştır. Maliye nazın B. Martandu ifade edilmemiıtir. Eğer varidat ve mas· piyasaaında cuma günü 3.43 kuruı ola-
19 39 bütçesi projesini l 5 eylulde me- raf bütçeleri aruında çok büyük bir fark rak kaydedilen Fransız frangı cumartesi 
busan meclisi komisyonuna verecektir. olur da bunu kartılamak zarureti haınl günü üç kuruı olarak kaydedilmiı, dün 
Bütün nezarctlcrin muraf tahminlerini olursa meıcle maliye nezaretinin tetkik ise hiç kote edilmemi§tir. Bu da Fransız 
tetkik ettikten ıonra maliye nazın 9im- aahasından hükümctin tetkik. .ahasına ge- parasının vaziyetinde henüz karanızlık 

Cli hava ve harbiye nezaretlerinin tek- çecek. ve her nazır kendi fikrini ileri eü- olduğunu göstermektedir.) 

Tan yeri ağarıp da §afak söker sökmez Katil etrafına bakıyor, kimseler yok, 
yabancı kalkıyor. Ev aahibile beraber henüz çırpman vücudu yakalıyor ve ku
sabah namazı kılıyor. Sonra lı:Uçlik tbra- yuya fırlatıyor. 

---------------------------------------------- himl uyandırıyor, eline iki şeker veri- İ§te Çeluhu mahkeme huzuruna sü-
yor ve elinden tutuyor, beraber çıkıyor- rültliyen vak'a. .. . 
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Memleket hastanesi diş tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Haatalannı her gün ıabah 

saat dokuzdan baılıyarak 

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

Telefon : 3921 

Asiler galip gelir erse lar. ~ ............................. l!!!!ll ..... ~1!!!!!!!!1..-11!!!!!! ..... !!!!!!!!!! .... ll!!ll!ll--..... 
Kumlar üzerinde gıcırdayan ayak 

sesleri işitiliyor ... Sonra gittikçe uzakla
şan bir maval sesi •• 

Eski ispanya kralı Alf onsu tahta 
çıkmağa davet etmişler 

Ayşe ağlıyor, fakat kocası ona iki tor
ba §eker, bir kutu çay, ve on franklık on 
banknot gösteriyor. Bunlar tbrahimin 
sa~ bedelidir. Ayşe susuyor ve YB§larını 
siliyor. 

Merake§te Canel Fena meydanında 

tul!ladan yapılmış evlerin llnU şehrin 
Paris 29 (ö.R) - lıpanyadan gelen larunız düşman hatlarını bomba ve mit- cumla düşmanı tard etmişlerdir. Fakat ~lence yerlerinden biridir. Burada gU-

haberler CUmhuriyetçilerin terakkileri- ralyöz ateşi altına almışlardır. düşman burasını yeniden zapta muvaf- nUn her saatinde def sesi eksik olmaz. 
nl gösteriyor. 4te milli milclafaa nczare- Estramador cephesinde düşmanın bir fak olmuştur. Kıtalarunız düşmanın gir- Canbazlar durmadan numara yapar. 
tinin tebliği: çok tcşebbUslerinl red eden lspanyol diği iki mevki arasındaki irtibat siper- Renkli elbiseler giymiş iki çocuk defe 
Şark cephesi: Ebre hattında düşmanın kuvvetleri ileri hareketine devam etmiş- !erini işgal etınişlerdir. Muharebe devam ayak uydurarak dansediyerlar. Bu ço-

tazyild evvelki günlerden daha :tlyade !erdir. 26tayyaremiz düşmanın münakale ediyor. cuklardan bir daneslnln çevikliği §aşı-
"dd ili im ı ı h tl bo b d d k ...... ,. Paris 29 (Ö.R) - Havas ajansının mu- lacak derecededir. Belkeml"'-' öne ar-şı e o uş, tayyare er mevzi erimizi a arını m ar ıman e ere mu...,. ,...... 

bo b dıma tmişı dir A ta h 1 1 dır habiri bildiriyor: Nasyonalist hilcumları- kaya doğru kıvırıyor. Ba§ını bacaklan m ar n e er . vcı yyare- asar ar yapmış ar . 
!erimiz bir düşman tayyaresini alevler Merkez cephesinde düşman bir baskın- na karşı koymak için tedafüi vaziyete arasından geçiyor, bu vaziyette elleri 

l · d düşü ·· 1 dir Bo b d 1 kil" · i t t . !at 1 h"" mecbur kalan climhuriyetçiler Ebre cep- üzerinde yürüyor. Herk .. bu hünerleri 
çın c rmuş er . m ar ımancı- a mev mız zap e mış, a arımız u-
.._ besinde teslihatlarmı fasılasız artırıyor- alkışlıyor, metelikler çocuğun ba§ı Uze-

F uarımızdan Resimler 
lar. Öyle ki bu cephedeki hareketler ge- rlne yağmur gibi yağıyor. 
rek iştirak eden kuvvetlerin ehemmiyeti, Şafaktan ak;ama kndar çocuklar du
gerekse bombardınıan tayyarleri ve top- rup dinlenmeden burada çalışırlar. Ak-
çu kuvvetleri itibarile harbın en mültlm ~am olunca şehirde Avrupalıların otur
taarruzu şeklini almıştır. dukları semtlere doğru giderler; kahve-

Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden 
1 - 1938 aeneai iatihaalib tuzların büyük yığın haline ifrağı İfİ 

eksiltmeye korunUJtur. 
2 - 350 lira teminah olan bu itin ihalesi 5 eylül 938 pazartesi gü

nü olup taliplerin teraiti öğrenmek üzere tayin olunan günden e"nel 
ve ihaleye iıtirak edeceklerin de o gün öğleden sonra 16 da Çamalb 
tuzlası müdürlüğüne müracaatleri ilin olunur. 

30 - 31 3185 (2752) 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
hakikat: bir 

Sabah, Öğle ve ak§am her tıemekten 
ıonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartile 

RADYOLİN Londra 29 (ö.R) - Deyli Herald ga- !erin taraçaları önünde hünerlerini gös
zetesinin bildirdiğine göre Franko eski terirler. Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
Ispanya kralı 13 üncü Alfonsa asilerin Gene biraz ilerleyince çocuklar tekrar lre sapsağlam yapar. Ona yirmin
zaferinden sonra tekrar Ispanyol tahtına Arap mahal!elerinin yolunu tutarlar ve ci asır kimyasının hArikalarından 
çıkmasını teklif etmiştir.' nihayet oturdukları ahıra yetiştiler. ' biridir, denilebilir. Kokusu güzel 

ı 

' • 

Barselon 29 (A.A) - Resmi tebliğ: Burası, yarısında eşekler bağlanmış l~~et'.. hoş, ~:oplara karşı te-
Ebre mıntakasmda düşmanın faaliyeti han gibi bir yerin ahırıdır. Bir köşede Bln yuzde yuzdur ....• 

geçen günlere nisbetle azalmıştır. Yal- Çeluh (bu İbrahimi babasından alıp ge-
nız tayyareler kayda dğer bir faaliyet tiren Arabın ismidir) oturmuş çay iç-
göstermişlerdir. Estramadore cephesin- mekle meşgul. Gözlerini titretmlye baş
de cümhuriyetçiler düşmanın Zujar mın- lıyan çocuklara diker. 
takasına yaptığı taarruzları tardetmiş- - İbrahim dök bakalım getirdiğin pa
lerdir. Cümhuriyetçiler ileri hareketleri- raları ... 
ne devam ederek Case Higurara Matasa- Küçük İbrahim günün bütün hasıla
nos Las Hilerasi zaptettikten sonra Mad- tını ihtiyarın avucuna kor. Adanı hırsla 
rid - Badajiz şimendifer hattını Cabeza paralan sayar ... Heyhat, ahali fakirdir. 
Del Bueyden Castueraya giden yola ka- Bugünkil hasilat çok az. 
dar katetmişlerdir. Çeluh kalkar, duvarda asılı kırbacı 

Cebelüttarık 29 (A.A) - Dün Cana- yakalar. Gözleri alevlenir, dişsiz ağzı ha
rias ile birlikte Elcezireye gelen ve Jose in bir tekallüsle büzülür. 
Luis Diez'e karşı yapılan taarruza iş- - Soyun kMir! 
tirak eden üç Frankist muhrip bu sabah Korkudan yere diz çöken İbrahim, 

süraUe Ceuta istikametinde hareket et- ağlıyarak bu emre itaat eder. 
mişlerdir. Her tarafında kamçı izleri görünen 

Londra 29 (A.A) - Deyli Herald ga- zayıf ve kemikli vücudu meydana çı-

zetesinin Bali muhabiri bildiriyor: kar. Kırbaç şaklar; sırtına, omuzlarına 

Franko, Franklst orduları muzaffer kalçalarına iner; kan fışkırır; çocuk hay
olduğu zaman ispanya kralını tekrar kmr ve baygın, ıslak topraklar üzerine 
tahta çıkmağa davet etmiştir. Bu davet düşer. 
Alfonsu bir korkuluk olmak üzere da- Zalim herif o vakit kamçısını duvara 
vel edecektir. asar, ve tekrar çay lçmeğe koyulur. 

Söylendiğine göre kral Franko tara- Bir kelime bile söylemeden bu sahneyi 
fından ileri sürülen şartlar altında Is- seyreden öteki çocuk bir desti soğuk su 
panyaya dönmek istemediğini cevaben !getirir ve oğzından çıkarmaktan kork
bildirmiştir. tuğu ~ııçkırıklarını göğsünde boğarak 

Talt • onnoya •euu19u. _ ....... - - -- • 

... "j .:.. ,·· ".'": :.···.. ' .-

}.~~~ .Q;Y O Li ~ 
KuHananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 

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

dişlerinizi fırçalayınız. 

Devlet demiryol!arından: 
Alaancak, Şehitler, Yadigör sokağında il kapu, 50 harita numar•

lı (Eski Helva fabrikası denilen) depo açık arttırma suretiyle 5/9/938 
pazartesi günü saat onda Alsancak SEKtZINCI iŞLETME ko
misyonunda kiraya verilecelctit. Muhammen üç senelik kira bedeli 
600 liradır. isteklilerin 4500 lruruttan ibaret bulunan muvakkat temi
nab yatırmaları ve ite gİnneğe mi.nii kanuni bir halleri olmadığına mü
tedair beyannamelerle muayyen gün ve saatte komisyona müracaat 
etmeleri lizımdır •. Sartnameler komisyondan parasız alınır. 



-'•hlfe • 

Emlak ve Eytam Bankasındaıı • 
Esas No. Yeri 

Depozitosu 
No.sı 

Yeni Taj 
Nevi T.l. 

162 Hasan boca mah. çiviciler 
sokak 

11 3 dükkan 150 

136 Kuşadası davutJar karyesi 
plaka mevkii 

bila No. tarla 14 

137 " " " ,. " 
138 " " " " •• 
139 " " " " " 
140 .. " l " " " 
141 .. " .. ti il 

142 ,, " " " " 
143 " " ., .. " 
195 Mes'udiye M. ikinci kordon 444-3 dükkan 
196 ,, ,, ,, ., 444-2 ev 
198 ikinci karataş tramvay cad. 323-323/1 ev 
207 Kokaryalı tramvay caddesi 983 ev 
207-3 ,, ,, ,, 983 parsel 3 ahır 
207-4 ,, ,, ., 983 parsel 4 ahır 
:!~17-5 ,, " ,, 983 parsel 5 ahır 
222 Hasan hoca M. kara os- 26-6 mağaza 

man oğlu hanında 

" " " 
" " 
" " " 
" " " 

26·8 
26-15 
26-32 
26-39 

223 
226 
227 
228 
229 Hasan hoca M. osma- 47.49-43 

niye sokak 

" " ,, 
" " " 

it " " ,, " 

37 
62 
45 

- 64 

231 
232 
233 
234 
235 Hasan boca m. yol bedes- 55-12 

teni selvili hanında 
236 Hasan hoca m. mirike

lam hamnda 

33 
62 
41 
64 

237 Hasan hoca murabıt sokak 23 27 
252 Karşıyaka alaybey Salim Es. 47 ye. 49 

paşa sokak 
285 Hasan hoca m. yol bedesteni 47 23 
286 " " " " 41-43-19 
298 Buca belediye caddesi taj 52 
299 il " " " 54 
300 il il " " 56 
301 " .. " " 58 
302 ,, 11 n 11 60 
303 Hasan hoca m. yol bedesteni ye. 55-10 
304 " " " " 55-4 
305 11 ,, ti ,, selvili 55-12 

hanında 

,, 

" oda 

" 
mağaza 

" dükkan 
mağaza 

" ., 

oda 

dükkan 
arsa 

mağaza 

" dükkan 

" 
" 
" ,, 

oda 
mağaza 

oda 

" " " " " 55-10 mağaza 

" ,, karaosman oğlu hanı 26-12 " 

20 
12 
28 
8 
6 
8 

20 
50 

800 
400 

1200 
260 
260 
260 
100 

50 
150 
26 
30 

260 

280 
120 
420 
80 

130 

40 

70 
158 

180 
360 

80 
40 
40 
40 
40 
35 
30 
30 

306 
309 
310 
311 
313 
321 

il ,, Osmaniye sokak 25-2,21 taj dükkan 

100 
40 
70 
70 

326 
329 
331 
341 
348 

349 
350 
325 
353 
370 
377 
383 
389 
390 
393 

394 
401 
403 
404 
406 
410 
411 
413 
415 
417 

581 

582 
583 
597 
599 
601 
602 
603 
606 
621 
629 
645 

648 
650 
651 
652 
654 
660 
681 
701 

" " " " 4 3 taj ,. 

" ,, yol bedesteni 83-11 mağaza 

" " " 65 39 dükkan 
Bayraklı Burnova caddesinde 73 ev 
Bayraklı Kanarya sokak 5 arsa 
Burnova bayrakh bülbül so. 
Hasan hoca m. yol bedesteni 

14 ev 
55·4 dükkan 

Hasan boca murabıt ç. kızlar 
ağası hanı 

25-20 oda 

.. ,, .. " 
" " " " Hasan hoca m. Osmaniye s. 

52-25 
25-12 
33 29 

,, .. 
il " 
" " " 

33 
16 
35 

Reşadiye m. tramvay caddesi Es. 
20 

983 
ikinci karalaş şehit Kemal s. 
Alsancak Mes'udive m. zade s. 
Hasan hoca m. kazo oğlu 
Şalvarh hanı 

13 
63-7-8 

Hasan hoca m. murabıt çarşısı 
Karataş Halil Rifatpaşa cad. 

25-25 
243 

Karataş mabmut hayati sokak 
Karataş ,. ,, ,, 
Karataş Hilal sokak 
Karataş orhaniye sokak 

" ,. " 

2-3 
4 

14 
17 
19 

Gedid m. dündar sokak 3 
bey s. 7 

7 
Göztepe merhum Nevzat 
Birinci karalaş yıldıztepe 
gönül sokak 

9C 26-2-26 

Üçüncü karataş Halil Rifat 349 
paşa c. 
Üçüncü karataş islahane arkası 8 

,, " it caddesi 111 
Toraman m. bodur ali S. 10 12 
Burııova yıkık minare sokak 28 
Burnova Kürt Ömer sokak 35 

.. .. " 
tt " " 

Ayavukla Rana sokak 

37 
39-41 
20 
45 

157-13 
Ayavukla toprak tepe sokak 
Karataş dokuz eylül sokak 
Dolaplıkuyu M. Dolaplı- 113 127 
kuyu S. 
Mahmudiye M. mumcu zade S. 126 
Dayıemir rn. dayıemir S. 12 
Dayıemir m. ye değirmeni Ç 102 
Dayıemir m. dayıemir S. 6 
Karataş asansör sokak Es. 23 
Bumova divanyblu 8-10 
lmariye m. ikinci burç S 7 
ikinci karataş 9 eylül S. 

128 

oda 
oda 

mağaza 

dükkan 

" 
mağaza 

ev 
ev 
ev 

mağaza 

" arsa 
ev 
ev 
ev 
ev 
ev 
ev 
ev 

arsa 

ev 

ev 
ev 
ev 
ev 

dükkan 

it 

" 
ev 
ev 
ev 

arsa 

ev 
arsa 
arsa 
arsa 
ev 
ev 
ev 

701·1 " " " 
112-114-116 
118-120-126 

ev 
ev 
ev 122-124 701-2 " " ,, 

706 Alsancak Mes'udiye m. 
zanbak S. Es, 18 ev 

550 
340 
100 

6 
32 
28 
8 

12 
8 

254 
26 

160 
200 
600 
120 
540 
40 

60 
24 
48 
60 
45 
60 
60 
70 
80 
19 

140 

51 
130 
340 
400 

60 
80 

100 
160 
200 
560 

3 

100 
1 
2 
3 

60 
140 

8 

400 
450 
900 

450 

~ YENIAS~ 

RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kuHanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kuHanmız, •fakat sabah akşam günde iki defa dişler.faizi fırça
lamak lazımgeldiğini unutmayınız • 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

lzmirde i~tirahat arayanlara 

lzmirde modern ve her tür1ü konforu haiz bir oteJde is
tirahat etmek istiyorsanız Kemeraltında hükumet karşısında 

Evıı.ya zaJe oteJı• ne gidiniz O~alarmm deni~e 
tam nez3reb vardır. Otehn 

bütün eşyas• tebdil ve asri bir şekilde tecdid edilmiştir. Sıcak 
ve soğuk su banyo ve duşları daima ve meccanen saym müşte-
rilerin emirleri altındadır. 7-15 (1668) 

707 

708 

709 
720 
724 
738 

Hasan hoca m. kara asman 
oğlu ham 
Hasan hoca m. karaosman 
oğlu hanı 
Kasap hız•r m. arayacı S. 
Tepecik Sakızlar sokak 
Tepecik hilal sokak 
ikinci Süleymaniye m. deşti-

26-28 

26-29 
3 

38 
12 

ban S. bili N o. 
ikinci Süleymaniye kamilpaşa S. 

,, ,, ,, Es.11 O 

" " ,, bili No. 

" " it 

" " " ,, 

3 

741 
742 
743 
744 
745 
746 ikinci Süleymaniye m. ki- 150 Es. 

747 
748 

749 
751 
15-ı 
753 
755 
757 
761 

milpaşa S. 

" 
" 

il 

" 
" 
" 

" " ,, eşrefpaşa bili No. 
kiremitçi sokak 

,, eşrefpaşa bili No. 
,, Çorak S. " 
,, .. " 
" " " ,, ,, şeyabmet S. ,, 

,, ,, a1'.iz ağa S. ,, 
ikinci Süleymaniye ın. eşref ,, 
paşa şehamet sokak 

766 Ahmed a~a m. limoncular S. 
781 Karataş duygu sokak 47 

55 
65.53 

782 Üçüncü karataş duygu S. 
783 " it " 

785 Karataş irfan sokak 
810 Hasan hoca m. karaosman 

26 
26-41 

oğlu hanmda 
818 Karantina Mısırlı c. 
848 Karataş şetaret sol<ak 
860 Mersinli Burnova c. 
873 Şehitler m. mukaddes 

mezar S 

318-320 
10.10-1 

es 14 
96, 98, 100 

120 

11 

43 
63 
30 

oda 

oda 
dükkan 

arsa 
ev 

arsa 
arsa 
arsa 
arsa 
arsa 

" 
" 

ev 
arsa 

ar~a 

" 

" 
" 
" 

dükkan 
ev 
ev 

arsa 
ev 

oda 

arsa 
ev 

kahve 
mağaza 

30 

30 
100 
20 
90 

11 
4 
5 
5 
5 

58 
4 

5 
7 

8 
6 
5 
3 
3 

31 
3 

140 
40 
30 

4 
25 
35 

4 
260 
50 

1.640 

972 Mangaltepe sokak 26 arsa 32 
975 Kasap bızır m. kuyumcular ç. 41 dükkan 90 
976 " " " " 43 " 80 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin 
veya sekiz taksitte ödenmek üzere satışlari 15-9-936 salı günü 
saat onda ihale edilmek kaydile açık arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarmda yazılı depozitoyu veznemize 
yatırarak arthrmaya girmeleri ve yanlarmda üçer fotoğraf getir-
meleri ilin olunur. 30 -13 183 t1779) 

p 
30 Aljustoa 1a3a 

o 1 • 
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Başı, dişleri 
.., 

agrıyor 

Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
aıaaııaaıııaaııııa 

•••••••••••••••••• 

Grip 

GBiPiIW • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
Karşısında derhal ricale mecbur olur 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ TAZE TEMiZ UCUZ ~ : . . : 

JIAC : 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyfik Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

iktisat VekiJetinden: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen salahiyete müsteniden 

mezkur kanunda yazılı maddelerden kahvenin aşağıda yazılı 
esaslar dairesinde bir elden memlekete ithaline devam edilmesi 
hükumetçe kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu husustaki teklifler 7 ilk teşrin 1936 tarihine k~da 
do~rudan doğruya iktisat vekaletine yapılmalıdır. 

3 - Bu teklifler vekaletçe teşkil olunacak bir komisy( 
tarafından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacaktı 
ihalenin icra edilebilmesi için teklif sahiplerinin en müsait teklir 
yapmış oJmakJa beraber deruhde edecekleri işi emniyetle if; 
edebilecek ehliyet ve iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bl 
hususun takdirine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehff:\te 
ve iktidara göre talipler arasında işin dilediğine ihalesine hü
kumet serbesttir.~~,~~" 

4 - Teklifler, Türkiyenin bütün kahve ihtiyacını tatmin ede
cek mahiyetle olacak ve piyasa için herhangi bir darlığı mucib 
olmıyacak surette memleket dahilinde en az 10,000 çuval stok 
bulundurulacaktır. 

5 - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri alakadar
ların nam ve hesabına olarak milli bir bankada bloke edilecek
tir. Bu para, ancak altıncı m3ddede yazılı olduğu veçhile sar-
fediJebiJecek ve kahve mukabilinde hiç bir suretle döviz veril
miyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde · memleket 
mahsuliit ve mamulatından muadil kıymette eşyanın kahvenin 
menşei olan memlekete veya Türkiye eşyasına henüz pazar ol· 
mıyan me:mleketlere ihracı mecburidir. 

7 - Memlekete ithal edilecek kahveler, memleket dahilinde 
beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüccarlara satıla
caktır. 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tesbit olunacak fiata 
ne nisbette zam yapılmak istenildiği dahi vazıhan gösterilmelidir. 

8 - Hükumet, bu esaslar dahilinde ve üç sene müddetle 
aktedilecek mukavelename hükümlerinin tatbik ni dilediği gibi 
kontrol ettirmek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket olunmaması 
veya bu piyasa fiatlarmdan fazla fiatla satış yapılması veyabud 
her hangi bir sebep ve suretle mnkavele ahkamma riayet edil
memesi hallerinde tarafeyn arasında tahhüddüs edecek ihtilaf 
Hakem vasıtasite halledilecek ve üçüncü hakem Istanbul Ticaret 
Odası R~isi tarafından intihap olunacaktır. 

10 - Taliplerin, tekliflerine iktisat Vekaletince makbul ve 
muteber bir Banka teminatı rapteylemeleri şarttır. Bu teminatın 
miktarı teklif yapılırken asgari elli bin lira ve mukavele akte-
dilirken asgari iki yüz bin liradır. Bu son teminat kül halinde, 
müteahhit mukavele- hükümlerine riayet etmediği takdirde irat 
kaydedilecektir. (1646) 

15-31-15-31-15-30 211'J (1470) 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28·9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 
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NHISARLARDA 
Yeni Bir Tenzilat Daha 

AVUıl""ABA 
........................ l:ll!Zlmi'lımlllllm .. 

Av saçması fiyatı indiriliyor 
1 Eylul 938 

• • av mevsıll' ı 

sunun fiati 

tarihinden 
• • 
ıçın av 

itibare:ı 938 · 939 
ve kurşunun ki~o-

Ku ; uşa indirilmiştir. 

Bu fiat üzerinden muayyen iskonto 

saçma ve kurşunların depolarımızdan 

liye masrafları da idaremizce temin 

memleketin her tarafında, av saçma 

luk kutusunu 40 ve yarım kiloluk 
satacaklard1r. 

ile bayilere verilecek 

mahalline kadar nak
edileceğinden bayiler 

ve kurşunun bir kilo

kutusunu 20 kuruşa 

Fazla fiyat istenilmesi halinde 
haber verilmesi gerektir. 

İNHİ~AR memurluklarına 

939 - 940 

olduğundan 

mevsiminde sert satılması saçma 
kullanmak 

da mukarrer 
• 

cıns saçma bu 
avcı birliklerinin dileklerini ve takriben 

istiyen avcıların ve 
ne miktar sarf ede

ceklerini birer posta 

BARUT DÜRLOGO 
kartı ile ( iNHiSARLAR UMUM MÜ-
ŞUBESİ ) adresine bildirmeleri rica olunur. 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

S,elanik sergisinin Birincilik 
madalyasını ka:zanmıftır ... 

,_. .......... ~--·~ 
MaksRuj 

Ve 

s .. 9 
GERLEN 
MUstahzaratı 

, -
Solucan dediğimiz ha~ırsak kordları 

E.kssiyetle çoa.Jdarm bajmaldanna yapıpnık bıılannı emınek oaretiyie 

büyüyen ve üreYen muzır b.,-vanlardır. Banlar 

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

görünür. Bunun ilaa çocuklara verilmesi pek kolay olan 

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

de fiati 20 kuruştur. Yalnız (iSMET) ismine DiKKAT 

'--1111:1-=•ımıısammmm ... ~ım111.,. ... .-........ ı 

Özel Devrim Ortaokulu 
Müeuis ve direktörü : Buca orta okul sabık direktörü F A1K AKÇIN 

1 - Birinci, ikinci ve üçüncü sııuflar için kız erkek yablı yatısız 
talebe kaydına devam edilmektedir. 

2 - Okul tam tedriaatlıdD'. Sınıf mevcutları kırkı &§Dlaz. 

3 - Yabancı diller için aynca alqam kursları açılacaktır .. 
4 - Yıllık ders ücreti yatılılar için üç taksitte 200, yahaızlar için 

75 liradır. 
5 - Eaaılı bir terbiye ve tahsil, kuvvetli diıiplin ve intizam günde 

dört nöbet sıhhi yemek, körfeze hakiın deniz ve çam havası, bol ziya 
bahçe ve koruları ve nezaretiyle 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 

L ZZZZ?aMU cea+rqzı;rn 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. 

c. 6 

C.12 

C.16 

C.17 

C.18 

C.24 

C.25 
25/1 
25/2 
C.39 
C.51 

C.51/1 
C.51/2 
C.51/3 
C.51/4 
C.51/S 
C.52 

C.63 

C.73/1 

C.77 

C.92 

C.96 

C.104 

C.105 
C.108 
C.152 
C.153 

C.159 
C.178 
C.180 
C.186 
C.188 

C.170 
C.209 

Yeri No.su 

KIU'§ıyaka Alaybey •ki Hayal Yeni Hakikat Taj 10 - 10/ A 
sokak. Ada 8, Parael 7 
KUJıyaka Alaybey Cünaydm S. 
Ada 188, panel 5 
Memduhiye mah. Kireçlikaya sokak. 
Ada 1553, parael 17 
Memduhiye malı. K.inçli kaya aolıak 
Ada 1553, parsel 18 
M.nduhi1e mah. Kireçlikaya aolcak 
Ada 1553, parsel 19 
lkinci SüleJJD&nİye M. Kimilpap S. 
Ada 155, panel 5 
ikinci Sultaniye malı. Neuket Sok. 

Taj 20, 20/ A. 
20/l 

yeni 6 

yeni 8 

yeni 10 

taj 138 

Yeni 24. 24/1 
24/2 

Reşadive Malı. Tramvay caddesi yeni 987, 1123/1 
ikinci Sultaniye E§refpap. Nezaket sokak taj 2 
Ada 21, parsel 7 
lknci Sultaniye E~refpqa caddesi 
tkinci Suhaniye llciçe§melik Eşre~ caddesl 
İkinci Sultaniye lkiçeşmelik Eşrefp&§a caddesi 
ikinci Sultaniye lkiçeımelik Eşrefpap. caddesi 
Ada 21, parael 7 
ikinci Sultaniye mah. Nezaket sokakta 
Ada 21, parsel 8 

taj 725 
727 
729 
731 
723 

taj 4 

Ahmet aia malı. Yemİf çarıısi ve Saiır sokak eski 25/24 
Ada 223, parsel 5 yeni 23/24 
Karşıyaka Alaybey Mah. Han S. yeni 23, 23/1 
Ada 188, panel 5 
Karfıyaka Osman zade Reıadiye 
Ada 100, parsel 25 

taj 21 - 21/A 

Dördüncü Sultaniye M. Haci Me..-liit çukuru yeni 14 

Re,adiye tramvay caddesi taj 1123 

Ayavukla Gaziler Mah. Tahir ve Çolak sokak 
Ada 1590, parsel 23 

taj 18 

Kartıyaka Turan Menemen cad. taj 183 
Fevzi pqa Mah. Hastane sok. taj 174 
Karııyaka Ala:vbev M. Mirat ıokak eski 48 yeni 23 
Ahmet aia mah. Şamlı aokak Eski : 27,27/1,27/277/3 

Şeyh Mah. Osman zade sokak 
Buca Yağhane sokak 
Mesudive mah. ikinci kordon. 
Buca Halk sokak. 
Eınaf Seyhi M. Samlı sokak 
Ada 186, parsel 17 

yeni: 35,35/1,35/2,35/3 
yeni: 7/2, 7/4 

taj 28 
eski 368, veni 118/2 

eaki 98, yeni 21 
yeni 58-60 

Güzelyalı Nuri bey çıkmazi taj 16 
Karşıvaka Alavbey eski Hayal yeni Hakikat sokak eski 6 
Ada 8, parsel 8 taj 12 

C.220 Oçüncü Sult~nive M. Tepe sokak yeni 24/1 
Ada 61, parsel 26 eski 26/28 

C.223 Fatih mah. Mahmut ağa sokak yeni 75/77 
Ada 495, parsel 6 tai 85/87 

C.228 ikinci Süleymanive M. Yüzha§ı Hasan aia Eski 73, 73/1 
sokak. Ac:la 1232, parsel 21 

C.239 Kar§lyaka Alaybey mah. Eski Hayal yeni Hakikat eski 9 
sokak. Ada 16. parsel 38 taj 11 

C.258 Selimiye mah. Tramvay caddesi, yeni 176 
Ada 480, parsel 5 

C.259 Selimive mah. Tramvay caddesi 
Ada 480, parsel 6 

yeni 178 

Nevi Kıymeti Depozitosu 

Ev 
194.75 M2 
Ev 
139 
EY 
162 Arf. 
Ev 
153 Arf. 
Ev 
145 Art
Ev 
104 M2 
OçEv 
159MZ 

Ev 
Ev 
197.75 M2. 
Dükkan 
Dükkin 
Diikkin 
Dükkin 
Dükkin 
Ev 

Maiau. 
58 M2. 
Ev 

Ev 

Ev 
562 M2. 
Ev 
484M2. 
Ana 

Bahçeli e't' 

Ev 
Ev 
Ev 

Depo 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev ve dükkan 

Ev 

Ev ve dükkan 

Ev 

Aile evi 

Ev 

T. l.. 
1100.- 220.-

1100.- 220.-

500.- 100.-

soo.- 100.-

500.- 100.-

100.- 20.-. 

1000.- 200.-

4500.- 900.---. 

1750.- 350.---. 

1700.- 340.-

1500.- 300.-

1500.- 300.-

2200.- 440.-.. 

500.- 100.-. 

5000.- 1000.--

100.- zo.-

2000.- 400.-
1800.- 360.---. 
2000.- 400.-. 
6000.- 1200.-. 

2000.-
1050.-
3800.-
2400.-
3000.-

400.-. 
210.-. 
760.-
480 ........ 
600.-

2200.- 440.-
900.- 180.-

650.- 130.-

2250.- 450 ........ 

1000.- 200.-

450.- 90.-. 

3500.- 700.-. 

2000.- 400.-

lzahah yukanda yazılı emlikin pe§İn bedelle aab§lari 15/9/938 perfembe günü saat ON BiRDE yapıla. 
calrtır. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak arttınnaya girmeleri ve yanlarÜ\. 
da birer fotoğrafla nüfuı tezkerelerini getirmeleri.. 30 - 9 (2758) 

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

! RADYO ! • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1STANBUL RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

S..at 12. 30 da plakla türk musikisi, 
l 2.50 de havadio, t 3.05 te plakla türle 
.nusikisi, 13. 30 da muhtelif pliilr. neşri
yatı. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 da dans musikisi (plak), 
18.50 de Hikmet ve arkadaşları tarafın
dan ıürk musikisi ve halk şarkıları, 19. 
da konferano, havacılık haftası, hava ku
rumu naıruna~Meliha Avni, 19.55 te 
borsa haberleri, 2 O. 00 de aaat ayarı: 

Crenviç ruathanesinden naklen, Suzan 
ve arkadaılan tarafından türk musikiııi 

ve halk ,arkılan, 20.30 da konferans: 
30 Ağuslos milli zafer bayramı hakkında 
20.50 de bava raporu, 20.53 le ömer 
Riza Do,.,.ul tarafından arapça söylev. 
2 1. 30 da Cemal Kamil ve arkadaşları ta
rafından türk muoikisi Te halle prlcıları, 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN Krem 
Oölıte 

Allık 

Dodaklık 

Parfüm 
l'ldra 
LOlYID 

----Gilil&ölıılll;a;;;ı;;;ı;-ı;m,_.!Eii<IOoiiiliöEiliiiiiiilil--;;;ı;;;---- 22.1 O da ajans haberleri, 22,20 de dana almak lazımdır 

ŞIK BAY ANLAR 
Marcel Guerlain 

Şampuanları, Losyonları 
Ve 

GUzelllk mUstahzaratını 
Kullanmalıdır !ar. 

Bir tecrübe kiilldir 
Parföm, pudra ve krem Dö Bote 
nümuneleri: Izmir fuarı ŞARL 

SIREY pavyonunda arayınız. 

Satı, yeri Maks Farağı 
Yenipostane civarı, ISTANBUL 

" J 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütün kullananlar, tütünün vücutları üzerine yaptığı tahribattan 

mÜftekidirler. Doktorlar kendilerine her daima ıİgarayı tekebneyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl 
Alman 

'ın son 
icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlıim içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kiınyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde ıüzcr, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati Her Yerde 150 Kuru§tur 
Toptan, perakende aabf : Kemeraltı Karakol kar,isi No. 74 

MAZHAR ONGOR 

musikisi (plak) 22.50 de son haberler 
ve ertesi günün programı, 23.00 le saat 
ayan. 

ANKARA RADYOSU: 
öğle neıriyatı : 

Saat 1'4.30 Plak neşriyatı 1'4.50 Plak
la Türle musikisi ve halk prlulan. 15.15 
Ajans haberleri. 

Ak~m neşriyall : 

Saat l 8.30 Karııık plak neıriyatı. 19. 
15 Türk musikisi ve halk prlcılan (Mak
bule Çakar) 20.00 30 Ağustos zafer 
bayramı veoilesiyle aöylev. (D. D. U. 
Md. Ali Riza Eren.) 20.00 Saat ayarı 

ve Arapça neşriyat. 20. 30 Türk mu,.;ki
si ve halk §arkıları (Salô.hetıin) 2 1. 15 
Stüdyo Salon orkestrası : 22.00 Ajans 
haberleri ve bava raporu. 22. 15 Yannlr.i 
program ve ıo:ı. 

NEVROZIN Soğuk algmlığının fena akıbetler doğurmaaına 
mani olmakla beraber bütün ıatıraplan da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

lzmir incir ve Üzünı Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğinden , 

Nakliyat Eksiltmesi 
lncir ve üzüm nakliyah eksiltmeıine ait il&nımızin A ve B. fıkralari 

görülen lüzum üzerine §U suretle tadil edilmİf tir : 
A - incir nakliyesi için 3000 liralık, üzüm nakliyesi için 2000 lira

lık nakdi teminat veya banka garantisinin üç eylul 938 cumartesi gü
nü saat 11 re kadar muhaaebemize teslim edilmİ§ olması lazımdır. 

B - Alakadarların üç eylUI 938 cumartesi günü saat 11 de Birliği
mizin İ§ hanındaki merkezine müracaatleri l&zımdır. (Bizzat müraca• 
at etmiyenlerin ellerinde mııaaddak vekiletname bulunması tarttır.) 

(2759) 
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DOKTOR OPERA TöR 

M. Nuri Arkan 
MEMLEKET HASTANESi BAŞ 

OPERATöRO 
Hastalarını her gün öğleden son

ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka
ğında fırın kar,ısmdaki 25 numaralı 
muayenehanesinde kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon: Muayenehane, 3125 
Ev 2980 

1-13 (2670) 

SAL1HL1 SULH HUKUK HAK!M
LlôtNDEN: 

Böbreklerin çalqmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluk
lannı, eaki ve yeni Belaoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnaını, ıık 
ıık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Vekiletimizin reımi ruhsabnı haiz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur. 

DlKKA T : HELMOBLö idrari temizliyerek mavile§tirİr • 

• .. , . . , '"' .. . ' . . -. ~ •.; .. 

ı----~IBl!I~------------··-~----
Fuat Gülergin 

Sağlık eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 127 

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

müstahzaratı ile her türlü il.aç çe§idi bol bulundurulur. 

Salihlinin Bozağaç köyilnden Ali oğ- Tuvalet qyuiyle sıhhi levazım her yerden ehvendir. 
lu Ahmet Kartalın ölümile terekesinin 1-15 (2698) 
tesbiti istenmekle yazılmış olduğundan 
müddeialeyhde alacağı olanlarlaı muma- , ______________ _ 

ileyhe borçlu olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Sulh mahkemesine 
müracaatle alacak ve borçlarını tesbit et
tirmeleri aksi halde mirasçıları ne şah
sen ve ne de terekeye izafeten takip ede
miyecekleri kanunu medeninin 534, 561 
ve 569 uncu maddelerine tevfikan ilan 
olunur. 3186 (2753} 

tzM!R BELED1YES1NDEN: 
Karakapı parkında Ballıkuyudan iti

baren Karakapı ana kanalizasyonuna 
bağlanmak üzere yaptırılacak 210 metre 
boyda kanalizasyon baş milhendislikten 
tedarik edilecek k~if ve şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. K e
şif bedeli 1800 lira olup ihalesi 13/ 9/ 938 
salı günü saat 13 dedir. İştirak etmek is
tiyenler 135 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gUn ve saatte encümene ge
lirler. 

30, 2, 6, 9 3187 (2754) 

TORNAX Motorsikletleri 
Beş sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plik ve her cins musiki alib 

tzMtR ve Havalisi toptan ve perakende sabf deposu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler çarşısı kaqısmda Baıturak No. 143 Telefon : 4079 

Evler · 
Hastaneler 

Mektepler 
Fabrikalar 

Ve bil'umum sınai müeesseseler kireçli sularınızı 

VEBOLiD ile 
Tasfiye ediniz 

Her boyda cihazlar emrinize amadedir 

Tediyatta Kolaylık 

E,e mıntakası Umumi Acenteliği: 

Izmlr T. T. Ltd Ştl 
Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

iz mir Enternasyonal Fuarı 

No. 175 
Cihazların satışı plasiye 

~ .................... ~ .. .-ı._.._ _______ ._. ........... ...., •• ~~&a' ............. ~ .. ıı:mı--• 
Fuar mönasebetile Izmire &9elen misalirlerlmlzl 

. --._ . ,··' ~· ". ~ :.; · .. ·.. . .. . .. :,.~ . . 
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Saygı ve sevgilerle selimlar ve hoş geldiniz der .••. 
lzmir denilince üzüm incir ile eczacı Kemal Kamil Aktaş 

kolo11yaları hatıra gelir. 
lzm:rden götü eceiiniz en ince, en zarif, en lüks ve en makbul hediyeniz Eczacı 

KEMAL K. AKTAŞ kolonyaları olacaktır. 
Kemeraltından 2eçerken HiLAL eczanesini mutlaka ziyaret ediniz. 
Size kolonya nümunelerinden göstereceklerdir. Siz. de bütün lzmirliler gibi KEMAL AKTAŞ kolonyalarının zarafet, 

nefa~et, incelikteki üstünlüğünü takdir edecek, bir Türk eliyle yapılan bu şaheserlerden milli bir iftihar duyacaksınız. 

Kolonya ı;: syon ve esanslar: Bahar çiçeği-Zümrüt damlası - Gönül - Limon çiçeği - Al
t n ruya - Fulya - Menekşe - Yasen io-Sonhalıra 

Keih al A taş müstahzaı·atı : ( Nasırol Kemal) nasır düşmanı ( Korizol Kemal) nezle 
d
0

~manı ( Okinolin Kemal ) saçları besliyen şaheser ( Dişolin Kemal) diş suyu •.• Kemal 
Aktaş Gülsuyu - Çiçek suyu - Kına ~ına hiilasası • Nane ruhu - Çocuk pudrası •••• 

Fenni ~özlükçülük, Sıhhi korsacılık; Tıbbi ve Sıhhi bütün ihliyacat .... 
~---------------------mım•w=~----•• .... ~--------•llllİlll•m~.·::wmm~ımmm:LSı&lillmmmı ... ______ _._. ___ ._. ........ ._ ......... ..,, 
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~--HiLKAT :.-.-, 
Daima Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuvvet, bir insana sıhhat ve saadet içinde yaıamak hakkını 
vermiftir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanununlanna aykırı hareke
tin cezası ölümdür. 

Y urddq ! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini 
gözden geçir ve gördüğün en ufak bir inza üzerine derhal faaliyete 
geç. Kendinde düfkünlük,. balaizli~ iftihuızlık, lcanuzlık, kuvvetsiz
lik, tembellilr, korlraldık mı hiuediyonlDluz? Bunlar uzviyetin imda 
i,areticlir. ~ :retit ve bayat ekairi olan 

içmiye bqla FOSF ARSOL tababetin esasını teıkil eden bütün doktor
lar tarafından takdir edilen en mühim iliçlann gayet fenni bir surette 
teşrikinden yapılmI§ emsalsiz bir kudret ıurubudur. 

Kam tazeler ve çoğaltır. l§tihayı açar, hafıza ve :zakayı yükseltir. 
Sinirleri, adeleleri sağlamlaıtınr. Azim ve .Iaaliyeti yükseltir. Ve bü
tün kudretleri uzviyette tophyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle ge
çirtir. FOSF ARSOL güneı gibidir. Girdiği yere sağhk, dinçlik, ve 
gençlik saçar, her ecznaede bulunur. ... ·.,,,. .:; · .. ...................................... 1 

Siz de bu krentden saşmaytnJz! 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının remıi ruhsa

tinı haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daİina üs
tün ve epiz k.almqbr. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegane sıhht 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce hem arasında birincilik 
mükafabnı kazanmıı olmakla ispat 
etmiftir. 

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

KREMLERi 

KREM BALSAMIN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp şek
linde satılır. INGILIZ KANZUK ECZANESi. •. 

BEYOOLU - ISTANBUL 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolo~yası 

1tAerkezi Kemeralh caddesi 
Beyler Sokağı kö§e!li 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
tzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Ki.milin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacaktır. lzınirde Hilal eczanesi 
kokucuhık. üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş. kokuculul 
~lemini şaşırtmı~ bulunmaktadv 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işinddci ciddiyeti, kolon· 
yalarını İzmirlilere sorunuz. • 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adını R'Önnelisiniz. 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
cz;r~z:ac 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER l.OTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkma kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlaT. kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

lstanbulda bütün ES!'e ve lzmirliler bu olellerde bulusurlar. 
Biı'çok hususivetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 

f 

• 

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

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
LAR!SSA vapuru 17 /8/938 de bek- CERES vapuru 3/ 9 / 938 de beklen-

leniyor. Rotterdam, Hamhurg ve Bre· mek.te olup Burgu, Vanaa ve Köatence 
men için yük alacaktır. limanlan için yük alacabr. 
ARcnJRUS vapuru 29/8/938 de bek HELDER vapunı 5/9/1936 de~ 

leıUyor. Rottcrdam. Hambu~ ve Bre- leıımekte olup Amstcrdam Rotterdaaı 
men için yUk alacakbr. ve Hamburıı Jimanlan için ~ alae.km. 

ANKARA YapUnl 12/9/938 Cle SVENSKA ORlENT LtNtEtC 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburs "9 

Bremen limanlan için yük alacaktır. BARDALAND motörii EITevm lo 
BELGRAD vapuru 26/9/9/938 :de manımızda olup Rotterdam, HambutS 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve Danimark ve Baltık Jimanlan fçin ,UJı 
Bremeu limanlan için yük alacaktır. almaktadır. 

ATHEN vapınu 10/10/ 938 <ıe BRAGELAND motöril H/9/938 de 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve beklenmekte olup Rotterdaın, Hamburg 
Bremen limanlan için yük alacakhr. Gdynia. Dantzig, Danimark ve Baltık 

H. SCHULDT limanları için yük alacaktır. 
GULUCKSBURG vapuru 31 / 8/ 938 15 / 9/ 938 e kadar Norveç limanlui 

de bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve için mal kabul eder. 
ı Bremen limanları için yük alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S/ A. 

DEN NORSKE MIDDELHAVSUNIE LEV ANT vapuru limanımızda olup 
OSLO Dantzig ve Gdynia limanlan için yük 

BAYARD vapuru 29/ 8/ 938 de bek· almaktadır . 
leniyor. Norveç limanları için 31 / 8/ 938 SERViCE MARtTIME ROUMAIN 
tarihine kadar kabul eder. Dieppe için ARDEAL vapuru 30/ 8/ 938 de 
2/9/ 938 günü öğleye kadar mal kabuJ manımıza gelip Malta, Marsilya ve c;. 
edilir. nova limanları için yük alır. 

) BOSPHORUS vapuru 25 eylUlden 30 Handaki hareket tarihlerile navlunlar• 

----T~ti~.R~K~İ~YE~------=::mı:ı-.z=--1~ eylUl 938 e kadar Dieppe, Dünlcerk. Ye daki dcğiıiklik.lerden acente mesuliyet 

CUMHU RİYETJ Norveç umum limanları için yük alacalt- kabul etmez . 

• ,..,,BANIASl tır. Daha fazı~ tafsillt için ikinci kordon• 
~ SERVtCE MARtTIME ROUMAIN da FRA TELLI SPERCO acentasma mü• 

BUCAREST raca.at edilmeai rica olunur. 
DUROSTOR vapuru 19/6/ 938 de Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 

- " . ' . . ··r .. • • . . 

''G L·A S U..,I T,, Fabrikasının 
''P A P A G A N,, Marka 

bekleniyor. Köatence Calatz ve Galata 
aktarrnaaı Tuna limanlan için yük ala-
caktır. 

DUROSTOR npuru 1 <4 eyhllde bek
leniyor. Köst.ence Galata •• Galata alt· 
tannua Tuna liman.lan lçia J"iik alacak· 

Olivi Ve Şüre. 
LlMtTET 

Birinci nevi YAGLI BOYALARI 
en ucuz AVRUPA BOYASI. 

tır. 

o. T. a. T. Vapur acentası 
TISZA vapuru t s eytalde bekleniyor. BlRINCl KORDON REES 

Bütün dünyaca tanmmıf aon de
rece dayanıklı ... 

Port Sait ve lskenderiye limanlan için BiNASI TEL. 2(43 
yük alzı.cakhr. 

SZECED vapuru 30/8/938 de belt- Ellerman Lines Ltcl. 

45 Modem renkleri vardır. 
S ve 1, 1/2, 1/4, 1/8 kiloluk 

kutularda olarak 

GLASURIT VERNiKLERi 
5 ve 1, l /2, 1/4 kutularda olarak 

Bütün boyacılarôa bulunur 
f • ,, ~ • f .t • 1 • • • ,. • . .,. . , 

D A l~l6D N Masa vantilatörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet pil· 
le itler. Bir saatte bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. Bankala· 
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde 18.zım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatte bir kuruf gibi az sarfiyat yapması 
tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

Satıt yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 
öDEMIŞLI HOSEYIN HOSNO 

Cildinizin talıris edilmemesını • 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi trqtan sonra pamuk gibi yumuşatan 

PO· KER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

leniyor. Danüb limanlan için yük ala- LONDRA HAT'l'l 
cakhr. OPORTO vapuru l.iverpooldan 1 O 

BUDAPEST vapuru 1 S eyltllde bek· ağustos 938 tarihinde gelip yük çıkara .. 
leniyor. Danup limanlan için yük ala· cak.br. 
cakbr. CAVALLO \Tapuru 1 S ağustoata 

JONSTON VARREN UNES Londra, Hull ve Anventeu gelip yt1k 
JESSMORE vapuru 13/ 6 / 938 Cle çıkara.cak ve ayni :mmanda Londra Ye 

bekleniyor. Liverpoo!. Anven limanla- Hull için yük alacakm. 
nndan yük çıkaracak ve Burgu:, Varna 
ve Köstence için yGlc a1acakbr. LE.sBIAN vapuru 2S aiuatoata U· 

AMERICAN EXPORT LtNES INC verpooldan gelip yük çıb.ıacak. 
EXMOUTH vapuru 18 Ağustosta MAL VERNlAN vapuru eyl(l) iptida· 

sında Liverpooldan gelip yillr: çıkaracak. 
bekleniyor. Nevyork. İçin yük alacaktır. 

DA.odak! hareket tarihleriyle nav· THURSO vapuru hamulesini ı... 
lunlardak:t değiştkliklerden acenta me- tanbulda aktarma ederek limanımıza 6 
suliyet kabul etmez. ağustosta gel~cek olan lzmir vapuru il~ 

Daha fazla t.a&il.At almak için Birin· gelecektir. 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee Tarih ve navlunlardald deltişikliklel" 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra- den acenta mesuliyet kabul etmez. 

caat edilmesi rica obmur. 
Tel. No. 2007 ve 2008. 

-------------- Eylul arasında beklenilmekte olup 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

NEVYORK için yük alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HATTI 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kolol 

Balkan ittifakı iktısat konferanaınm 

seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat• 

ta mensup Yugoslav bandıralı 
HELLENIC LlNES L TD L o v c E N 

BELCi ON vapuru 27 / 28 ağustos- Lüks vapuru 1 O eylUJde 16 de Cos-
arasında beklenilmekte olup Rotter- t v ı · anla • • b k ed 
d H b An ı. anza, ama ım n ıçuı are et e• 

am am urg ve vers ıman- k . 
ı "k ] k ce tir. 
arına yu a aca tır. 

HOLLANDtA vapuru ağustos L o V C E N 
nihayetinde beklenilmekte olup Rot- Lüks vapuru pazartesi 19 eylUJde saat 
terdam, Hamburg ve Anvers liman- 12 de lzrnirden hareket edecek, Pire 
1arına yük alacaktır. Korfu, Adriyatik limanları, Venedik. 

GERMANIA vapuru 1 O eylulde Trieste ve Şuşak limanları için yolcu vo 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham yük alacakhr. 
burg ve Anvers limanlarına yük -
alacaktır Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 

c TVRKtA» vapuru 20 Eylülde gerek vapur lsimleri ve navlunlan hak .. 
beklenilmekte olu ROTIERDAM kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla tafsil!t almak için Birlnd 
rına yük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

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

cBAALEBEK> 22/ 24 TELEFON: 3171 - 4072 

TAZE TEM1Z 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 
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a mühim bir toplantı var 
Berlindeki lngiliz sel iri acele olarak Londraya davet edildi 

Alman h·ücumu devamda 
Gazeteler, lngiltereyi orta Avrupada 

hidiselerin istikbalde alacaği 
şekilden mes'ul tutuyorlar 

Barut kokusu ı ~:~~l~::r.-~~t;nn;:::!:1:~~:n~a~:;: dediyorlar ki lngÜtere Südetlere ka111 

Çeklere tarafairlik göııtermekle müstak
bel hadiselerin mesuliyetini tamamiyle 

Alman ya Südet meselesinde çok 
f iddetli hareket mecburiyetinde ka
lacağını Varşova, Belgrad ve Bük

üzerine aJmı§tır. 
Bu tefsirler arasında gazeteler Führe· 

rin §İmal ve tima1i garht ordularını zi
yaretine dair bir haberi göze çarpacak 
tekilde ne~rediyor ve dev!et reisinin as· 
keri malıfellerle son zamanlarda devam 
eden temaalarmı belirtiyor. HülU. dip
lomatik nhada Almanyanın beynelmilel 
mevkii. Çekoslovak • Alman ihtilafının 
halli için lngilterenin büyük bir tavassut 
gayreti aarfet~ •ırada, mümk~., oldnğu 
kadar müaaadesizdir. 

reş hükümetlerine bildirmiş 

lngili% Ba.şvekili B. Çemberla11n 
Londra, 29 (ö.R) - Yann Londra-

da mühim bir nazırlar içtimaı olacakhr .. 
Lkoçyaya hareketinden evvel batvekil 
8. Nevil Çemberlayn nazırlan toplama
ia karar vemıİftİ. Bu içtima .alı gÜnÜ aa
at 11 de DoTning Streette yapılacaktır. 

Malımı olduiu &zere bay Nevil Çeın
berlayn P. T. T. nazm binbatı Fiyonun 
ptoaunda bir kaç l(Ün geçirmek 6zere 

1'.fta ortuında Londradan ayn)nuflı .• 
Ba,vekilin aelecek hafta dönmesi bekle
niyordu. Diier taraftan öğrenildijine 

aöre hükümet tarafından iatipre için ça
imlan lngilterenin Berlin sefiri air Ne
vit Hendenon dün Londnya dönmÜf 
ve bugiin orta Avrupa vaziyetinin Ber
linden nasıl görüldüğü hakkında harici-
ye nazın Lord Halifakala görüpnüştür .. 
Sefirin L.ondrada ne kadar kalacağı lngi
liz diplomasi mahfelJerince tasrih edil
memipe de ikamet müddetinin iki üç 
stine münhuır olacaiı tahmin ediliyor. 
Yarın aabahki kabine içtimamdan aonra 
eefir tayyare ile memuriyeti batına dö
aecektir. 

Böylece nazırlann müzakereleri eefi.. 
rin bir gün evvel vaziyet hakkında hari
ciye nazınna vennit olabileceii raporun 
111ğı alhnda cereyan edecektir Diğer ta
raftan air Nevil Henderaon Berline dö-
nerken kabinenin taliınabnı ve beynel
milel vaziyet hakkındaki aon kararlannı 
hamil olabilecektir. 

Eğer nazırlar vaziyetinin Almanyaya 
hakiki bir ihtarda bulunmağı lüzumlu 
tıldığı mütalaaamda olurlarsa sefirin bu 
tetehhüsü sefirin intibalanna müsteni
den kabinenin yapmıt olacağı içtimaı ta· 
kip edeceğinden bir kat daha müeuir 
olacaktır. 

lngiliz resmi mahfelJerinde bey·ım edil
diğine göre artık hakiki bir uzll\fma gay
reti yapmak sırası Haynlayn partisine 
gelmittir. Ve Çekoslovakyada veya ha-
ricinde lngiliz delegasyonunun tavUIU
tu ile giritilen nazik milzakerelerin cere
yanına engel olmaia çalışanlar ağır bir 
mesuliyet yüklenmit olacaklardır. 

Öyle ümit ediliyor ki Sir Con Sayme
nin son beyanatı lngiliz meaul mahfelle
rinin fikir ve mütalaası hakkında zerre 
kadar fiipheye yer hırakmamıttır ve bu
nu daha ziyade tasrihe lüzum olmıyacak-

........_ ___ ... _ 

1 
Londra, 29 (ö.R) - Foraynofiate 

öğleye doğru Lord Halifaka lngilterenin 
Berlin sefiri Sir Nevil Henderaonu kabul 
etmittir. Sir Nevil Hendenon 'Vaziyetin 
Berlinde nuıl görüldüiü hakkında bat
vekile de bu alqam rapor teklinde da
ha esaslı izahat venniıtir. Bu aon içtima· 
da eaat 13 te Londraya avdet eden baı
vekil ile hariciye nazın Lord Halifaks-
·tan bqka diğer mlihim fahaiyetler de 

hazır bulunmuttur. 
Bunlann arasında Sir Con Saymon, 

hükümetin daimi müpviri air Robert 
V ansittard Ye Sir Horu Vilaonun iaiın
leri zikrediliyor. 

lçtimaın gayesi baıvekil ve arkadatla
nna yannki kabine içtimamda beynelmi
lel vaziyet hakkında verecekleri izahatın 
esaalannı hazırlamak imkanını vermek
tir. 

Londre.. 29 (ö.R) - Çekoslovak 
sefiri bay Masarik Foraynofüe giderek 
hükiimetini kaygılandıran meseleler hak
kında Sir Robert V anaittard ile göril,. 
mÜ§tÜr. 

Londra, 29 (ö.R) - BaıvekiJ yann 
akpm Jskoçyada Ba1mora) pto111na gi
decek ve burada dört gUn kadar kral ve 
kraliçenin misafiri olacaktır. Zira hü· 
kümdarlar lskoçyadaki aaraylannda ika
metleri esnasında nazrrlardan birini dai· 
ma yanlannda bulundururlar. Fakat bey
nelmilel vaziyetin hu projeyi tatbike im
kan verip vermiyeceği henüz malöm de
ğildir. 

Moalr.ova. 29 (A.A) - Ecnebi mem
leketlerden selen bazı haberlerde Al
manya hükümetinin Varoova. Belgrad ve 

Bükret hükiiınetlerine Südetler meaelesı 
daha çok geciktiği takdirde Almanyanın 
Südet Almanlannın menfaatini nazan 
ibôare alarak tiddetle müdafaa ebnek 
mecburiyetinde kalacaiını haber verdi· 
ği bildirilmektedir. 

Almanya sefaretinden Sovyet hükü
metine bu tarzda tebligat yapılmadığı ve 
esasen bu yolda talimat almmadıiı te
min edilmektedir. 

Brüksel, 29 (A.A) - Gazet Liberal
de çıkan bir makalede bildirildiğine söre 
hiç bir zaman hattii büyük harbin aon 
yıllarında bile Almanyanın bu mada 
Belçika hududunda koyduğu mikdarda 
dikenli tel kullanılmamıttır. Haber ve
rildiğine söre 25 70 K. M. Derinliğinde 
bir sabada liç dört dikenli tel hath te9İa 
edilmiftir. Bunlann arasına da tanklara 
karp kullanılmağa mahfuz toplar konul-
muttur. 

Berlin. 29 (ö.R) - Pazar aabahı çı
kan gazeteler Alman • Çekoalovak buh
ranı karşısında lngilterenin aldığı ve air 
Con Saymonun nutku ile tasrih ettiği va
ziyete ka111 ilk reakaiyonlan gösteriyor
lar. Bu reaksiyonlar hayal sukutu, açlık 
ve ayni zamanda hiddet alaimi gösteri
yor. Umumi olarak f ngiliz.ler hadiselerin 
ileride alabileceği nahoı cereyandan 
timdid_n me111l tutuluyorlar. Zira hare· 
ketlerinin Südetlerin taleplerine muka
vemeti tqvik ettiği iddia ediliyor. Hal
buki Südet Almanlan meoru ve aarih 
eörütlerinin Jngi)tere tarafından anlqı)
mıuıını bekliyorlardı ve yirmi sene müd
detle çok büyük sabır ve itidal eaater-
mitlerdir. 

Gazetelerden biri fngilterenin vaziye
tini tek kelime ile hülisa ediyor : cTeh-

Londra. 29 (ö.R) - cNiyuz Kro
nikb gazetesi Almanyanın emelleri hak
kında 19 33 • 19 34 te hükümetini Ber
i inde temsil eden Amerikanın eski Ber· 
lin sefirinin mühim bir makalesini net-
retmiştir. Muhanir fÖy)e yazıyor ı 

cSulh arzuau olmayınca aulh m6zake
resi nasıl olur) Führerin bütiln söylediği 
sulh IÖzleri harbi habrlatır ve başka •n• 
ıetle Avrupada hakimiyetini temine yol 
bulmazaa harp yapmaktan çekinınemeai 
muhtemeldir. 

Son Alma" manevnılannda• bir intiba 

Runsiman Henlaynle göriıştü 

Müzakerelerin yeniden 

cAlmanya bu dakikada hücuma ma
ruz kaldığına dünyayı ikna etmek isti
yor. Fransaya karıı tiddetli bir mücade
le yürütüyor. Rakiplerinin husumeti yü
zünden müstemleke taleplerinin dinlen· l 
mediğini iddia ediyor. Almanyanın he- ı 

defi hakikatte Balkanlara ve Ukranyaya 
doğru kendisine yol açmaktır. 1 

başlaması bekleniyor 
lunmuşlardır. Bu mUlakatın B. Osten 
Hodkinin Londradan avdetin! takip et-1 
miş olmasına hwıu.d ehemmiyet verill
yor. 

Saat 18,30 da SUdetler namına htıldl
metle müzakereye memur Alınan dele
gasyonunun ıefi mebus Emest Kund şa
todan aynlmıştır. Saat 19,15 de BB. Ka
rol Hennan ve Frank Rotenhavz ıato
suna gelmişler ve gece geç vakte kadar 

B. Konrad Henlaynm yanında kalın~ ı 

cLehler bile pek iyi bilirler ki Bay 
Hitlerle akdettikleri aataşmazlık paktı 

muvakkat bir tedbirdir. Führerin Leh 
koridoru ve hatta Lehistanın kendiai üze
rinde de, Çekoslovakya ve Romanya 
Üzerinde olduğu gibi, gözil vardır. Çün· 
kü maksadı Rusya ile kaqılatınak için 
kendine yol açmaktır. 

B. Runaimaft 

!ardır. Bunlar §atonun parkından çıkar
ken cFilhrerimiz Konrad Henlaynı ıe-

llmlanZ> levhasını ellerinde taş~an ke
sif halk yığını Sildet Almanlarının §efini 
alkı§Iamıştır. 

Bu h!disenin ehemmiyeti B. Osten 
Godklnin Londradan avdettnl ve Sir Con 

Prag 29 (Ö.R) - Lord Rnnshnan ile Saymonun nutkunu hemen takip etmiş Henlayn 

SUdet Alınanlarının reı.t. B. Konrad ohnasile belirmektedir. Lord Runsimanın Azası fbndlye kadar Çekoslovak hilkll· 
Henlayn aruında Rotenhavz ptosunda yaldnlerinden bir phsiyetin bir mUIAkat met erUnı veya milletler mümessilleri-
yapılan mUllk.at hakkında ıu ta.fsillt ve- esnasında yaptığı fU beyanat da bunu le yeni biç bir mUllkatta bulunmamlf

rtlmektedir: göstermektedir. !ardır. Yeniden bqlayacak milzakere-
Bu lklncl Runshnan - Henlayn mUll- Lord Rnnalman B. Konrad Henlaynla lere esas olacak prensipleri tamamlama-

katı pazar günü bir saat bir çeyrek de- garil§ebildlii için çok memnundur. B. ğa çalışıyorlar. Sildet Alınanlannm şim• 
vam etmiştir. Birinclsi &ibl bu da prena Konrad Henlayn Lord Runsimanın da- diye kadar ileri ıilrdükleri görilşlerin 
Maks Hohenloheye ait olan Rotenhavz vetl ilzerine Rotenhavz ptoauna .gitmek- tadiline ne derecey~ kadar mukavemet 
pto.uııda cereyan etml§tir. Lord Run- lç!n haaad bayramında vereceji nutku edeceklerini dUn anlıyabi1mlşlerdir. 
alman ve B. Konrad Henlayndan başka feda . ~ekten çekinmemiştir. Burada Saat Is da Lord Rımsimanm arkadq-

kendiaini beklemekte olan tarafdarları , _ __,_ h 'lrflnuo • .. _ _., d 
Londradan dönmtq olan B Osten Hod- tahmin ı.arı Çekoslovak U'"\ __ tini 1.CUlalJ e etı 
kin ve tercUman vazifeslnl. gören prens S~det partilinıCe 20 bin oı: gtirUfm altılar parlamento komisyoaile, temas et-

rar.> Mair,s Hohenlobe de mUIAkatta hazır bu- edilme~. B~,~~ Lord R e ml§lerdir. Bu m~Utkatta lnglliz delegu. 
!!!!'m.~~~!'!!!!!~~'!'!!!!!~!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!e!!'!!!!!~!'!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!! neticesinde Bu ..,.u.owe un- yonu hüki.hnet tarafından hazırlanan y .. 

f • 1 slmanla B. Konrad Henlayn araaında ni projenin teferrilatını ~eeeklerdiJ'. 

Almanyanın harp 

cAmerikadaki Alman propagandası 
bu maksatların emri altındadır. Bu pro
paganda yalnız Alman Amerikaldara de
iiJ, blitiln Amerikan milletine hitap edi
yor. Gayesi B. Rooaeveltin gayretlerine 
engel olmaktır. Alman casusluğu Ame
rikanın gizli mlidaf aa pllnlannı eline 
geçirmektedir. Hülaaa dünya için tehli
ke yalnız emniyetsizlik uyandıran kin 
ve ailihlanma propagandaaındadır. Al
manya, ltalya, Japonya aruındaki birlik 
hunu arttırmaktadır. Zira bunlar bile bi
le tecavüzkar devletlerdir. Eğer demo\
rasiler için it birliği yaparlar ve azimklr 
bir siya.si ve ekonomik harekete karar 
verirlerse fiiphesizdir ki harp imkansız 
olur ve faoizm .Ur'atle mağltibiyete uğ-

Yeni yapılan inşaat 
sonra iki misline 

) OSU yeni bir mtllabta karar verilmlftir. Lord Rımslman ve B. Henlayn arasında 
Görülüyor Jd bu mUllkat müzakerel• yakında yapı1acak yeni mülAkattan ev· 

rin devamı için hayırlı bir lprettir. Ha- veJ kat'! bir py beklenemez. Bu vuiyet • ı b• vuım biraz saWı buldufu 16ylenebllir. üait l.arak tefsir edilmektedlr HUku. 
J e lf Sene Ve bazı prt1ar tahakkuk ettlll takdirde :eı ~elleri flmdilik bir ınbu. vui-

k k geçen hafta kendini gösteren gerıJnHIJn eti aJm1f]ardır Hülrllmet ilk jeldne 
çı aca tır azalacağını ümid etmek mUmkilndür. ~e geni§ ~vlzleri ve hau:;,: pro-

B~ ~anat dlier tarafdan Stldet par-- jeyi derin bir pkilde tadili dahi kabul 
Berlin. 29 (ö.R) - Avusturya ve misi olarak kullanılmaktadır. On bin tisinin milzakereyt reci e1medlil. biWds etmiş olduğundan fbndi Südet deleg~ 

Mac:ari.ttan filownun aon amiralı Horti- tonluk iki ve yedi bin tonluk di~ iki faydalı bir ıekilde devam edebileceji yonile faydalı bir -kilde yeniden tem.o 
--· kanaatinde ld x... ..... dair ıkan lalan s-

nin huzurunda Kielde yapılan deniz ma- ki ceman dört kruvazör infaat pro1ta· 0 
Us™ ç PY sa geçebilmek üzere Rıırudman heyeti· 

nevralan Alman harp filosunun kuvveti mına dahil bulunuyor. teyid etmektedir. nin teşebbüailnil beklemektedir. 
hakkında bir fikir edinilmettine fıreat ... .__ b fil d d" d Diğer tarafdan Çekoslovak hUkümeti .l"VllMln arp oaun a ye ı estroyer . _ _,_, haz 1.J 

vermittir. Bu deniz göaterişinde denize de yenı ve geni§ tav1Z1ere ır oıuuiu- Berlln 29 (ö.R) - F..cnebt memleket-
vardır. On bet destroyer de tezglhlard• nu bH~:-:_.,_ . ' 

indirilen cPrent Öjen> adlı harp 1remiai hal" . d d ..... uuu~..u. lerdeki Alınanlann dUn Studgart da top-
ile Almanya 1 O bin tonluk ikinci bir 

1 ınp a ır. Prag siyasi mahfellerinde hllA devam 1anan kongresinde Nasyonal sosyalist 
kruvazör daha kazanınııhr. Mevcut torpidolar 12 dir. Daha on eden endişe Almanyanın tavn hareketi- partisi başında B. Hitlerin daimt muavl-

adtiz tane yapılmuma karar verilmittir. nin korkunç bir meçhul hallnde kabna- q) olan nazır B. Rudolf Hes bir nutuk Pren1 Öjenin üçüncü kardqi pek )'il• .._, aJ,y 
1_ d ıJ _1_ Denizaltı gemileri 36 tanedir. Pek yakın- smdaa ileri p~kteatP t!hı swvdlh le-ı.. ye Südet meselesini açıkça ima ~ın a yap ac ... tır. • . · - •""9 

. . • . da mp.ları bıtecek 25 denizalb gemisi remberg kongresinde yak~ &ay1en~ .tmi.th•. Avusturyalıların Almanyaya 
Y me Alman denız tezgihlannda ın- . . . v·-,:;-:- . 
hal. d bul (H" ) (BI daha Jiloya iltihak edecektir. 26 bin cek nutuklar hususi ve denn bir dik- avdet için yaptıkları muvaffakıyetli mu-

şa ın e unan ıpper ve v· . 
h ) dl b .. ··L h mil . d bu tonluk Gneıaenau dritnotunun inpaına katle bekleonmektedir. cadeleden bahsettikten aonra B. Hes dl-c er a ı uyuııı. arp ge en e , . . 

· · d Al fil il&!L~"'L ed bu yıl içinde batlanacakbr 28 lik dokuz Lord Runsımanm yakinlerinden bir ter bir grup Almanların da Millt hayati sene ıçın e man oaana -. .. · . .. . .. 
kl d" büyük ve on betlik 12 topu ihtiva ede- zatın üadesine gore bir Rmısiman pllnı hak.larmı istihsal içm mucadeleye girlf-

ce er ır. -L . 38 )"- 1 ) .. hh 35 yoktur. D1İf olduklarını kaydetmiştir. 
Bu eemiler sekizer tane 20.3 çaplı Ceııı.tir. 1111. top ara muce ez ve 
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