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~------· F1A Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

Celik o um uz 

Ankarada 
'i.oplanacak o an 
vekiller heyetine 
~-areşal Çakrrıak 

da iştirak edecek 

Istanbul 5 (Hususi Muhabirimizden) - Tunceli havalisin- bayramı günü ikmal edilmiş bulunacaktır. 
de yapılacak olan büyük askeri manevraların hazırlıkları 30 Ağustcsda Elazığda muazzam bir geçid resmi yapıla-
ikmal edilmek üzeredir. Hava kuvvetlerimizle motorize kı- caktır. 
talanmızın ve tanklarımızın geniş mikyasta iştirak edecek- Çelik ordumuzun kuvvet ve haşmetini bütün heybetile 
leri asıl harekata Ağustosun onuncu çarşamba sabahı şafak- bu geçid resminde bir daha görmek kabil olacaktır. 
la başlanacaktır. . . . . . Istanbul 5 (Hususi Muhabirimizden) - Başvekil B. Celiıl 

'!uncellnde aynı z~anda genış bır tarama. am~~yes":l d.e Bayar Ankarada bu günlerde mühim bir toplantı yapacak 
istihdaf eden bu muhım manevralar ayın yırmısınde inkı- 1 V kill H ..... ~ . t t k ·· yarın Anka §af d kti o an e er eyı:-une rıyase e me uzere -

Ge eclek r. b k 1, 1 ..... ı F . Ç kmav As- raya hareket edecektir. Bu toplantıya Genel Kurmay 
ene unnay aş anı !Y are~ evzı a gın veya b k M al F . ç km k' d · ı· ak deccği bey 

b k O al As G•· a·• •· h 1-Atı k ' tak" aş anı arcŞ CVZl 8 a 1Il a iŞ lr e t • 
aş an rgener ım un uzun arcA.Ct ya men ıp . . f 

tçln manevra sahasına gideceği bildiriliyor. nelmilcl vaziyet üzerinde harıcıye vekili Dr. Aras tara ından 
1 Manevralar 20 gün ı;iirecek ve 30 Ağustos büyük zafer vekiller heyetini tcn\.ir eden izahat verileceği söyleniyor. 

SO?(,~ 
=-~~~------------· 

/talyan manevraları 

Roma 5 (A.A) - Büyük manevralar bu sene 
Itiboli ile Avazzan arasındaki mmtakada yapı
lacaktır. 

~-------' 
YENi ASIR Matbaasında baaılmıttır 

Fuarı Başvekil açacak 

Belediye reisimizin büyüklerimizi ziyaret ettiği Ankara devlet 
mahallesinden bir manzara 

Ankara 5 (Hususi) - Şehrimizde bulunmakta olan İzmir belediye reisi 
doktor bay Behçet Uz bütün vekilleri ve vekaletler erkanını z.iyaret ederek 
lzmir fuarı hazırlıkları hakkında izahat vermi~ ve kendilerini fuara davet et-
m~tir. 

Vekillerin hemen kaffesi daveti kabul ederek lzmiri ziyaret vaadında bu-
lunmuıılardır. Başvekilimiz bizaat fuan açmağı kabul etmiştir. Vekillerin bir 
kıamı fuann açılma töreninde bulunacak, bir kıırnı da fuarın açık bulunduğu 
günlerde 1zmiri :ziyaret edeceklerdir. Her yıl olduğu gibi bu ıene de Denizbank 
vapurlnnndnn birini otd vazifesini görmek üzere lzmire göndermeğe karar 
vermiştir. Buradn fuara ait işlerini ikmal eden belediye reisiniz bu akp.mki 

Trabzon • Köstence 
arasında seferler 

yapacak 

---o-

Üç Çek askeri tay-
yaresi hududu geçti 
ve bir Alman şehri 

üzerinde uçtu 

Lord Runsiman 
heyeti de Pragda 

ilk temaslara 
haşladı 



Hakikatler ıebel· 

Maaı;alo aınırlarında 

Majino 
HatayJa EHiR HABERLERi 

N k Y • c • llir etme_ieba,laılı 
evyor enı eza evı BAŞTARAFI 1 llfCI SAHiFEDE. 

Fı W L • l-ıü- Bize ilfilltAI: adahıl • illill 
llGf'laG ,1Ü& -~ Va' llilJhfiiw llual.ma:.::.,Jann Ha- ı.ı - prkta Scn7et ..... ı .... ekmek .... da ...de iftinıt::~"~rr- Onümüzdeki kı~ • ;:.,7""'1'· ıdlrmek gılt ko-

llmya n Jac , ..... aw', M ıerı--,...ı....ı........ v mevsı- lllık...-.Uboıııeliııııo...._... 
mevzuı.. ,. t Mil ~ ... z dan • ıl • Wribıfar ......... S. . Kültüs J,.hdlr· Ntvycıd fuarına de • • · ... iiNlebilr. Haklı okfmiu bir 

Kızıl ordunun 
hattını an 

ıstıhkim arı 
ran 
vardır 

tı. Sovyet Rusya. bir aaldırmazfık paktı "?:andır. iltiraki miinuebetiyle T"urkiyenin kültil· m n ın•aa baş ıyacak Ara .... &.. !,.. mvgiliiıle, ne 
jmulımak h1.ISUIUilda Japoujaya btrbç FiTVatd, bu aou yıllarda Sil>e ve rel. ~dublt ve ikmadi çehresini be· y lıad. -iullbwll ft mlliıl liareket 
defa telllfte bulwmupa da bu teklifler "tus uzakprkının mmzaras• tam~ 

1 
Iİdllll h .. eser hazırlatmakta oldui-a eylediğini bir kerre daha ispat eyle-

'lblıye M.._tlmce dilrlsp .ı.u...., ~ B• tıh9p T>mallr<l ~ J*'*r• Bu meria lınsili-e nir' ' ı Adliye vekaletinin tehwimizde infUl• olarak kullamlacaktır. Tecli& evinde ha- mek terefini kazanmııbr. 
ve anlqmazlıim zahiri sebebi olan Şarki beş yıllık pllnın tahakkuk ttiril a. 1- ~·.O. elılcai ve Nn,.rl Mım ' 'i m ı..nw etliii ~- c.Ea c9i ...._ fil c:mla. ...-~ ...,_ latlar .p __. Bizim betJralpnpan topıakh da 
Çin §imendiferlerini bede9 m1WMIHnde ması mahsulUdUr. Beş yıllrl: ~lan:!,~.,_ Turk .pavyonunu ziyaret edenlere veri- önlm&zdeki kıt meniminde inp ec:lif'e.. malıltmhar Wanaeal-. ber ee11e71 ...- pümüa. yoltar. Arta. ..ıu.leriain 
J~ponyay~ sa~~k "'!'M.61 de.,_~ 1- lislmncle bazı tallharJarla IIeltdllll t.celuir. . . . cektir. ! O~ bin lira~ ç 1kn°k olu. :vem m•bkumı ••• c1iPr merkezi h•pisb•vl•e ekaeriyeti Türk olan topraklan da 
kilde reddıni muteaiip Japonya Tıimaye- halde hu""k.11.m t S'b 'd b h" bi ~ fwına lzmırdelu ihracat fir- ceza eV& l:nnası. demır çubuklu ve beton • Wıılilecektir. yabancı ellerde bırakmag"a tahammül 

L.- u e ı erya a unun ıç r ı d · · _ ,_, ··rüJ· d- L-L I" slııcfe Mançua.uo lmparatorlutu tepk- ~ecikmiye maruz. kalmak"nn tatbi1D iP m .. a ~nnın a ıttirıuu pyanı arzu go • u- arma o-. P anı c:eD evleri ıı., -.. Yeai ceza nWo _., tir diW il. ec:lemeyiz.SülWn ve huzw Çmle ida-
kUl etmif ve bahse mevzu ditmieyoThm e._ı:_ _..__. ah ..,._ı..a..ı... ...... v •· ,.,._.,, 111 • ._. iti" 'Dr'e man 1aaıhadan hazırlawalto. T.W.. pialiw binau L...ı.....%..._ t1ır v"---L re edilen_,._ i•lerinin ill wtjcelen," 
Jlllll~l •tll.ı aılmııJıktıaıı IOm'll iki devlilt 

1
-;; .;.:--.!-;••:;-- ~::;.:: ....... IS t~' D )ap' M"'· M •• hnın aynlmaeı için iC8p eden teıebbüıler becayif ıekliyle =:diıeceİ:.-;;:: Türk ~;j;J: ve adaletin ti l:en

arasmdaki pddetli an 1aımaz1 ık tm6n ft ftllllllltrl aaAzııkıf JmıaJ lım. ilıa ia ·~ •. ' :• .. '-re yapıl11111hr. ait muamle ikmal edilmek üzeredir. Be- dili olduğunu ispata fırsat vemıit
nisbeten yatıpış görllnmUştil. Japon ~ Çı1 ,, ... ,_ ......,. ~ t11H = ::-:;ı.~ ielı..Hffi .._. ~~· . Yeni c:aa en biwa •. ~~ du..i lediFe bu ~ yake.arak bu bund. m:: SükCin ve huzuru temin eyliyen 
Alımm .. tı.!ya ~ iıaasmdan bı.n ....m. lfauJ• : 

6 
sk w ~ n.dm -'ada......- lıif hır cıvarmda olacak .... ~! b1r ..tıqı bp- saiı bir ..,.ı.. '" Wçe )'aptııırac:ak- Turk - f,.. .. anlatm•ı olıfuiuna 

sonra muhtelif şekillerde tezahUr eden biriBd amf JdlmBr ft demir merk.,t..L laet .ı-.,-.lmr. lıyacaktır. Bu ceza evı hır nevi tecrit evi ttt. . 'JÖ?e, bu neti~ bizim kadar Fran-

bu ihtillfm, çm-ç;.. -Japon harbin- ek = sızlar ela, hakkın ve adaletin tecelli-

denberi ateşlenmesine iki tarafça da itina Oa1maw mulBtlııı!!IM•• ·- tellnce. ·u·zu·· m Aydın - lzmı·r muhtelı·ı- mıe fınat Yermit olnwkla, kerıdjlıui.. edildiği farzoiunabilfrdt ı...a :ım da 1ıir ._ •'*'Jae 'l'.'3 ha- ne iftihar hiw9i ayuabilirler. 
Bin bAditeled bit9orm. Kırk nülJ(>n hlr ı..,p Jan wll mı.t etmekteydi. Omit ederiz ki -cim neticelerin· 

nUfualu Mançukuo'nun her tilrlil vası- Bil m, awl&ak:pw t-\aantwdıan Sov,et StanJorJ tipleri D.Z&o lerı• yarın karşılaşıyorlar ~ Suriyede kmdieiN llit oLm der-
talarmdaa istifade eden Japonya W:şı- Hmtw • .-~ .. rinde tetlıilJer ~.alacak,_ A~~iz .mba ft: emniyeti sınıfa ~et ILuQa arasa .. haldedir? 

1
......,._ cWd im tela1dd mu ..._ ıçm ea büyük bir bw+et oLm Tirit· 

Bir dergide iki seııe evvel intifar eden ne-W.S. .m,o.cla:. ev lkm.t •eül.el ic tiı:1ıNt 1IWID1 mü.- Fnmmz mıhr•pmn laaymetiai tak-
bir yuıyı aJı:voruz;. Geçm iki seneye Wrtz'd ...... fi ----- did ... .. .. Lk. 11 ....... CU• Bu maç Slav yaya karşı /.zrnir rnaWilinia dinle llllC blmııy ....... 
ralmen, görülecektir ki bu yazının kıy- il p,.ı. ..:;. J matlır- - aiial& lmm vapw14 ile .__al yohay- h c. k k Bus6n iki tarafla ollıa Y-mk-Fmn-meıt ekaflmiı deiJldlr. w ... IAri iP- ..... 1 • • t .... ed ••. a ..... Rek. aRi i adroaunu teabite ,.a,ot:alım !iZ do.daimm, E,.ltiWe ... hath-

• ,a ,. it' tmlallk l T h ı l · ·, ı., tiica.Lana illlawlııiJle 7lll>ı- ,..it ...... , 
1 

1 Sıui,e a:.. ta· yım--..., .... , 2 1 ~ ..... & s ı f unkprlla pda ikl .teaıılr- ZllıllJUUW " IMalr illi ilaçlı ••• a,..t eder-... Izmlr muhtelitl yann Alsancak stadın- beri MMeıeıft&tıuk • lh 1* ..,_ ..,_ ra8ı )•$ * • ' twa• J.em 
1olu kifayetsiz olduğundan vaktiyle hal- Tı ska'' ._lirini imim ilt~n da MM 17,38 da ~dm mahteliti ile bu narı..... • ' • & Aa: ' ~ 4 ' Lm wl • ı..;. J eylemiı 
11 lmkAM!ll farııcflrn Mr maelekat'i bir Mançu hududuna yakın olan yerlerde yapacak ve ibüm •tandard tiplerinin ve sezonun ilk mUsabakasını yapacak. • mak 1" ' .. www I hllm de P )Wma hir iıltal.ıde Tirk 
kararla halledilmif ve uzakşark kızılor- f~vkallde modem, .yani hava ~etle- •andanliza.,.on itlerinin ıimdiye kadar 21 Ağustosda meşhur Çek Slavyasile ~ .. ... ı § • lılr .. •l•laiw d i i11j il; ılr Üldlln--
dusu tamamı,le _..u bir cUzUtam nnla bulmaa kabil olmıyan. gizli h- takip ettiii yola; elde edil• uticeleri karşılaşacak olan. muhtelit talrnrumızıa .Uyetl de ikl 1uıfta, IODl'a pııofeayGnel Tannı elde etmif olacaktır. 
balina ptirilmi§tlr. lele, t.prak almıda. PDit dçnlar, ele]d.. ıözden ıeçirecekle.dir. bu ilk mibabaltan da mühim Wr vm-1 

Çek Slav,mıa brJı pbrak lmıir ımııı.. Hatay c:Ia'\IMl•da Suriyeliler al.-
Bu. çok mühim bir mktadır:. Zira bu.lrikt. milt.harrik olUp muiarip tasar- Ticuet oda. ..Ionunu 1apılacak yet arzetmektedir. Çünkü Aydınlılar buıtelitinin hakiki bdrosuınm ı;u m&ıa• daam11larchr. Yaabt yala aapnuflar-

ordu memleket dahiliada hiç bir yardım rufunu temin eden mildafaa tertibatını ikinci toplanbda palamut tüccarları bazı dm mnire f!tanbul, Ankara ve hatta kada qağı yukarı taa}'YÜD edecek ol- dar. Türkiyeuin i.tiliıcı olduju cvba
beklemiyecek bir vaziyet almıştır. Or-jhais, Frama'daki llajino hattı :nevinden temennilercle b•lunacaklardır. Bilhaua Izmirli fudboJCuJarla takviye edilm Jruv- masıdır. mına kapılarak hala bu yanht yolda 
dunun mahallinde türlü levazımını te- istihkamlar vardır. Yeni inşa edilmi§ ihraç edilecek maMul için kabul edilen vetlf bir takun getirmektedirler. Diln Aydm - Izmfr müsabakasından evvel yürüyecek olurlarsa, bmıun da ne
min eden kömür, demir ve elektrik en- olan hava üsleride meYcut tayyrelmn tolerans nisbetinin arU:Pnlamm istenecek- şehrimize gelen Aydinlı bir spor idare- Doğansporun takviye edilmiş bir takımı ticeleri daha çok hazin olacaktır.Ha,. 
dilstrllerl vardır. Diğer taraftan buralar- sayısı tzam edilecek kadar çoktın-. tir. Eeuen bu cihet ikmat vekaletince cisinin iddiasına g6re Izmir muhtelitinin ile ikinci IZmir muhteliti arasında da bir tay seçiminin neticeleri Türk. tezinin 
da kolho:zlann iyice :in.kŞaf etmiş. elmuı ı Sahft mahafaı:asım gelince; gerek tetkik edilmektedir. bu müsabakayı kazanması ihtimali çok müsabaka yapılacaktır. Bu smetle her kuvvetini, yanlı, yola MPa11iann da 
mU•ekAsif pk!Jde hayvan ve hububat Anmr ~fırt Uzeılnde """ gerek bnJük ::::: zayıf~·· Hakikat halde, aylardan beri iki milsabakada hiltUn Izmir muhteliti aldandaldannı ifade eyiemektedir. 
~·t1ftmlerek ordunım pla ihtiyacmın 1 0kyanu kıyılarında elemıd:JetS[ deniz Bir ayda ne kadar hazırlıklı bir vaziyette bulunan Ayd~ kadrosu deııenmq olacaktır. Yanılanlar bu itme~ den alrmııi 
karJ11aam•em1 mUmldla ~ 1 W. lııııııfa -Hhntp+r fa &. •

1 
• ' ların karşısında ilk müsabakasını yapa- Spor meraklılannın bu mühim milsa- mevkiindedirler. 

ayoan Re•ı mıf. cak olan Imı1r takımı, çok gUçlük çeke- bakaları ıeyredah!Jmeleri iç1A duhuliye HAKKI OCAKOOLU 

Karşıyaka avcılar kolu avcılar 
btı)'1'ammı tHUal lıufladı? 

B. Molotof niimayi§çilen nutuk ıöpken ... 
Ka-L- LL..n:.. • " • • ... ,.._ nmu;e't'I epor fUoetımn ..,. y . F eli .. tla..J'-

_L_ 1:-L- ra enıce ~· =wı -
CDU' wnı seı;en C1DIUlrtesİ günü AYCllar 
ba7nmmr .... ..__._..__,_ k ti ili'---.] Et Avcılar '-yramı baıadaı puu pnü 

uınune u mu lll"Dır. re 
Fdrinia ıiıwtinde 58 aftı Ali AP nkfl"!'m& iadu --Pai bis lama içinde 

fi'diii,. ...._k • cnrda ~ bu.çmk ~ftir. B8JTB!Da ncdanlan bqb 
-t ...._ Wlr lliink aw ~pm .... _.. daha bir çok zevar iftirak etmitlerdir. 

Son ay ltjWe lamir mrb-fi f cıektlr. Yeter ki Jmmli gr>M•ld.r, ~kta. 25 klmlf olank -.1lılt ......... 

397 karaman, 4609 dağlıç koJUD11, 49 K ı 

JS3~M..-..57ldm-.2..... ır av a 
B. "Bmail Halkı 

Veral keçi, 46 f7 hzu. J, s oğlak. , manda. ızı çullu B. d 
2 deve olmak üzere 11 7 6 7 kasaplık 
'-ran kaih:nqdr. Yu mev.uninin ileı- Köy enstitilıünde AvcJardan. biri arlıa- Jld balla.lanbesi ........... Aııbadm 
la.it 00-.. •imea keaim iyidi& lu J [ J ı .J 1.. bulunu dört ailndenberi Kozan yayla-

ay içinde 9 veremli inekle bir cüzzamb ae1'3 eTuf!Vt1.111eaıyor UOŞlnl ROZaenyaraladı. mı.Ca i8timllaı era.ılittt-cılaaizlm lmm-
cfana imha edilmittir. Hus•i bir tedriat programı tatbik Evvelki Ahah Buca. civannda avlan· mu umum müdürü bay lımail Hakkı Ve-

---= eden. Kmlç1lllu kö,. emridilliied'e ct...ıe.. mağa çılıaa Al=•calııl9 oturur Koeti ral ıehrimize dönınüt vazifeeine b.tla· 

Vild yel İŞ /eri re devam edilmekted"ır. Köy eğitmen Baltacı ile ltucada oturan Kastor av es- mqtır. 
,r_ ... -ıp--: • L L- ro___ı_ r~ı- )uwa ..._ etmek• olan. erkek ve n .. mda :ronılmQfler '"'bir-layıda dinlen- * 
yan - -- • r-..., r-~ bdlil .. i,. '=ilk . -..L. .. v k- _P- ., 

dla ii1 Lı - tıeliit içia ödemip ol...-.:. ..,. _ ...... ;:; ~~ mege ~qlamıtlardır. Kuto~n elinde AIZI fRHll nzaıııe 
fi+:.U. . ~ - '"dı· duran tüfeak. illet .ı.- Kosti Baltacı .ı._ 

g - F ,,..,.hı- tQia edileceklerdir. •• .. d .. __ ı RtlÇIFnTlf. Villı)oet jaadmma k•m ,,_ &-b.. S. - Ls- ?;:.J:.ı ~ . ıozun en ~gır Mll'ette ,AJ" .. llllmlfbr. Ya- ödemifin Mqrutiyet mahalWDcLa 
b HulAli G&. .....w.. • • __.. 1 ,_ ~-== • ilk ralı tedavı ahına albıllllfbr Suçlu bak ~y. . -... ICill Beı.....,.;a • ...,. ile ha -a il 1 • DW)'wArı- bula tekjbeıta tevwiil edUm" ·, - N~e kızı l>ayan Ka~ BirsiB a 
lilnliltS· • 'ftlllÜI ='TZ"il• q;.. dn ı.-ıa iF Faik Alaca kendi rizuiy)e bÇlmUI w 

c= a..Bııwi 'ıld ...._ i;iaa :Jiiz ..wr. elli - mçhı yablaDDUfbr, Kadriye an her Po 

ipek çoraplar :=--~-=~~::_=::; 'iz!:::=:=-' :::!::: =~.ı.z-..ımm.tır~ 
Nizam••--••• .,..'" ır-ç köY- secaP ..._. U :dtir Dün lıparta -.ilayeti ll .. e •ita okul öi· 

.. -refrel edee Wtl ldiltür baka""i•dna pi.. 'bir ..inle, retmenlerinden JÜZ kitilik bir kafile 21 
cezala ....... cA7 bmir c:innaMfMi köı• 1 il~ lllÜlıte· ağustoı tdiade ---- plerek mu-

lpelt ._ -·ı ipek paplaa .-.dad i&. adi ._ ~ ..... la,.111 )'aYl1llma ~- lekt tetkikatta bulunacak ve fuan ziyaret 
n;.....,•- · in ilUnci maddai ........ ı.rak &wl-rinic tıatllik ..... .._ ve- edeıcelderdir. 
ki .... dejipsil•itlir : == 

cÇamplana ........ 'baraa ....... 
k...._ .-.;, .. ._" ._....._ Çefmede 
iki kat 91..k ... ~ 

Kadın yibünden 
da)lalı 

Ikfçepnellkte Dolaplı kuyuda Haya1I 
ve Yusuf bir kadm meselesi yilzilnden 
kavga etmişler ve Hayati YusufU d~ 
milştilr. Şikayet ilzeı:ine Hayati zabıtam 
yakalanmıftır. 

K..ı.nı.. ._illi ... _ __ iıpllii Zlraal llanllw vezne 
diiai c1e ili ' • ·,..., , • v ·• .. ,acı ~~~·.,. tavllM etlltll Papa yelkenia 
giW - ilD ..... flil- ... -. zirur ........... ._.. • ~ • 
..... • J o 1 ıs DM. ......... ,... ..... lindıı waiawwtl+*eeli nı 1.a etmif- marı,-etı 

Y.ı.. tlllıil .-ı- liJ n \iU ıl ._ sDw•'• .... ebt O<z a.lıila .... *- 2irut ha>. ~ wwwa bay Çorakkapıda Senill macid ..bimda 
BASTAaAFJ ı iNCi MlllPEDB meneıize ipliif le talwbe eAcel: b- 1 at · • - la ·alcı 1 •Jan Nmıl M hut AltllJla 'ftlZi)'Wli ~ göriilmelli-- Reşat Pupayelbn, metresi ol8ralı 'ben-

elupresle lıtanbula luu:eket. eylemiftir. Y ... (....._) ı....ı..&dn 41n iıaııp sun da tabii ipelten yapdal>ilir. Bu tak- 1'ii' utll eltul ~ açd..,._.ğı belli de- iimdAııll ..... miUettilhn malıınlline ai- ber yapdıtı ~isminde bir bda
eden temulan yapacak Pazar aünü bmir vapuriyle tel•• baalet edecel• ne 1-lwmı iıP- bllanılacak i ek 13 ğildir. clmd dmW W.L"Lwt )apaz; 'ft ı.... mn flllyetine lb sandıjmı bdın eWll 
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TELGRAF HABERLERi 
~ . . ~ ~ ~ . ~ . . . . 

Dr. T. R. Arasın beyanatı 
"Türkiye hiç bir zaman lngiltereye 
düşman bir cepheye iltihak etmiyecek 

"Bü:yük Brita·n ya bir muharebeyi kaybetse bile 
hic bir vakıt bir harbı 

• 
ka_ybetmez.,, 

Berlin 3 (M.H) - Kölnisehe Zeitun- İngilterenin Türkiyeye verdiği istikraz nın dalına emniyetli birşey olduğunu, 
ı'in Londra muhRbiri yazıyor: hakkında da dokt-Or Aras aynen şunları büyük Britanyanın bir muharebeyi kay-

tngiliz gazeteleri Türkiye hariciye Ve- söylemiştir. bedebilirse de hiç bir vakit bir harbi 
kili Tevfik Rüştü Aras'la New - York Büyük bir kısmı teslihata sarfedilmek kaybetmiyec.?ğini, Ingilerenin paraya, 
Times gazetesinin yakın Şark muhabiri üzere İngiltere bize verdiği 16 milyon donanmaya ve karaktere malik oldu
arasında yapılan bir mülakattan hüll- İngiliz liralık istikraz için bizden bilmu- ğunu, bu üç mühim faktöre sahih olan 
salar neşretmektedirler. Bu hüllsalara kabele birşey istememiştir. Başka bir bir milletin daima muzaffer olacağını 
göre doktor Aras Türkiyenin hiç bir va- memleket olsaydı bunun için bizden ilave eylemiştir. 

kit 1ngiltereye düşman olan bir cepheye sulh ve bilhassa harp zamanlarında mer'i Türkiye ile İngiltere arasında tesis 
iltihak etmiyeceğini söylemiştir. Türki- olmak üzere bir takım imtiyazlar isterdi. edilen dostluğun Fransaya da teşmil edi
yenin bilyük Britanya ile bir ittifakı olup Fakat İngiltere hiç birşey istemedi. Bize lip edilmiyeoeği suali.ne karşı doktor 
olmadığı hakkındaki suale cevaben Tev- hakiki bir döste gösterilen 1timadı gös- Aras müsbet cevap vermiş ve Sancak 
fik Rüştil ittifak kelimesini sevmediğini, terdi ve bununla bizi itimada şayan gör- meselesinin Türkiyeyi memnun edecek 
Türkiyenin bUyük Britanya ile dostlu- dil. Biz de bu itimadın yanlış olmadığını bir tarzda halledilmiş olmasmdanberi 
tunun itimada ve karşılıklı teahhiltlere göstereceğiz, Vekil sözlerine devam ede-I Türklerle Fransızların en iyi dost olduk-
lstinad ettiğini bildirmiştir. rek: Büyük Britanya ile beraber olına- larını bildirmiştir. 

Lord Runsimanın seyahati 
nasıl netice verecek? 

Çekler ve Südetler şimdilik vaziyeti 
kollamakla iktifa ediyorlar 

Bir Tebliğ 
Yeni lngiliz • Mısır 
anlafmasının mahi-
yetini izah ediyor 

Londra, 4 (A.A) - Hariciye neza
retinin Jngiliz ~ Ml8ır görü~meleri hak
kında bu akta.m nqrettiği bir tebliğde 
ezcümle deniliyor ki: 

Mısır bqveki1i 9 36 muahedesi askeri 
kuvvetlerin ahkamı mucibince Mısıra 

düşen iskan masraflarının bu muahede
nin imzası esnasında yapılan tahminleri 
mühim mikdarda tecavüz ettiğini bildir
mi~ir. Bugün bu hususta parafe edi1en 
bir anla~maya göre lngiltere hükümeti 
kara ve hava kuvvetlerinin iskanı için 
su ve elektrik getirmek için ve bir ne
kahat kampı için yapılacak inpat mas
raflarının lngiltereye düten payını 1 /2 
ye çıkarmayı kabul etmiştir. Jngiliz kuv
vetlerine refakat edecek sivil memurla
nn masrafları da yarı yanya ödenecek
tir. 

Mısar başvekili bu ak~am Mısıra mü
tevec~ihen Londradan hareket etmiştir .. 

Suvasonda 
/ngiliz subay nam
zetleri taburunun 
Fransayı ziyareti 

Paris S (ö.R) - Suvason fdırine ge
len subay namzetleri taburu Juıla avlu
sunda bir Fransız taburunun iftirakiyle 
muazzam bir nümaYite iştirak etmiştir. 

iki tabur albaylarının önünden geçtikten 
osnra lngiliz ve Fransız harp ölüleri abi
delerine gitmiılerdir. Bu abidelere ku
mandanlar tarafından çelenkler konul-
muıtur. 

lngiliz abidesi önünde Suvason bele
diye reisi bir nutuk söyliyerek demiştir 
ki: 

Sükut dakikası esnasında aynı fikir 
birliğiyle lngiltere ve Fransa arasındaki 
hayırlı birliği andığımıza eminim. Zira 
bu birlik her vasıta ile insanlığın afeti 
olan harbın önüne geçmek için kurul-
DlUftur. 

P ır. (Ö R) R · · d k b bul Lo d R · . . Caddelerden geçen İngiliz ve Fransız raa .1 • - unsıman mesaı e ere cyanatta unan r uneı- ecnebi memlekette olduğunu ve ıstrrahat 
arkadaşlarını i§gal ettiği otelin birinci man ilk önce Südet Alman). an ve .IOlll'.a l ettiğini bildirerek Lord RunsimanJa onun tahurlan halle tarahndan hararetle alkıt

lanDUf ve 90nra kıtlalanna dönmü,Jer
btında bırakarak daha sakin kalmak Çekoslovak hilkil.metini zikreden tahn- 1 arasında bir müllkat tasavvuru olmadı- dir. lngiliz ukerleri öğleden sonra ıehri 
için kendisi lJdnd kata geçmi§tir. Lord ri beyanatını okumuştur. Kont Esterha-' gv ını kaydediyorlar. Zi"a Lord Ransiman 

1 dolatmıtlardır. Akpm bir ziyafet veri-
Ye Leydi R8nslmaıa flmdi bir perde ile zinin Lord tarafından kabulü de, kendi- ve arkadaşlaruım ilk önce vaziyet hak-

lecek ve nutuklan aöylenecektir. 
ayrılın~ iki odaYı işgal ediyorlar. Y~- s~ ş&J:sl dostu. olınasma rağmen, çok 'kında malt\mat 1oplamalan ltziiDdır. * 
:rıc!a doktilo Mil Millerin maldneıd mtl- tefsir edihbekfeclır. 'Nirlayet Lord Run-ı Bu da bUyilk bir iftir. Lordun vaziyeti • 

tem.diyen ~yor. . . simanın havas ajansı muhabirine Terdi-ı•ydınlık olarak görebilmesi ıçµ. en az Trabzon - Iran 
S~t 11 de Lo~ •e ~ydı ~una~n ği şu cevap ~at~ ~yan .. gö:u1Uyor: daha iki hafta lazımdır. Ancak bu asgari 

he~üz görUnmemiflerdi. D~lerınde cPragcla, hoş gorilldilğüm muddetçe ka- müddet geçtikten sonradır ki bUYilk mU- transit yolu 
istırahat ediyorlardı. 'Yalnız bır çok ga- lacağını.> na.kaş 1 b lı b.1 ktir di lar 
tetelerle Mis Miller onlann yanına gir- Bu beyanat muhtelif siyasi cereyanla- a ar aş ya ı ece . ' yor · BAST ARAFI l iNCi SAHIFEDl. 
ıniş ve ateıi<>traft notlarile az sonra çık- rın mümesilleri tarafından hararetle Çek gazeteleri de Lordun m~~Atını tence yolu olduğu anlqılmlfbr. 
auştır. tefsir ediliyor. Bazılarının miltalbsına çok tefsir ediyorlar. Bunlardan birisi Çe- Bu itibarla Denizbankın Trabaon ile 
Apğı kattaki 13 dairede B. Henderson göre Lord Runaiman Almanlar lehinde kosJovakyadaki Alınaruarla ~nyada- Köstence arasında vapur işletmesi lta

ve diğer müşavirler sayısız gazeteleri tarafgir hissiyatla gelmiştir. Diğerleri ise ki Çeklerin milbadelesini teklif ediyor. rarlaştırılmıştır. 
. . , . l Ve bunlara Lord Runinnan tarafından Naf kili Ali ç ka kında gözden geçırmektedirler. Saat 10 da B. bunu bır manevra sayıyor ar. Lordun ıa ve · · B. · etin ya ya 

ve bayan Hendenon otelden çıkarak şe- etrafı bu mütalealan anyi sükGnetle kar- tetkik edileceğini yazıyor. Trabzona giderek transit yolu üzerinde 
birde bazı husust mübayaalar yapmışlar şlıamakta ve faraziyeler yol alıp ilerle- Diğer bir gazete diyor ki: Lord Ransi- tedkikler yapacak ve ayni zamanda Si-
\te saat 10,30 da otele dönmüşlerdir. B. mektedir. manın gelmesi Südet meselesinin sulh yo- vas - Erzurum demir yolunun hızla d~ 
llenderson derhal yeniden çalışmağa Sildet mahafili de ketumiyet muhafa- liyle hallini kolaylaıbrmaktır. Ne biz, ne varn eden inşaatını gözden geçirmek üze-
başlamıştır. za etmektedir. Bunlar evvelki müzakere de Südetler vaziyeti vabimleıtirecek bir re Erzincana gidecektir. 
Alınan Sildetlerlni temsil eden zatla- saflıasının kapanarak meselenin şimdi ıey yapmıyacağız. --*- -

rın mlişavirlerinin yanında tam beş sa- beynelmilel bir şekil almasından ve bü- Nihayet Slovak Milli muhtariyet par- Ha midi ve Giresunda 
at kalmış olmalarına çok dikkat edil- tün dünyanın kaygılarına merkez olma- tisinin reisi rahip Lindkanın gazetesi Giresun 5 (A.A) _ Hamidiye mek
miştir. Bahusus ki hariciye nazırı B. sından memnun görünmekle beraber da- 1 oıan Slovak, Lord Ransimanın gelmesi- tep gemimiz dün saat 17-30 da Jima
kroftanın ziyareti bilakis pek kısa ol- vayı kazanmış gibi bir tavir takınmaktan nin Çeklerden ziyade akalliyet milli- nunıza gelmiştir. 

SAYFA : 3. 

SON HABER 

Sus seferlere başladı 
Dün sabah lzmirden kalkanlar akşam 

lstanbula vardılar 
İstanbul 5 (Telefonla) - İstanbul - İzmir yolunu kısaltan Sus va• 

purunun hususi seferleri bugün başladı. Ve bu sabah İzmirden hare• 
ket eden yolcular bu akşclm 10.45 te İstanbula geldiler. 

Ankarada hayat ucuz-
luğu için mücadele 

Ankara 5 (Telefonla) - Belediye, hayat ucuzluğunu temin etmek 
için mücadeleye devam etmektedir. Yüzde on garson nisbetinin kaldı• 
rılması tasavvuruna bilhassa birinci sınıf otellerin sahipleri itirazda 
bulunmuşlardır. Belediye bu itirazı tetkik etmektedir. 

Muamele vergisi ve 
küçük esnafın vaziyeti 

Ankara 5 (Telefonla) -·Muamele vergisinin yapılan tadilatı üze
rine küçük esnaf erbabının makinelerini sökmeleri keyfiyetini yerinde 
tetkik etmek üzere varidat umum müdürü İsmail Hakkı yarın latan· 
bula gidecek, orada işler üzerinde bizzat meşgul olup müsbet bir neti· 
ceye vardıktan ıonra Ankaraya dönecektir. 

Ankara ya giden vegiller 
Ankara 5 (Telefonla) - Hariciye vekili B.D.Aras, Nafıa vekili B. 

Ali Çetinkaya, lktısat vekili B. Şakir Kesebir bu sabah ekspresle İs
tanbuldan geldiler. Ve istasyonda vekaletler erkanı tarafından karşılan
dılar. 

Fransa Bulgaristana 
37 5 milyon frank kredi verdi 

bankalarından mürekkep bir gruo ile Bulgaristana 375 milyon Frank 
bankalarından mürekkep bir grub ile Bulgaristana 373 milyon Frank 
kredi açan bir mukavelename imzalamış olduğunu haber vermektedir 
Bu para 12 takaitte ödenecektir. Faizi yüzde 5 buçuktur. Bu para 
münhasıran Fransadan yapılacak mübayaata tahsis edilecektir. 

----~--............................. ._ ................................. ~--

1. Vekili B. Şakir Kesebir 
Almanya ile yaptığımız ticaret 
anlaşması hakkında izahat verdi 
Ankara 5 (A.A) - İktisat vekili Şa- tediye anlaşması aktedilmiştir. 

kir Kese-bir Anadolu ajansına aşağıdaki Almanya ile ihracat ve ithalAtımızda 
beyan.atta bulunmuştur: olan 100-70 nisbeti aynen muhafaza edil-

Berlinde üç hafta kadar devam eden miştir. Bu iki anlaşmadan başka A vus
müzakerelerden sonra Alman hilkilmeti turya ile olan ticaret mUbadelelerimizi 
ile 25/7/938 tarihinde bir ticaret anlaş- ve ticari tediyelerimizi tanzim eden bir 
ması, bir klering anlaşması ve Avustur- protokol imza edilmiştir. Bu protokolun 
yanın Alınanya ile birleşmesinden son- ihtiva ettiği hükümlere göre 15 Ağustos 
ra hasıl olan ticari mübadelat vaziyetini 1938 tarihinden itibaren Avusturya ile 
ve müstakbel mübadelatı tanzim eden emtea mübadelatımız ve tediye müba
bir protokol imzalanmıştır. delatımız yukarda izah cltiğim ticaret 

Ticaret anlaşmasının esaslan berveç- ve tediye anlaşmaları çerçeveleri dahi-
hi atidir: linde cereyan edecektir. 

Almanyadaki mevcut blokajımızın eri- Avusturya ile 15 Ağustos 1938 tarihin-
tilmesi ve yeni alacakların teraküm et- den evvel başlanmış olan hususi taku 
memesi gayesile geçen sene 30 ağustos- muameleleri başlanmış oldu.klan zaman-ınuştur. Keza şuna da dikkat edilmiştir I çekiniyorlar. 1 yetlerinin hoşuna gitiği mütalaasını serd 

ki ecnebi gazete mümessillerini kabul Bunlar B. Henlaynın şimdiki halde ediyor. T rak yada gezen ta Berlinde imza edilmiş olan ticaret an- daki hükümlere göre ve 31Ağustos1939 
}aşması ile Almanyaya ihraç edilecek tarihine kadar tasfiye edilebileceklerdir. 

öğretmenler olan belli başlı ihraç maddelerimiz için Aktedilen bütün bu anlaşmalar 15 

Ebre cephesinde harp 
Büyük bir şiddetle devam ediyor 

hükümetçiler ilerliyorlar 

Edirne 5 (A.A) - üç ~ndenberi konmuş olan kontenjanlar kaldırılmış- Ağustos 1938 ~ihinde meriyete gire
Trakyayı gezmekte olan Çanakkale mu- tır. İçinde bulunduğumuz anlaşma dev- cekler ve 31 Ağustosl939 tarihine kadar 
allimleri dün Edimeye geldiler. Ve hara- resi zarfında sözü geçen blokajın tama- meriyette kalacaklardır. lki hükümet 
retle karıılandılar. Jstanbul muallimlerin- men erim.iş bulunması ve halen Alınan- bu anlaşmaların yeniden bir senelik bir 
den mürekkep 1 30 kifilik diğer bir mi- yaya karşı borçlu vaziyete girmiş bulun- müddet. için temdit edi~ e_tmeı_nek husu
sefir kafilesi de şehrimize gelmiş bulun- mamız (Bu borcumuz 23/7/938 tarihin- sundakı kararlarını bırbırlerıne Mayu 
maktadır. Edirne muallimleri İstanbul de 6,215,500 lira idi.) bizi Almanyaya it- l939 da bildireceklerdir. 
muallimlerini istasyondll karşıladılar. hal edilecek olan maddelerimiz için kon- Yeni anlaşma devresinde de Almanya 
Burada dört gün kalacak olan misafir- tenjanlar tesbit etmek lüzumundan ile olan ticari münasebetlerimizin normal 
}erimiz şehrimizin görülecek yerlerini fariğ kılmıştır. ve her iki tarafı memnun edecek şek.il-
gezecekler ve yarın gece Meriç gazino- Önümüzdeki anl•pna devresi ve ibra- d~ cereyan ve inkişaf edeceği §ilphesiz-

Barselon 5 (AA) - Neşredilen bir ldederek 311, 304 ve 266 rakamlı tepeleri 1 bıraktıkdan sonra ateş altına almışlar ve sunda, ziraat bahçesinde şereflerine bir cat mevsimi zarfında tilccanmızın Al- dir. 
tebliğde ezcümle ıöyle denilmektedir: ve Şerşa ile ~obla :uasmda Payora mev- 13 çeyrek saat kadar hatlar arasında ha- ziyafet verilecek eğlenceler yapılacaktır. manyaya mal ithal etmek hususunda 

81
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Ebre mıntakasmda şiddetli bir muha- kiini zaptetmışlerdır. lreketsiz bırakm~lardır. Asiler harp sah- - -= permi mil§külatına maruz kalmıyacakla-
rcbe devam etmektedir. Bu mm takada 1 Cümhuriyet defi tayyare bataryaları 1 nesinde 100 ölü bırakmışlardır. Teşel>- F 1nd1 k ihracat 1 rını zan ve tahmin etmekteyim. Böyle 
F'rankistlerin biltün mukabil taarruzları üç motörlü bir Sade.ya tayyaresini ~ü-'bUsleri tamamile aklın kalmıştır. bir vaziyet karşısında kalabilecek olan Yakalanan kaçakçılar 
tardedilmişür. Ve Fayonun şimalindeıki şürmüşlerdir. Italyan olan pilot esiri Valansiya 5 (ö.R) - Şehir saat 11,30 -BAŞT~ l ~Ct SAHtFEDE-- tüccarlarımızın velilete müracaat etme- ve kac. ak efya 
tepeler zaptedilmişUr. !edilmiştir. da yeniden bombardıman edilmiştir. 10 yabancı pryaaalardakı alıcalannuza tama· leri lazımdır. 
Şar~ ce~hesinde ?~adalaviar mıntaka- Diğer tarafdan Akde~ .. ceph~sin~n 1 nasyonalist tayyaresi liman mıntakasın- men ta~~ etmekte .olmasına . binaen Almanya ile akdetmiş olduğumuz ti- Ankara 5 (AA) - Geçen bir hafta 

ıında ılen hareketımız devam etmekte- Teruel mıntakasında da hukumetçilenn da ve Grabo mahallesine yüzlerce bom- bunlara ilaveten yenıden bq tip daha caret anlaşması şimdiye kadar akdetmiş içinde gümrük muhafaza tqkilab 76 ka· 
dir. l taarruzu ve ilerleyişi Gadalorya mınta-ı ba atmışlardır. Evlerde çikan yangınlar tesbit edilmiıtir. olduğumuz anlaşmaların hiç birinde ~a~çı 311 k~lo gümrük kaça~ı, 209 .. ~o 

Paris 5 (Ö.R) - Saragosun bir tebli-
1 
kasında devam ediyor. Vilya del Togo saatlerce tahdid edilememiştir. Diğer taraftan Kaardenizin muhtelif mevcut olınıyan yeni bir hükmü ihtiva ınh~sar kaçagı, 2_092 defter. ıııgara ~~gıdı 

ğine göre hükilmetçiler Ebre kıvrımında zaptedilmiş ve daha ileri geçilmiş, diğer 1 Paris 5 (Ö.R) - Albarasan dağların- mıntaka mahsulleri arasında kalite itiba- etmekedir. tki hükümetten her biri birer 6 sil~, 3 mermı .. 58 ~tın ~ 19 gu.milf 
hiç b' f 1° t ·· t · 1 dir N b k'l 1 t H .. k.. d ·· h · ·ı · h k · ·yle de dört f ıJ t B tl k . ..lrH d ki rd. D v d mecıdrye 222 Turk lıruı ile 1 O kaçakçı ır aa ıye gos ermemış er . as- azı mev ı er zapto unmuş ur. u u- 1 a cum urıyetçı enn taarruz are eti n sını a ayr mış ır. u sure c omıte te~ e ece e ır. ognı an 
Yonalist batarya tayyareleri hasım haUa- metçiler bir çok esir almışlar ve külli- Teruel - Saragos yolu için bir tehdit teş- yabancı müşterilerimiz kalite ve tecanüs doğruya ve daimi temas halinde buluna- hayvanı ele geçirilmiştir. 
l1 ezmeğe ve birinci hatla ikinci hat ara- yetli harp malzemesi ele geçirmişlerdir. 1 kil ettiğinden asiler bu cepheye bir çok hususundaki dilekleri tahakkuk etmiı cek olan bu hükümet komiteleri iki mem- -=-
sındaki münakale yollarile müstahkem Salamanka bu son hareHt hakkında I takviye kuvvetleri ve tayyareler gön- olan ve bu keyfiyet ihracatlarımıza da Ieket arasındaki anlaşmaların tatbikatı- /tal yanın ticareti 
tnevkileri bombardımana devam cdiyor- 1 dağlık mıntakanın ar1zaları içinde giz- dermişlerdir. Cümhuriyetçiler yeni zap- daha ileri bir tipleşmenin bütün faydala- na ve mübadelatın normal bir seyir ta- b · 
lar. Nasyonalistler 50 esir almışlardır., lenen hükümetçilerin taarruz ettiklerini, tettiklcri mevkileri tahkim ile meşgul- rını temin edecektir. kip etmesine nezaret edeceklerdir. ütçe açığı 
Bunların arasında bulunan bir subay hü- fakat kolaylıkla püskürtüldüklerini ve dürler. Kabuklu fındıklar içinde mevcut tip- Bazı müşkülata ve şiUyetlere mey- Roma (ö.R) - Italyanın ticari bUtçe· 
kUmeçilerin safil harp harici 20 bin ka- 1hareketin neticesiz kaldığını iddia etmek- Roma 5 (Ö.R) - Salamankadan gelen ler ıslah edilmiıtir. Fındıklanmızda bu- dan veren menşe şahadctnameleri tat- sinin açığını kapamak için sarfettiği gay-
dar zayiatı olduğunu söylemiştir. tedir. gayri resmi haberlerde Cilmhuriyetçile- lunmaması l&zımgelen özürlü daneler bikatı da basitleştirilmiştir. !ki memleket retleri tefsir eden cFinansiyal Tayms:t 

Barselon ise şu malılmatı veriyor: Madrid 5 (ö.R) - 'Oniversite mahal- rin beş fırkasının Ebre nehrinin garbın- esaslı bir tasnife tabi tutulmuı ancak ü- merkez bankaları arasında 1935 senesin- gazetesi buna müteallik istatistiklerde 
Ebre cephesinde şiddetli muharebeler lesi mıntakasında asiler bir harekete te- da muhasara edilmek üzere olduğu ve zerinde mutabakat hasıl olmadığından de akdedilmiş olan klering anlaşması ve Italyanın kendi kendine yeterlik cotarşi> 

devam ediyor. lspanyol kuvvetleri Nas-: şebbüs etmişlerdir. Cümhuriyetçiler mu- bunların 15 gUn içinde 20000 ki§ilik zayi- bu hususta alıcı pi7ua)arda yeniden bir mütaakip senelerde yapılan tadilleri ye- siyasetinin muvaffakıyeüne ait deliller 
1onaUstlerin mukabil hareketlerini tar- hacimleri hatlarına yaklqnıakta serbest at verdikleri iddia edilmektedir. anket açalmua bıaılattmlllllfbr. rine bu defa iki h .. ·· ın · ·· · 



ŞEYTAN Ame ikanvari bir soygun 
VE KCJMPA.NY ASI Edirnedegramofon satışı için çağırı

Bayak aşk ~e2;acera romanı =J }an tüccarı D3Sll faka bastırmışlar? 

Aras1ra 

Fuare gelecek 
lzmirli Rumlar 
YAZAN: Eczacı KEMAL K. AKTAŞ 

&mirli rumlar Fuara geleceklermiş ... 
Kaleden giren vapulrarma Qüzelyalı 

Herif aakalını parmaklan ile ta- Diye düşündü.. mendill aafüyaeak, Asansör tepeleri aşi· 
b d M --!'-l · b b t I Ed' b h / / k 'f • • nalık edecek ve Bahnöabada yeşil, §irin 

cakfarken jandarma on aşı5' SOI u: ot~ etı İr garaja ıraı•tı ar. ırne U SO ygu nu azır l van aı ı tev l etmıştır bir pek nazarlarına yabancı •elecek. .. 
- Vak•ayı sizden ~ka gören Biraz sonra sokakların kalabalıeı ' • 

oldu mu}., içinde kaybolmuşlardı.. Edirne, 4 (Hususi) - Edimede em- gijnü saat dokuzda evine davet ediyor. cLima prederek ~c dönÜ)'otaa da Gümrllk aörümneğe başlaJlllca banb .. 
- Hayır .. Fakat biı: namuslu in- ..ıinc nadir tesadüf edilen A&crikanıra- l~te o sabah bir taraftan Albert randevu- hadise yine ta.marn olmuı değil&. Ni- 1a:• ~ar, bütün yeni kordon, yeni ız... 

aanfanz. Biz: yalan $iiylemeyiz. VID ri ölümle tehdit amcti.Jle bir ıo)'11\1DCu- suna yetişmeğe hazırlanıyor. Diğer ta- tekim açık reni.: elbiseli adam yine bir mır gor\mecek. •. Vapur yaklaştıkça Gazi 
- Peki yeter .. Benimle beraber DlPLOMATLARlN DOELLOSU luk 'ftk'au obnuttw. raftan ela mitleri eTd.e faciada rol .ahi- aüa Albertm düklıina hq acuna dikile- bumm, borsa misafirlerim.ize basmaneyi 

karakola kadar &eliniz. Liyonun eski mahalleler semtin- HADL5E. NASlL OlDU ) bi amd~)e tt0nuııcuhık J>}itnlarmı relı: senet muhteTiyatrnm ?adesinde öden takdim edecek._ Vapur manevra yapın• 
- Karakola mı) ... Neden... Beni de -ye üzerinde N<>terlik li.Yhası bu- Edim.ede Bede&taııcle Kazanlık.lı Al- tertibe ba~or. ~en aaatte Albert meıini ahi takdirde ikiaci bir lıeblikeye ca Ulu Atatürk atı üzerinde görünecek. .. 

niçin tevkif ediyorsunuz} lunan bir kapıdan giren Farjak metr heıt Bahara adlı tüccaruı d\ik.kinına. -,ir müşterinin evine gelmiş ve l:a~anarak dü,eceğini ihtar ediyor. Artık Alhertin Eski kordonun hayallerde kalmış izlerini 
Herif epeyce teli§ ve korku eseri Tevetonu görınek istediğini bildit- e\in bir m~eıi ıeliyo~. Bu 1nüşteri dülc- bir odaya aJm~m. M"nefiri izaz ~ tadıamnıülü tükemnif, hldi.e,i aynen hu yeni ve canlı kordoa sllmişti!'. Yeni 

göaterdi. eli. k~da &ördüğü biı craınoicm ~Al- çnpıl)lln müşteri l:aıwma l>fı. kalı?e .öy- deiilse l>ile MZdiıme teldiyle zabıtaya binalar, netell tm pzinO)u, tık w f:lll!f• 

Jandarma : Noterin meşgul olduğunu ve ba- heıte. wram-0fonu heiencliiiDi n kendi.o lemek üzen odadan ~arak Albeni ulaıtırmak mecburiyetinde hJmJffll. va1 otobfhll'!r mbalirlerimlze hot geldi .. 
- Tevkif' etmiyorum .. Zabıt va- husus bütün gece uyumadığı ıçın aiode mevcut otux pl~lı bir aıamofonl• yalnız bu·u.,.or. Fak.at iki cfalih aonra """-1 ~ er koyan zabıta hu vak'anın ruz diyecekler ... Palmiyeler Inbat ile el 

rakasını imzalamak için çağırıyorum şimdi kimseyi bhul etmiyeceğini deği~tirmek istediğini ve bunun için ak- eliııde oldukça büyük bir LIÇÜ n u· raiUerini gizliden a~aia başlty0r ve ete reftranslar yapaea.k." Uzaktan fuat 
deyince biraz sükWıct buldu. söylediler. §&l1l saat ~le i'IUl'lOfoeu &C>rınek ve lrasmda boz elbise hulunan -~ bir nihayet omada Lir isim me...cut 0Jmad1- rengArenk bayraldarUe ın.isallrlerimkl 

Bu urada uzaktan ve büyük bir lsnr etti. aö~ck üure e'line dmesini aöyli- ,damla odaya piyoY. iskemlenin adra- iı ,.. faillerin ikametgahlannı deiiftir- setAmlıyacak. .. hmir, rumlara bam bat 
sür'atle bir motosiklet gözüktü. - Gidiniz, bir kerre haber veri- yor. Ve bu müşteri ile dükJcancı kararla~ sından Albertin koJlanru tataralr elin- mit bulunma1anna :rağmen Edimede ka bir Izmir olarak görünecektir. Yah• 

Yaklaşınca onun da tıpkr kazaya ruz.. tınla~ ~aatte hep birlikte müper~~in ~~ deki lnçağı göğwüne daYJYOT ve derhal Taşhan müetceiri Ali Onnan ite Hrzrı-a· tar ... Kordon ... Çarşılar, her yer lıüsbtl .. 
u~ p&rçalanan gibi sepetli Fa~ Güs ile Jan Helyenin \.ur- ne gıdıyorlııır. Evde Albert muşterının faaliyete seçip dış cehindetd &özlükten ğah Hüeeyini ....U'anm hhramant o• tün başka bir hayatın, başka bir ruhun 
olduğu anJll§ıldı. tulduklarını, kazaya uğrıyan moto- karısı ve kızlan tarafından karşılanmışsa ~uak iki tele Jrii;zer lirasuu, henüz nık tesbrt ederel tam bir hnaat elde et- cevellog4hıdır. Misafirlerimiz tanıdıkla-

Kılabahğın ve kaza mahallinin sikletin onların motoşikleti olmad~ da gramofonun komşuya verildiği anla- •~iye edilmq İı7 bankuuam i1ti )'Üz li- tikten tı0nra ~ ilitıi yalcalamyor. Vak- b' k ih . lan bulamıyaaklar. 
yanından sür'atini biraz: l::~ek fa- ğıw haber almıştı. Noterin gece ~ şıhnca ha p}Waıdan bir u9 Alhertin rahk çekiDi. elmas do!ahmm anabtannı. anın llW'eti eıer.,,.nr Ali C>.man ile kın ~ ı: :kt ~ar afa bey ebedi te b: 
kat dwmadan iCÇli ve biraz ilerle- haha kadar uyumadığını duyunaı gramofonu ile çalınıyor. fşin başka bir bil' çakı.mı, altın aaati ile kordonunu .ı.. Menzilenin yekcftğerine U)"gUJt §Ckİkldıi 8 

z or b:ıiğil nlan !: ta& 

dk h 
__ J d'• - d- .. '- '' • . }e • '--·--ela _ı b d ]ı•fi - • ~'L • • ft_..:...l -L' VUŞID\q tunç e O .w.US i tr.n aonra yine 1'laştı. uşun u.. gune tenın ıuretıy zayattt uu.-a ıon yonaY ,.. unu a a •onmyeıca ev- ıtir•n•ııTıe "Ya.: a een891Ilda bulunan ,,.,_ b dd . de ı..A-•tft~ _..._ Dost -" 

M 
ı._ı...k ı_ ı_ __ t ki ,_,_L L•- _L ey ca esın ......... ~acaa.... IIUJ. .. 

Motosiklette Cüs ile Jan He}yc - Uflölt ax:... Dedi.. Sabaha uwayor. velce l.:ızırladı arı 2500 lınuı& o.- ee- nuı:, qyanm ,,. Rpulara ait hıçağm ev- 1 tin . isaf 1 · · v 1 k de 
..ı L d J 'l '- l 'r . . YlRMt CON E"'VEl. nedı' o"t''-~ ,_,_-''~ten· aı~-..ıa ;._._ .....;..;.. l . ..ı L l - .ı,_ e azız m ır erını ugur ar en varoı. x:a ar an ı e Konuştu ar.. v al!ıyeb .v rurn aK1m unu ..... ~ .. -·-··!' ennae oa trnmım Tit seneain Ati 0.- karşılıklı sallanacak mendiller, istikbal 

Güs Jana eğildi ~ biliyorlar •. Şu halde hen kendini m\i. Aıadao )fiımi gün kadar geçmişti•. bu ıırnn if~a eclilmemesi hakkında ken- man üzerinde çıkmasiyle tahakkuk etti- uf kl da . 1iy d tlu.kl JIDI' 
-- Mösyö Jan .. Dedi .. Merak et- dnfaaya peşinen hazırlanmış bir Yine bir sün ha yağlı m\qteri claba do• dinden bt"t teminat aldıktıu:t eonra ıer- ıilmittir. lıy:c.=. genış en os an 

8 

meyin, bize tali yardım ediyor. Eğer adamla karşıla~cağım.. Binaen~ tane. bir ~de Alhertc cderd. sıamo- beat bırakmakta beis göımiyodu. Z..b.tammn 1-l l.ı.ı•ki Eaali.reti tak-
t~fen bizim eepetliyc benzer hir leyh ona göre harekete hazırlanma- fonun sddiiini haber veriyor 'Ye ertesi ölüm tehlikesi atlatan Albert sağ kal- dire ıayan görülmektedir. 

-=-
Madam Dolfus mC\tosiklct b~den evvel bo yoldan hyım. 

~emi~ olsaydı o motosiklet ile Biraz sonra bir katip gelerek No-
içindekilerin akibetine biz uğrıyacak terin kendisini beklediğini haber 
ve belki de şimdi çoktan ölecektik. vereli. 

Jan Helye : Onu yan karanbk ve dar bir oda-
- Yine benim yüzümden kan ya R;ötürdüler. 

döküldü.. ihtiyar bir ses : 
Diye mırıldanc:lı •. Delikanlı, üze- - Affediniz. dedi, sizi burada 

rindeki apdallıktan, sersemlikten ya- kabul etmeğe mecbur kaldım .. Etraf 
vaş y6va~ sıyrılmıştı. pek daMınık. Burası benim iş odam .. 

Fakat alnında bir endişe çizgisi ve Misafırlerimi burada kabul etmem •. 
gözlerinde üzüntü bakışı hala mev- Fakat çolc meşııuldüm •. Siz de ısrar 
cuttu. ettiniz. 

Nihayet Liyon şehri uzaktan gö- Bu ses üzerine dosyalar yığılnıı~ 
tiiktü. büyük bir masanın başında ohınnu~ 
Güı : ve dosyalar arasında adeta kaybol-
- Şehre gürültü petırtı etmeden. muş ihtiyar noterin sC9i idi. 

kendimizi gösteimeden girmek d ha 
ihtiyatlı olur. -BiTMEDi-

Roma mehafili 
Balkan antantı ite Bulgaristan ara
sındaki anlaşmadan çok memnun 

Roma, 4 (A.A) - Stefani Ajansı ıristandn meşru bir memnuniyet vermek-
bildiriyor : tedir. Vdn~ıı yolu ite yapılan bu mı.> 

rnformntione Diplomatice a~ağıdak:i ahede tadili vaziyeti hassaten ııaıik ol-
bendi neıretmektedir : !llakta devam c.den diğer Avrupa. mıntao-

Roma mcsul mahafiJJerinde Balltaa kaları için bir örnek. ~kil eylem.cktccl.i%. 
antantı ile Bulgaristan arasmda aktedifea Tuna.la ve Balkan bnVUlSUlda bir çok 
anlaşma büyüle bir meınnuniyetf e karııı
lanmıştır. Bilhassa bay Stoyadinoviçiı:ı 
politikası sayesinde Bal'l.anhuda bugüa 
mevcut manevt ferah Yaziyetini ~yi't 

menfaatlerle bağlı bulunan ltalya mill~ 
'-:1' aru-=laki. roiin11ehedai.ıı. i,y~esi 

su~~- bix taril.i de-ne beolımsıç 

eden bu anlaıma ' N'ôyyi muahedesinia •ctlim eden a 'Te A..-rwpmım .ı.atm.a 
aslert bakımdan kendisine bir nevi m11r miiessir biT yanl'rmda buPanan her ~eyi 

dun?uk veren lrumnulnn kurtulan Butg~ •emntıniy.tle tacl ... 

--------------------------------------------=---------~---,,__ 

~·o--.,, 

Yunanistanda nizam 
disiplin ve çalışma 

Metaksas hükumetinin mesaisi 
büyük mucizeler göstermiştir 

Y A Z A N : Hanrl Lömerl 

La TribUn de Nasyon gazetesinden: 
Mesat milletlerin. tarilU ohna.dığını \etti. Bu azimli hareket meyvalannı ver

eöylcm.ek binz ın~ olana. lıiç mekte .Kecikmcdi. Partiler sustu. Kin ve 
olmazsa kalkınan bir milletin, tereddi gayız davetleri işitmiyen millet i~ gü

eden bir millete nazaran kendinden da-tc~le mqgul o]mıya batlad1. fğ~ pro· 
ha az bahsettirdiği itvi ailiileLilir. fe.yonelleri tarafından kasten mağlaklaı-

Jki 9Cneden beri Yunanistarun etra- tmlm~ olan acsyal meseleler teknik •· 
fında lıuaale gelmŞ olan IÜkutll müşa- bada miitalla eclildi ve a:rnumua hopnıt
b.cde ederken hu diiŞÜQc.e habı• gel- luia dairainde Dalledücli. •k:İz -ı b
mektedir. Bu memleketin maceraları ar~ nunu dürüst bir tekilde tatbik edilmek
bk dünya matbuatına havadis. menbaı tedir. İfçi suuhııa bir sok tavizlerde bu
olroaktan çıkmııtır. Uzun ve fasılasız bir ,hınuldu: Ücretli tatiller, kolkktif iı ınu· 
karga,alık devresini tami.r edici biı ıii- kavdekri. Refonxılar, iitiPIUl istisma
kun takip etmiştir. Bu ıül;.Urı. çııpuıroaı- n deii}, a.daleti. istihdaf ettikleri zaman 
lardan soııraki yorgunlulcWı ileri geli)Jor kolaylıkla kabul edilir. 
değildir. Ba:ularımn iddia etmek. istedik- Bu ilk kayguaım.d.an kurt~ B. Me
~ri gibi diktatörlük \&rafından tatbik tabu malİyemİa ka!kınmaeiyle ~e 

edilmi~ ihtirasları &izliyen bi.r pasiflik te b~ladı. Süt~ ~ ualblc:h. Mili faa
değildir. Hayır. Yunanistan i~e koyul- liyeti c.anlaacbnnak için yapılan mübim 
muştur, kalkınma. halindedir, çılgmlığuı masraflara rağmen, yakın zamanda bu 
yerini mantık -ıştır, nİzaal mut~t mı> açıibn büsbütün lc.a.panacaiı beklenebi
dzderini göstermektedir. Parti möcade- lir. Devletin itiban a.aayi§ia iade$l neti
leterinin, verd"ıği kıvgeplıklaınlan eonra. cesi yükseldi. Devlet botçlan yoluna ko
kat' i .. rette milliyetçi, va2ilelenni miicl- nuldu. i~erde refah ba§ gösterdi. 
rik. iktidarını yalnız milli ..-faatles -.ığ.. Ekonomik. sahada ehemmiyetli gay-
runda kullanan brr hiikiimetin neler ya-- retler ıarfedilmiştir. 
pabilccei,ini !.iç bi'ı misal daha iyi tebar-

İngiltereye gitti Pariste ölen Bulgar 
sefirinin cenazesi 93 l de Viyanada Naziler tarafıll" 

, Paris 5 (ö.R) - Bulpr sefiri B. Ba- dan katledilen Avusturya beJVekili 

talofun Ci:nazesi baciin kaldıınlnuı ..... Pa.- DOlfostırı kansa ve iki çocnğlı umd .. 
' · is Rus kilisesi rahipleri tarafından orto· raya gitmişlerdir. Madam Dolfus bu 
::loks dinine ııöre aJin yapılmıştır. Cenıa- h t' · k · ı· .._. tu Lo~ seya a ını pe gız ı LuLmuş r. .. 
zenin üzeme Balpı kralı. Fra.naa Rei- ebada kimin nezdinde ve nerede bu .. 
-;icüm1ıuru, Fransa hariciye nazın ve But- lunduğu belli değildir. 
1ar ba~vekili namına çelenkler konulm~-

Lord Londonderinin yanında bu" 
tur. Bulgar krala B. Labrünün taziye lunması ihtim;,}inden bahsedilmek .. 
telgrafına hararetli bir teşekkür telgra-
fiyle mukabele etmı"•ti"r, tedir. Madam Dolfus Avusturyanın 

y Almanlar tandmdan ilbakım miit& 
-=--

Üskiipte bir radyo 
istaa yonu kurulacak 
Belgraci S (A.A) - P.T.T. aezareti 

yakında Osküpte bir radyo iıMaayoou in

~ cdileceiiııi badirmektedit. 

akip çocııklan ile beraber kaçmış 
ve lmçn:ye iltica dm.iştir- Şimdi 
\ngil~ gitmrwinin hakiki abebi 
malam değildir. Belki orada yerlqe-
cek ve yahut bir kaç hafta soma tek· 
ren tniçl"eye dönecektir. Bir rinye· 
tc göre de A.mıeribya gidıecektir. 

Filistinde 
Akka - Saf ad yolunda 
polislerle çeteler çarpıştı 

Kudüs 5 ( O.R) - Panna civarında 

a.rap uileriyle vuk:uhul.an bix mü.ade.111ııO
de blı polw Te bir ~ maktul dıiif.. 

müıılerdir. Bu suretle hu suiltaat kurl>an• 
larırun aa.ym. sekizi buimu§tur. Re.men 
bildirildiğine &Öre biı polis müfreU9İ .. 
le bir aai. çetesi asasında Akka.-Sofad 

~lerdil". Dün bir oto1Miır a1tmda ıı-tJa.. yoluod.a muharebe olmuş, bu asi öldürül .. 
tılan mayın ile yarlanan yahudi çiltçile- raüt. 7 asi, yarala.Dmıştır. Kaoun mürnd' 
rinden daha ikisi yaraiannm tesiriyle öl- siJJeri arasında zayiat lcaydedilmemigtir. On senelik bir iı prograi'n.ı tatbik ha

lindedir. Münakale yolları tesis ve inki-- ;;;;;;;;;;o;;;;;o;;;;;o;;;;;;;;oiôiiiiili;;;;o;iiiiiiiiiıiiimii..__._,. .... _,._,. ............ Miiiiii,._,._ __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.;;;;ı 

~af ettirildi rayı.: dcmiryolunun menf.. Kıskanç hı· r koca rüz ettiremezdi. 
Kral tarafından, çok karı,..ık bir za

manda iGare ba~• (ağvı}mş olaa g&
neral Metaksu, vuifeeiai - 'bü~ük bir 

la b rmıt. iki .ene içiRde dikhte 
d "er ııteticcler elde etm~. Libeıal ıe-

mayiilt\i ohnasaoa ıağraen, bidi<ıelewia 

ta.zı:riki ol tmda. 'büzibnq his pculimen
to auliylo k.esı:ı:.td: mecbarire
tincle kalmışt ... OtoritesiDi mis etmi:ı
tir. Fakat yabm · Yeaml• halliyle ifa
J'IL miis&ade edıeeek bie ~i.iı daailinde· 

atleri anısında lhenk temin edildi. Cay. 
ri muntazam su yollan lanalize edı1di, 

bataklık mıntakalar kurtuldu ve sıhhat-
leştirildi. Sıtma ortadan kalkb. 

Ziııııatte de nıükcmmel ted.hü-1- tat

bik edileli : T efeei borçlan '" mni kredi
ler yeniden gözden geçirildi. 70 bin hek
tarlık yeni toprak kıymetlendirildi. Bi
tün istihlaki ve ihracı mümkün iltib.J.. 
ler devamlı inkişaf halindedir. 

Karısını altıncı kattan 
sokağa atarak öldürdü 

Bucüıı. aiyeÜerirıia dtirim!.iii~. 1'9111-
k . • ttiıdaline. t...VTIUlantDm ~ Yunanistanın başlıca refah aleti olan Lüsycn Desaa. lS. ~nele bil amele- ~ Oi:İrin\iyordu. 
Pna ~ kee kan.at I~· deniz ticareti hükümetin bilhassa üze- cm. Otomobil ~ ~ahtır. Vazi- Vabchm labcıdm e.dilııı:a: z.dıda t.b• 

B. Metn~. ı.Glriimdarm muvafaka- r~n~ dur~ğu :i.r roe~u ~lmu~tu~ :•- feıinastır. Fabrika.da patronları 'Ye sıdı:a- ililcaıta 1>..ı.cm. l.iİlly!:ll. üdi.e,i ,öyle 
tiyle iktidıw 1936 aiustcwm.da deruhte lsız. d ok:t~ :~-f' alktı.k enızfj _ m'utlna a e- cfaıian oncluı ~ok memMtndurlaır. Evli- aalım;,ar: 

• ~ • • . . . • · • . erın e ı ın~ en uvvet ı unu er ver-
etmıştır. Kendısı ıçın yerını ya acızleı:e k di dir. Gene ~ rilzd bir lmı:ısı OD -=kiz ay• - On ite"- do:;.,,., tt!H -•'..!" .. , Bifaı me te ır. .,,_ •·- ~· 
TeYll na _.yetli İn•nlua lmak.mamek· Wc ta bir yaTrulı.n w.rdır. ~ eeaecli. içmi,rim. K'anmla bir münakap ~ 
b1'l ı... • .-1.- hir -L. -- -' •oba ~ lki yakip EndüaUi de ta1r1 terakki lıalindedis.. Hotvil sokağında bir apartımamn 6 acı 
~ ~ ~" B d"' · b h ı Onun ba,kasiyle münaseoette olmasın• 

lflUP ar . . ai...- mecliste. u en ustrı ütiiD iç i tiyaç ara cevap katında iki OÔMt küçük bir claiıecle otuı-
lQ() me , üzcri'Dôen '5 koaıüaist ten- vermektedir. Şimdi ihracat içi.n de ça· maktadırlar. dan bışl:ulanıyordum. 

lı~mağ b -'- t Lü'w k ~ _,_ - Madam kioeni istemiyorsun .. Ben 
ziyi kendi maksatları lehine p çektiri- a a~ITU§ ır. -.,. ıJSmı ve çecag1111u ,_ MTer d 'd' . L • d -" 
yor\ardıı.. Cn:T "ft' isyaa lı.er tarafta oğul- Bu umumi blkmma inkar i:Öt\itmez yalnız b&s- kwuı vardı. 1-Wtada biı ciiıı e gı ıyorum dıyere"- o adan çuı;.t~~ 
_. _____ _ı.,. _L ____ , -"---=--- _,__,."' bazı alametlerle ı'fade eclilmckte:dir. DıQ C ... _1 • • Ç-'-. . . •W• Daha kapının önünde iken içeriden 
......,.o:nı_ ~ ~.-.a:c cıun..... .. u.rnaı~ll ıusuen ıçeı. -. ıeç,r ve aıç_bp 
mali.Ye a n,-a. clüştn~ tdzue mekaniz- t.ic.a.rclİI\ inkişaf ve •lah.ı. boı:şa fiatle· :nman ela. deli gibi ohu. Kul.llll• kıs- f.eryat duydum. Kapıyı. açıp girdiğjmd0 

· , milli kı:rvTCtleı yo- rinin. aağlaınlaşması. tasarrufun kuvnt- kan~ .ah.uleri ya.par ve zzvalh kadını. karımı pençereden kendini a.tmıf i:öt• 

sa.ııınıan. ıcfalet Mık yJiimbnm te- leı:unesi. i tatistikler .ispat ed.iyoa: ki 937 her lwıfta d.Qver. düm. , 
aklı b nd3 dem.anlar de Yunan milleti s~rvet ihtiyatlarının 23 Bu llaILa c~aı:tcs~ ge~ai, gece :rar191 Bu ifade zabıtayı ikna etmiyor. Tah: 

~o;unıaJı:.tıııı ümidi kcmı· _ milyar drahmi miktarında artııroı§_tır. yanm al gec;e. bütün. a.pa.rtunan Lüs.-- kikat genişliyor ve Lüsyen tam yirJlll 

Böyle bir eıe.r önünde ancak hürmet~ yenin feryadı ile uyanıy~. dört sa t aüten uzun vcm.lc.ı sorguyu. lllÜ' 

n.5 ~erlik reletı etti. Parti le eğilmelidir. Kargaş:llık unsurlamıdan - Eyvah.. Kanm kendini pençere· teakip itirnf ediyor: 
mm · yet Tttdi bir kaç tal- k.wtul.c olan bit millet. ın.illeti:ı. refah den ur- .intihar etti. - Evet.. Karuru pençer.e.den ben at• 

rik~jyi teTkif edcrdt nizı:um icdc etti. TC aaadetincloı ~ &a.Ye9i olmıyan bir Filhakika sokakta 6 ncı kattan düş- tım. Naci ynpbm IDu qi bilmiyorum.o O• 
O zam be-ak - · t parti • · fa.- bılik.Woıet tabii lı:ı.arikalıu yarata'biln-. müş hm k.adm can fekqznektedir. nu qok seviyordum. Kıskanıyordum. sat• 
aliyetini kat'i auret rııenetti. fakat kö- Bize bunu ispat ettikleıi. için Yunanm· B'1 Joı:jerıdir. Lüsyenin 1tr1Sl jOl'jen .• bo~m de .. itler halele c:lelirmit, o]nc• 
tü. JKOpaguıclalannclan vaz: ceomk ta- tana YC ~ Me.takaasa tc~kü.ı e.tmc.· Lüsyen de oow:ıı bat ucuo.da hınçkınyor. iun. Bl1 cina.yet Pariste büyük. btt ~O" 
ahhüdiine aiıilea mınkuSarı de tabiQe liyi~ · U..~ Nisia kcadini öWürclün. c:an u~and>nnıttar. 
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4 KARILI iMPARATOR 

işte 

-22- Yazan: Kemalettin Şükrii 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
······································••ı••········································· 

ihtiras değil, Istırahat •. , 
valide imparatoriçe 

şimdi bunu 
sarayı terkedeceği 
düşünüyordu •• 

sırada 

. ~ 

Brezilyanın 
basmamış 

ınsan ayagı 

ormanlarında 

La pao adlı bir ha dut 20 yıldan 
beri korkunç·bir saltanat sürüyor 

Brezilya köylerini haraca kesen, 300 den fazla adam 
öldüren Lampao ve arkadasları nasıl tenkil edildiler? 

Prenses Tekla bütün gece uyu- kendi metresi vaziyetinde tutmak geçirmiş olan bu kadın artık hayat- RIO DE JANElRO 31 TEMMUZ-- • 
mamıştı. yolunu bulmu~ ve Vasil de c lkball.:ı> tan ne istiyebllirdi? Yaıı altmışı Maceyoclan bildirildiğine göre m"f-

lmparator Leon da sevgilisi ile hatırı için buna riza göstermişti. bulmuştu. hor haydut Lampaonun kumandan al-
başbaşa uyumamı§tı. Etkarina İşte bu suretle bir taraf- ihtirasları tamamen sönmüştü. bndaki ıekavet çetesini tenkil etmek 

Valide imparatoriçe Etkarina da tan Vasilin karısı diğer taraftan im- Ona şimdi ihtirastan ziyade isti- ınahadiyle gönderilen ıeyyar polis müf. 
uyumamıştı. paratorun metresi vaziyetinde mü· rahat lazımdı . rezeleri Sergipede yaptddan bir müsade-

Hıristidi ve Sebastiyanonun da kemmel bir sefa devri yaşamışh. Fakat Etkarina, kendini seneler- meden ıonra on bir haydudun bqmı ge-
geceyi uykusuz geçirdikleri ve nasıl Leon .. Şimdi İmparator olan Piç den beri ihtirasa vermi~ bu kadın... tirmeğe muvaffak olmuşlardır. Bunlar 
geçirdiklerini biliyoruz. Leon. . lıte bu iki taraflı münasebe- imparator olan kocası Vasi! öldük- arl\!lında sergerde Lampaonun başı da 

Bilmediğimiz T eklanın, imparato- tin mahsulü idi. . 1 ten ve sarayda sadece bir unvandan vardır. Polisin zayiab bir ölü ve iki ya-
run ve valide İmparatoriçenin vazi- Mişel ölünce, daha doğrusu Vasi! baıka bir sıfah kalmadıktan sonra ralıdır. 
yetleridir. ve taraftarlarının eli ile öbür dün- da bu ihtirasın pençesinden kendini Bu muvaffakıyet Brezilyanın iç cen· 

Şimdi de onları sırası ile anlata- yayı boylayınca Etkarina, imparator ve nefsini kurtaramamıştı. gellerinde yirmi yıldan beri fasılasız de-
lım. olan Vasilin nikahlı karısı sıfatiyle Sarayda kalrnıyacaktı. vam eden bir şekavet harbine son çek· 

Valide İmparatoriçe Etkarina, ba- Bizans imparatoriçesi olmuş ve yine Bırakılmıyacaktı. miştir. Hakiki adı Virgolino Fereria De 
§tna gelecekleri tamamen bilmese bi- sarayda kalmışh. Bunu biliyordu.. Silva ola11 haydutlar be~ı Lampao çıl· 
le tahmin ediyordu. Bekar bir imparatorun gözdesi ve Ve .•. Gider ayak ta bu entrilr.alı gınca bir kan içicilikle tanınm,.ıı. Ta-

0 kadar müteessir değildi. onu takiben bir imparator karısı .. Bir yuvada son bir hama bırakmak iati- saVTurun fevkinde cüretkardL Lempııo çetesi 
Bizansın iki devrini görmüt. ya- imparatoriçe olarak Ömrünün en tat- yordu. l.ampeonun cinayetleri, tecavüzleri ne 1 BiR KANUN HARJCI de maW dütmüttür. BU kaç gÜn IODN 

pmıf, Vasilin ihtif81ll devrinde sara- lı demlerini zevk, cümbüş ve bütün kadar •.~~~ızsa onu .. yak~lam~ için ya· Lmpaonun ha~~ koılwnç olduiu b-ıVirgolino ve Antonio k.u:rduklan p..-
yın sefasını eÜlmÜ§ olan bu kadının bunlar kadar tatlı olan entrika içinde - BITMF.Dl - pJan bvtun teşe!.büslenn ak ... kalması dar he.yret verıcı aahnclerle doludur. ya düşen bic Ç&Vllfla bir neferi öldürda. 
artık hiç bir kaprisi, hiç bir arzusu --====================-=======-- bu k0<kunç haydut haklunda bir çok llCapiten Menzea ondan baluıederhn: !er. Porcino ıebvetıııın uoanıruııtı-
kalmamı§h. Avrupa sulhu hurafelerin yer bulmasına sebep olmuı· - l.aınpao mu, o gebertilmesi lizıın Kend•çetesini Vir'l'Olinonun kumaa-

Bir zamanlar imparator Oçüncü gelen hunhar bir uyvıırulır. diye hay-
Mişelin cür..bü§ a.Jemlerinde içki rna• kırıyordu. Sonra onun hiiYiyetini ,öyle 
sası üstünde çırıl çıplalr. raksetmek nlahYordu ı i 
suretiyle dahil olan ve bütün Bizans - Evet Lamp- lnoan dejildir. Ona 
halkını kendinden bahsettiren bu ı • ı • F •• •• io8'Ul adı verilemez. Arhıdqım teğman 1 
kadın, az zamanda Mişelin gözdesi ngı iZ - r.ansız goruş- 'Ceminyamoyu öldürdüiü nman cese- ' 
olmuştu. dini bir tekme vurarak çevinnişti. Adanı. 

Yine Mi~lin zoru ve daha Vasilin melerı• fi)• fi '-' • lannın gözleri önünde zavallı vazife kur· 
ilk ikbal devresinde ona nikahlanmış verecegı hanının derisini yüzmüş. adalesini ve 
fakat Vasilin nikahlısı olmakla be- &?isini ataıak yağlannı muhafaza etmif: 

raber yine imparatorun metresi ol- t• bag"' lıdır.. cSilAhlannızı bu yağ ile.yaiilıyacaksınız> 
makta devam etmİ§tİ. ne } ceye emrini vennitti. Arkadaıımın intikamın1 

Leon.. işte onun Mişelden olan almaiia and içtim. Bu korkunç caaavan 
çocuğu idi.. ııeberteceiiz. 

Vasil.. Kendi karısını, ıevdiği ve Moskova - (M.H.) - Pravda ga· dirler. lngilterede. lnııiliz. • Fransız itti- lıte andmı :rerine getiı:en bu geııç 
hatta hayatını borçlu olduğu karısı- zetesi Fransız • lngiliz ittifakı hakkında! fakmı iltizamın Britanya emniyetinin en yüzbaıı, ipten kazıktau kurtulmuı insan· 
ru İmparator Mişelin zoru ile bırak- yazdığı bir makalede diyor ki : 1 mühim garantilerinden biri olduğunu t.,. !ardan mürekkep garip bir kuvvete ı..u. 
mış ve Etkarinayı almıştı. cDeyli Telgraf ve Monıing Post>, I lakki eden nüfuzlu mehafiller, bu me- marula ediyordu. 

Mişel bun;_. niçin yapmı§h? lnıı:iJiz - Fransız dostluğunun cDiiier yanda askeri mehaftller mevcuttur. Eiier BREZILY ANIN HUSUSiYETi 
Neden sevdıği kadım, metresini memleketlere kartı müteveccih rnüteka-

1 
F ransanın idareci mehafili, Britanya re

yine sevdiği ve kendisine müşavir bil mecburiyet1eri mündemiç bulunma.. nksiyonerlerinin izinden muti bir eıuette 
yaotığı adamla evlendirmişti L ması> lazım geldiğini beyan etmektedir· gitmeyip te, bir azim göstermiş olsaydı, 

Eserimizin birinci kısmını oku- ler. Tabiri aharle. bugünlerde Pariste lngiliz • Fransız antantı Avrupada ıul
yanlar bunu bilirler. Okumamış hakkında bir çok sözler dolaşan ve yazı· hun muhafazasına hakikaten yardım el· 
olanlara kısa söyliyeliın.. Bizansta lar yazılan lngiliz - Fransız askeri ittifakı miş olurdu. Böyle bir azim gösterilme· 
saltanat ve kilise kanunları impara· faıist mütecavizlere kanşmıyacaktır. Bil· diği takdiı:de, Çemberlayn ıimdi Fransız 
torun ve saltanat hanedanı mensup- hassa lngilterenin idareci mehafilinin ıon Baıvekiline her hangi bir vaad ve temi
larının arasına havaimeşrep kadın- seneler zarfında F ransanın harici ıiyasb- natta bulunursa bulunsun, Londra ile 
ların intisabını şiddetle menediyor· tini ne derece tesbit etmif olduklannı cDostluk> Fransaya ancak lngilterenin 
clu. bildikten ıonra, lngiliz resmi gazetesinin seniz., sadasız bir kılavuzu olmak rolü· 
Vakıa sarayda çeşit çeşit cümbüş lngiliz • Fransız ittifakiyle lngiliz-Fran· nü cCaranti etmekte• dir. 

kadınlarının mevcudiyeti müsamaha ıız dostluğu lngiliz hükümetinin serbes- Alman ve ltalyan diplonuuıisinin bü· 
ile görülürdü. Fakat saray dışında tii hareketine mani olmamalıdır • tarzın• tün gayreti lngiltere ile Fransa arasını 
bu kadınlardan her hangi birinin, ci .ı beyanatının hakiki manuıru çözmek açmağa müteveccih bulunduğu biı: sek· 
her hangi bir merasime iştiraki halk güç deiiildir. lngiliz hükümetinio bu aer· re değildir. Bu taktik doğrudan doğruya 
ve din adamları arasında büyük asa- bestii hareketten hangi istikamette isti- bir muvaffakıyetle neticelenmemİf ol· 
biyet uyandırmakta idi. Buna mu- fade edeceği tamamiyle malumdur. Bu- malda beraber, bazı ahvalde faıist mü· 
kabil yine kilise kanunları, bir ka- nun için ise, ispanya işlerine cAdemi tecavizler lngiliz hülcümetinin ve mü· 
dm ne kadar günahkar olursa olsun, müdahale> siyasetini, lngiliz • ltalyaıı an- him bir derecede de Fransız hükümeti· 
evlendikten sonra bütün günahları, Jaşmaaını, A1man faıizminin cenubu ıar- nin güttüğü siyaset sayesinde maksatla· 
bir daha günah işlememek üzere af. ki Avrupadaki tecavüzlerine karşı koy· nna erişmişlerdir. lngiltere ile Fransanın. 
fedilmi§ sayılırdı. mazlığı, ve Japon emperyalizminin Çin bahusuı ispanya meselesinde, tuttuklan 

Eğlenceye, spora, av ve at yarış- milletine karşı yürüttüğü haydutça har· pozisyon ltalyan - Alman mütecavizleri· 
!arına çok meraklı olan Mişel, met- bi derhabr etmek kafidir. nin planlarına fevkalade yaramaktadır. 
resini daima beraberinde götürebil- Maamafih şunu da kaydetmek lazım· Şimdiki lngiliz • Fransız müzakere).,.. 
mek için onu zahiri surette Vasile dır ki, lngilterenin idareci mehafili F ran· ri esna01nda bu ıiyaset bir keue gözden 
nikahlamak ve hakikatte ise yine sanın iş birliğine çok kıymet vermekte· geçirilecek midir} Bu meselenin Avru• 

L4mpaonun yıldığı biricik kadı" 
Maria Deıı 

tu. Ona köylüler ele geçmez haydut na· 
zariyle bakıyorlardı. Son defa muhbir· 
ler Lampao ve arkadaşlarının Sant An· 
n Do Panema civarında küçük bir kö
ye uğnyark ia,elerini temin edeceklerini 
bildirmiJlerdi. Seyyar polis müfrezeleri 
Önceden bütün tertibatını almıt bulunu· 
yordu. Münhuıran bu çeteyi tenkil için 
teıkiJ olunan kuvvet dikenli katüı ağaç
lariyle muhat olan köyü ve o civardaki 
sarp tepeleri ihata etmitlerdi. Çete için· 
den kurtulması lmkAıııız bir baskına ui· 
nyarak oon neferine kadar imha edil-
miıtir. 

Anupa cesametinde olan bu muu
zam memlekette dünyanın en modern 
tehirleri ve en ileri bir halkı yqamakta
dır. Fakat medeni merkezlerden binlerce 

kilometre uzakta nüfuz edilmez orman- Lampoo 1'« cırkadofl<1Tnıı1' ııildhlarile 
lar, içlerinde eıırarengiz kabileler yqıyan kesik baslan 
kesif cengdler Yardır. lııaan ayağının duına verdi. Vireolino" bir gün körkütülc 
basmadığı bu yerlerde bütün tabiat bq- sarhoş olmuştu. Bulunduiiu meyhanenin 
ka bir çehre taşmıaktadır. limbalarıru elindeki deiinekle tuz huz 

POKRINONUN HALEF! LAMPAO ettiğinden kendisine Lampao la.kabı ve

Virgolino F ereria da Silva ) 2 şubat rildi. Ye bu isim Brezilyanın tekavet ha• 
1 900 seneıindo Pernambuk ıehrinde yatında en metum h&diselerin. cina:ret16" 
mütevazi bir villada doğmuştur. Ocağın- rin müradifi oldu. 
da dört erkek ve üç kız kardetiyle bir· Lampaofaaliyette bulunduğu bölgelerd. 
likte mesut yaşıyordu. l 9 l 6 senesine ka- dehşet saçmağa başlamıştır. 

dar bu saadeti ihlô.I edecek bir vak'a ol· 1932 sen~inde, cinayet dooyası bir itil· 
mam11b. O sene içinde herifin biri Virııo· tüphane dolduracak kadar lı:abaran azılı 
lino F ereria da Silvanın baba11na ait olan haydudu ele geçirmek için lı:oslı:oca bir 
bir keçiyi çalmışb. Bu hldise bu adamın ordu hareltet<1 geçirilmiştir. Rioadan göıı
bütün hayab üzerinde tesir yapmakta derilen binlerce asker onun izini bile 
gecikmedL Zira Virgollno Ue karde- bulamamışlardı. Memleketin her buca-

1 An · hırs ··1d·· ıı.J dl. ğını, her tepeıini karıt karıı bilen bu 
§ onıo ızı o urm.., er 

Cinayetten haberdar edilen Polis adam cıva gibi ele geçmezdi. 
pada ıulhun ve lngiliz • Fran11z mÜnase• iki kardeşi tevkile gelince onlar yu- Senelerce Bahya, P"1\ambuk. Ala· 
betlerinin ikibeti için b(lyük bir ehem• vadan kaçtılar. Manoel Porcino çetesine goas, Sergipe de Kara, Rlo Grande de 
miyeti vardır. Yakın günler bu suale ce· iltihak ettiler. Sonrada babalan Joze de Norde devletlerinin arazisi dahllind.a 
vap verecektir.> oğullarına lcatılmıf ise de bir müsademe· dolaşan I.ampaonun vUcuduna kurşun 

· . . . . . . a - işlemedlğl ri;orayet ediliyordu. Bu abdal-
veya o da bizi ele geçirsin.. gıbı her hırı hır yana aerpılrn!§ ten- hem murada erdirip ölüp ölıi..nceye . inan __ , ___ ,_ ,.,..ktu Zengin 

O d .. b · • E" 1 • · be lı" kla allı" ca şayıaya "-.,,.... .....-~ .- · - a guç ır şey mL. ger e:ının yaz_ gı, yana rının gl kadar birlikte yaşıyahm.. malikhıeferl olan kolonel Joa Sa bu -Halk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• üçümüz de razi olsak bu perilikt.en oglanın kendı sevdasını aklından çı· DeyİJ) dururlarken oğlatı uylıudan ~aydut hakkmd -·-' ,11 anlatmııtır. 

çıkıp o da dost olabilir miyiz?.. Bu kararak : k Ik 'b" 1 a •~" • 

Padişahın oğlu ile Vezirin kızı k 1 
.. .. a ar gı ı ayı ır.. Lımıpao Villa Keyma~'da bir baskm-

böyle olaca o ursa iş uyar, yoksa t -b n!Eyvah .• kıDunyabeda ~uzel dde~~k Kızlan yanı ba§ında görünce ağ- da yedi ,.;keti esir etmiştir. 

-4-
sen alsan ben rahat edemem .. Biz al
sak sen kıskanırİın .• Bunun da ola· 
cağı yok .. 

Meğerae bunlar üç güvercin imiş· den geri kalırım. Öldüğüme gam ye- Yine küçük kız : 
ler. Ve üçü de kız kardeş imişler, mem amma bir belaya daha uğrar- - A kardeşciklerim, bizi alacak 
yerleri orası olup gece gündüz orada sam ona yanarım ne etsem .. Ne yap- olsa haydi biz de razi olalım, o adem 
ahenk ederlermiş.. sam .. Demekte, dü~ünmekte olsun oğlu .• Biz ise periyiz .. Şimdi o bura-

Oğlanın bunlardan haberi yok.... bu kızlar birbirleriyle oturdukları da olmalı ki biz uyuduğumuzda ni
Onların cümbüşünü eğlentisini sey- yerde itişip gülüşerek : kabımızı yaksın .. O vakit biz de 
retmekte olsun kızlar gülüp söyliye- - Bu aşk çok tatlı bir şeydir am- onun gibi kalırız. Olsa olsa böyle 
rek sabaha karşı oynayıp sıçrama- ' ma vefasız yere dü§Ünce, bu biçare olur. 
dan yoruldukları için yatmağa kal- oğlan gibi dağda bayırda ve en son- Diye öteberi bir takım ummadık· 
kı~ırlar. Biraz hava almak üzere pen- da düşmanlar elinde helak olur. işte ları §eyler le vakit geçirerek uykuları 
çere önüne oturduklarında gündüz burası biraz güç .. Gördü~ümüz oğ- da pek ziyade gelmiş olduğu için her 
gördükleri oğlanın lakırdısını söyle- lan ne kadar da güzel.. Benim bile biri bulunduğu yerde uyuya kalır. 
tirler. gönlüm akh .. Kim bilir sevdiği de Oğlan biraz daha eğlenip bunla· 

- Acaba nasıl oldu ki? .. O biça· belki bundan baskındır .. Amma ara· nn sesleri kesilip uyuduklarını anla
re söylediklerimizden bir şey öğre- da olanlar bunlara acımaz.. Şimdi yınca yavaş yava§ ve korka korka, 
ne bildi mi~.. beni bile arzulamış olsa yok demem. onlardan işittiği sözlere karşı şunla· 

Gibi lakırdılarını oğlan i§ittikte: O kadar canım ıevdi .. Diye o tüyü n da alabilsem ümidi ile usulce köş-
- Hah ... Şimdi yerimi buldum. bırakan kız ıöyler •. ke girer. 

Bundan sonra korkmam .. Amma sa- Berikiler de : Bir de ne baksın .. Bakan gözler 
kın bunlardan bana bir zarar gelme- - Sen bunu dedin ya.. Bir de bi- kamaşıyor •• Buz gibi albn. elmasla 
sin •. Beni görürlerse belki işi değiş- ze sor .. Adeta her şeyden yaz ge- her yer döşenmİ§ •. O kızla• ise ga· 
tirirler. Sonra bütün bütün her sey· çeriz amma ne mümkün ki biz onu 1 ;ı:el oluo ta dökülen a/ıaç yaprakları 

e u ara ya şır nım sev ıgım l d · 1 k .L) •· ed b 1 d ' ba b" . ? ama erecesıne ge ere ayaı< arına Bu hAW..enin heyeean.ı daha '1Dl eıı 
Duı'ynearrıkn yladnı!' a acad d ır şkeylmı ·· kapanır. Onlar da zaten oğlana sev- küçük bir ah ya baskın yapara.,'.· b!r 

e o ugu yer e ona a ır.. . . 
Biraz geçince aklı başına gelip : gi saldıklarından üçü de boynuna sa- sinemaya gırmiştlr. 
- Ben ne duruyorum .. Şimdi sa- nlıp : Lampaonun sinemada olduğunu duy• 

hah olur. Bunlar kalkarlarsa beni - Aman §ehzadem, şimdi bizim mak seyirciler arasına dehşet saçmağa 
telef ederler. Sonra her §eyden geri elimizde birşey kalmadı. Ya bizi de kMi idi. O bütün .. ••yi~cileri kendi h~-
kalırım .. Tez elden işi becereyim de birlikte götür, ya öldür. zurunda bol bol .gulmege ~~cbur etmif 
belki bir murada ererim D ) .. 1 • 1 ve kahkahalar bıraz hafifliyecek oıs. 

Diyerek hemen kızl~".dan işittiği eme erı 1 ~ og ~n: .. . tabancasını boşaltmak suretile dehşet 
"b' "k la l b' t - Ey sevdıklerım, dunya hır ya- içinde titreyenleri zorla gü1• dürm"·titt 

gı ı nı ap rını top ayıp ır a eş ya- · b" ş · · 'b' "' · 
ka k . . mı, sız ır yana.. u tenımız su gı ı Bir başka ..ıın bir ·"iliği basm• .. •-ra ıçıne atar. . . . .. - .,..... -.-· 

Kendi de sanki bir kişi ile kavga erıyıp hır damlası kalıncaya kadar Bu sırada çiftlikte bir evlenme töreni 
edip yüz yerinden yaralanmış gibi sizlerden vaz geçmem. Meğer ki için birçok misafirler toplanmış bul11-
dermansız düşerek bayılır. ölüm erişe .. O da hakkın bileceğidir. nuyordu. Lampao bütUiı çiftlilı: halkını 

Kızlar uyku arasında ateşe düt- Siz hiç korkmayın .. Yalnız evvelce bir odaya kapamış ve korkudan yan ölil 
müş gibi bir hararetle uyanıp : sevdiğim kızın sevdasını sizinle gi- halde olan geline tecavüzde bulunm~ 

- Aman .• Bize ne oldu .. Ateşte derdim. Lakin küçükten beri bir kar- tur. 
mi yanıyoruz.. Haydud her yeni yolun kendi aley-

Diyerek kalkarlar.. deş gibi büyüdük. Sonra benim ate- hinde olduğuna kanaat getirdiğinden 
Bir de oğlanı serpilmiş yathğını şimle onu da yaktım. Elan da yanı- vahşi ormanlara doğru açılan yollarda 

gördüklerinde : yor. Yazık ki ben burada sizinle ka- çalışmakta olan ameleyi merhametsizce 
- Eyvah .. Dilimizle tutulduk. En lıp onu aramıyacak olursam kendi öldürmekte idi. Haydut ancak kendisine 

sonra adem oilu bizi ele geçirdi. kendini cehennem ateşine atar. muntazaman fidyei necat ödeyen IDJill; 

Şimdi ne yapacağız .. Başka çare kAne sahiplerini tecavilıünden masun 
yok.. Bari oldu olacak biz de bunu - BtTMEDI - bulundurmakta idi. Bunun için onun do-

- SONU 7 INCI SAYFADA -
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YJLDONUMU 

B. Metaksas Elen milletine hitaben 
radyoda bi nutuk söyledi ... 

Atina, 4 (AA) - Atina ajansı bil
tliriyor : 

Tarihi 4 ağustos rejiminin kuruluşu

nun ikinci yıldönümil münasebetiyle baş
vekil Metaksas Elen milletine hitaben 
radyo ile ne~redilen mesajında ezCümJe 

demiştir ki : 

Halkın samimi eevinci ve heyecanının 
ııon noktasını buJduğu bu Anın Yuna
nistan için biri ıulh enternasyonal un
•uru olarak diğeri dahili nizam unsuru 
olarak birer muvaffakıyet teşkil eden iki 
mühim hô.diae ba~arılar hl8.nçosuna ila- ~flil~ 
ve olunmuş bulunmaktadır. 

Birinci muvaffakıyet Balkan antanb

nın takviyesini teyit eden Balkan nntan- l'i!ı~;~ 
b .. Bulgaristan anla.omasıdır. '-

!kinci muvaffakıyet maziden arta ka
lan bazı acfil tortolann çıkardığı isyan-
dır ki, bu mazinin pis metotlarının dört 
ağustoı fikirleri ve faaliyeti ve çevresi 
dahilinde ne derece takbih edilmekte 
bulunduğunu iabat eylemiftir. 

Yunanistarun harici ve dahili bakım
dan vaziyetini gösteren bu iki karakteria
tilt hadise iki oenelik tarihi blançoyu 
yapmaktadır. Elen milleti bu dakikada 
tenlikle temafll a:eçerken Te fevkalade 
tehlikeli &.nlarda politik partileri bize 
miras bırakbiı Yunanistanı düıünür, çok 
büyük heyecan dUYmaktayım, 

'4 Ağuatoo 936 tarihinden bugüne ka· 
dar bana karıı göıterdiğiniz itimadı ve 
hu ilci aene içinde vücuda a:elen bu dere· 
c.e büyiilc itleri gözümün önüne getirir
ken Allaha, krala ve ey millet oana ıükür 
ecliyorum, Sizler bana milleti kurtarma 
l:uvvetini verdiniz. O millet ki, bugün 
hakikaten kurtulmuı ve intibah yoluna 
ginniıtir, lıte bu oebepten dolayıdır ki 
bu yıldönilmü kutlanırken bütün Yuna· 
nistanda bu eenede heyecan görülmemi, 
derecede muazzamdır. Ve bu iki sene 
içinde kalkınma eserine yardım edenler 
iftihar duymaktadırlar, 

Başvekil 4 ağustos 9 36 tarihinden be
ri Y unanistanın kazançlannı eaydıktan 

eonra .özlerine ıöyle devam etmi~tir : 
Her ,eyden evvel bizler kendimize 

hrıı bir ihtilal yapbk. Ve bir inkılap vü· 

L'<'•· '°°'', 

Y tınan kralı bir tih'ende 
kurtarmış olduğumuzu oöyliyebiliriz, Bu- işine de devam edeceğiz. Ve eski mede
gün hep birlikte yeni bir hayata doğru niyete )&yık bir Yunanistan için yapılan 
yürüyoruz. Hiç bir ıey bizi artık geriye bu mukaddeo oavaıta oil&h arkadaşım 
döndürmiyecektir, 1912 - 1913 hama· olarak seni, kalbim bu hislerle dolu ola-
ıet devresinden eonra millet uzun sene

ler politik ve moral buhran içinde çır· 

pındL F el&h azmini iıte bu buhran ver
di, 4 Ağustosun hareket noktasını ve 
hedefini itte bu milli ve moral mecburi
yet teşkil etti, işte bu oebepten dolayıdır 
ki eserimiz daha bidayetinde halkın em
niyetine mazhar oldu. 

Milletin heyecanlı müzaher.ti olmak
sızın bu derece çok güç meselelere hal 
ıuretleri bulunamazdı. Hülc.ümetin mille
tin bu itimadına dayanarak ve Yunanis
tanın istikba1ine emin olarak eserine de-
vam etmektedir. 

Baıvekil bundan sonra maliye aaha
sında, gelirli itler eahasında ve ıosyal fa .. 
aliyet eahalarında elde edilen başarıları 
eaymıı ve demiıtir ki : 

Bu başarıları gördükçe çizilen yolda 
gittikçe daha fazla bir kuvvet ve bir em-

rak oelamlanm. Eminim ki daiına vata
nına ve onun tarihine liyık kalacaksın. 

Atina, 4 (AA) - Bütün Yunaniıtan 
bugün Elen milleti için bir saadet devre· 
ıi açan 4 ağuatOtl 19 36 tarihinin ikinci 
yıldönümünü büyük bir fevk ve heyecan 
içnde kutlamaktadır, Bayrama oabah 
erken halkın umumi heyecanı içinde her 
tehir ve köyde başlamışbr. Saat onda 
memleketteki bütün kiliseler çanlarını 
çalmağa başl811ll§ ve bütün kiliselerde ru

hani Ayinler yapılmıgtır. 
Bayram bilba.ua Atinada çok parlak 

olmuştur. Saat 1 L 30 da baılarında m•t· 
buat ve turizm müsteıan Nikoludis ol
duğu halde Atina büyük halk komitesi 
başvekil Metak.ası ziyaret etmiş ve ken
disini tebrik ederek bütün milletin sada
katini bildirmiştir, 

Bütün dükkanlar camekanlarını dört 
niyetle yürümekte devam edee~ğine ve ağuatos ha.şanlarını göıteren temsili re
Elen milletine gittikçe daha fazla saadet simlerle süslenmişlerdir. Bayram, iki ıe-
veren bu esere dokunmağa cesaret eden 

c:uda getirdik. Bugün mazinin bütün fe· elleri kıraeağız. 

ne içinde hükümetin vücuda getirilen 
milli esere halkın kalben tasvibinin beliğ 
ifadesi halinde tecelli etmiştir. laketlerinden kendimizi koı'i olarak Milletin müdafaa kuvvetlerini itmam 

1935 ispanya güzeli 1936 Finlandiya 

Bu sene dün ya 
Finlandiya güzeli 1937 güzeli kim olacak? Franaa güzeli 1938 

Erkeklik 
davası 

Bir /ngiliz kadın 

- kadınlık 
etrafında 

muharriri 
"erkek alsaydım, erkeklere, 

diyor ki: 
kadınlara 

karşı nasıl hareket edilmesi • 
ıcap 

ettiğini gösterirdim .. ,, 

6 AôUSTOS CUMARTESi 1938 

Beklemekle 
Kaybettiğimiz 

zamanlar ömrü-.... 
muzun yarısını 

geçer 
Günlük hayatımızı beklemekle geçir· 

dlğlıniz vakit, hemen hemen· bilfiil ça· 

lngiliz kadın muharrirlerinden Meri onu alıp aylarla gezmez, evime götürüp lıştığunız zamadan daha çoktur. Hayatı· 
Kravford birçok kadınlar gibi: <Ah! Bir aileme, arkadaşlarıma tanıtmazdıın,,. mızın en aşağı beşte ikisi, birisini veya 
erkek olsaydım?> Diyor. Fakat bunu er- Sonra da hiç bir sebep olmaksızın ken- bir şeyi beklemekle geçer. 
keklerden intikam almak için değil, er- disini yüzilstü terket.mezdim,,,, Günde on beş, yirmi dakikamız otobüs, 
keklere, kadınlara karşı nasıl hareket et- Bir kızın aleyhinde bir şey söylendi- tramvay veya vapur beklemeğe veririz. 
meleri IAzımgeldiğinl öğretmek için Is- ğinl işitince ondan hemen yüz çevirmez, Bu nakil vasıtalannın oldaltl arızalan 
tiyor, Bak":', ken~isini ~eyin: gider meseleyi kendisine anlatır ve: dolayısiyle yaptıkln g~ikmeler de bq-
Allahın cilvelennden bırl de erkek· - Doğru mu, değil mi, izah et, der- kadır, Daireye geldiğim vakit zamanı• 

!ere, kadınların ~den k?şınak, o~- dim. mızdan tasarruf için icad edildiği iddia 
lara kur yapmak gıbı en ııazık bir vazı- Kadının gururunu o"--·mak için ona edil tel , nl k mak, ~-'-'---
' · · !mas dır ÇünkU nl b ·~ • en e,o a on~ araWA.Uü'=., 
<eyı vermış O ı , 0 ar u söylerdim. Fakat, keıv!isini kıskandınp 
nazik işi yapınıyacak kadar kaba ve be- zı bulmak, saçma sapan telefonlara ce< 
ceriksizdirler Azaba sokmaktan korkarak boşboğazlık vap vermek için sırasına göre bir, iki ""' 

· etmez, s<syllyeceğlm ıeyleri biraz tarlar- timiz 'd B b d ,_,__,,_ h -'-
Ne olurdu, diğer cinsi takip ve ona a gı er. unu ir mü eıurn< es .... 

dun... ...... b" . il lik karşı kur yapmak vazifesi kadınlara ve- e......, ve ır lf a amının otuz sene ' 
rilmlş olsaydı! Bir kadının doğum gününü ~ç unut- iş hayatında 444 çalı§ma gününü telefo-

B k k !sa dun - Ah' be bir maz ve o gün ona muhakkak bır hediye na sarfetti"' neticesine v•-·..,·. Tele-en er e o Y ' , n alırdım Snr be tahmin ,.. ~....,.~ 

erkek olsaydım! ğim · bil~~ zıım:,. iki ~- fon tqkilAtı muntazam olınıyan memle-
Akşamlan bir kızla dansetmez, adre- ilk ~~a ld yaşın ,, 

1 
dim~aş • ketlerde bu rakam ilci misline çıkar. Bir 

· · lına ı ek t klif tın Ç yaşta o uğunu soy er ,, 
sını a z, onıı ev enm e e ez· Erk k !sa dım b' kızla 

1 
banka müdürünün, veya büyük bir me• 

elim e o y , ır ev enmeye iş' b da b 1 d "'· alt edl ,,,,, . . . , ,. , murun ı aşın u un u6~ ı y 
Bir kızı alıp gezmiye görürmez, ayn· nıyet etseydim: •Güzel bır köşkllmüz . . . 

lacak Güz 1 bir rd , ki bal saat urfındaltl mesaısını iki saate sıkış· 
lırken ondan, tekrar görlişınek için, bir 0 

,,. • e , ye e 1 ay ayı tırnak pek mümkündür. 
gün ve saat istemezdim, Yalnız. •Ben yaşayacagız ... > Dıye bayağı vaatlerde 
sonra sana telefon eder çağınnın> der- bulunmaz, soğuk hülyalar kurmazdım. 
elim, Sadece: 

Ayni şey seyyer satış memurlan için 
de varlddi;. Seyyar satış memurlarınuı 

Bu suretle, kızcağızın rahat uyku uyu- - Benimle evlenimıisin? Diye sorar- hayab ziyaretler ve gezmekle geçer. On· 
ınasına müsaade etmiş olurdwn, dım, !arın bilfiil satış için sarfettiklerl vakii 

Kendisini öpmemi istediğine emin ol- - Evlenirbn,, Derse ne A!A. Fakat: günde yarım saati geçmez. İnsanlar Y"" 
madıkça bir kızı öpmezdim, Bunu ahla- - Hayır, derse: mek için de fazla zaman ayırırlar, Kah· 

ka mugayir bulduğwn için değil, sonun- - Niçin? Diye sormazdım, valb da dahil olmak üzere öğle ve akşan1 
da mahçup olup gururumun rencide ol- Erkek olsaydım kadınlara karşı daima yemekleri için yarım saat kMi gelmeli· 
masından korktuğum için yapmazdım. nazik ve kibar hareket ederdim. Onlara dir, Bu işe ondan fazla vakit ayırmak 

Bir kadına sadece: sevgi gösterir, himaye ederdim. Kendi- israftır. Yemekte en fazla vakit, yemek 
- Ne güzel yemek pişiriyorsunuz! !erini mümkün olduğu kadar yUksek beklemekle kaybedilir. Yetmiş sene ya· 

Diyeceğime, kalkar mutfakta kendisine görmeye çalışırdım, şıyan bir adamın hayatının kırk bin sa· 
yardım ederdim, Fakat, acaba benimle bir daha görü- tinin' fr d k eki 'ğl , , , , . a so a a yeme yem e geçti 

Bır kızla evlenmeye karar vermedikçe şecek bır kız bulunur muydu dersınız?, 1 h 1 rdan 
1 

ılın k dır B 
yapı an esap a an aş a ta . u, 

__ _,...,...,..., ____ ..., _______ .,.,_ ___ .,..,...,,_..., __ hayatın dört buçuk senesinden fazlasının 

heba olması demektir, 

Hele kadınların dükkful dükk&n do
laşmak suretile israf ettikleri val<il 

akıllara hayret verecek kadar çoktur. 
Kadınlann öğleden sonra yaptıklan alış· 

riş haddizatında bir iş olıhaktan çok 
uzaktır, Onlar hemen hemen dalına bu· 

nu bir nevi gezinti sayarlar; büyük ma• 
ğazaların vitrinlerini seyretmeğe uzun 
saatler tahsis ederler. 

Yapılan etüdler, vasat bir ev kadınının 
sistemsizlik ve iş bilmemezlik yüzünden 

ömrünün yarısını boşa geçirdiğini gös
termektedir, Vaktini tamamen faydalı 
şey !erde kullanmasını bilen kadınla> 
pek azdır. 

Holan.da veliahdı P..emeı Yuvana ve koca.u fimal denizi sahillerinde ıeyahat 
Macar güzeli 1929 Yunan güzeli 1930 Fnırı.nz güzeli 1931 Danimarka güzeli 193% RtL& güzeli 1933 ~ k•· ol Laa'-nd p-•~ adi Da , ka -~-- ,_ ~- p . e,,-,,,.e ı.e up "' w.:11.et" ı nım.ar aua.n114 vann..,Wlru.ır. rens~.tın 

ömrümüzün mühim bir kısmı da si
nema ve tiyatro seanslarını beklemekle 
geçer, Yapılan hesaplar sade Amerika· 
da bu yüzden halkın bir sene zarfında 
kırk beş milyon saat kazanmalarını kay
bettiklerini göstermiştir. Devalrde iş ta· 
kip etmek zııruretinde kalanlar ile avu
katların bilfiil çalıştıklan aaatler her ilin 
bot yere beklemek mecburiyetinde kal
dıkları zamanın ancak Uçte birini teşkil 
eder. 

Dünya güzeli seçimi bu tene eyl(llde mecm~-ı bu münasebetle 1929 dan 19371 ismini ve -1ni gönımedi.k. Illüstras- b<ığ<ıjlan ıınıaın.da büııük bir sepet MZan dikkati celbediy<Wdu, Bu aepetdc ııca-
'ff Danlmarkada yapılacaktır. ye kadar dünya güzeli aeçilenlerin re- yon gazetesi tarih •ırasında Tiirk güze- b4 ne t>4r? diye merakla •ortıftııranlar az ıoıını Premeı Bea!Tiain ıepetde.. çı. 

Franmlar bu H?ıe kendi ıüzellerlnln s".mlerlni k.oymU§tu. Bu sıra .içinde 1931 ilinin resminin yerine Franaıı: güzelini kanldı6ın• görünce hııyrette kalm'flardır. Bir gürı Hotan.da lcnıliçesl olacak ola" 
~ya ,UZeli o!aeatı haltltmda büyt;J. I de dilnya ıüzell olan Keriman Halisln dünya gu.fi diye gö.terml§tir. Premenft ıepet içinde ıeycılıati unııtulmııµıcak bir 1'4diaedir. 
lhnidler beal"!'nıelttedirler. Il!Ustr~cm 

SON MODA 
ŞAPKA MODELLERi 

' .• 

Macaristanm en meşhur ressamlan arasında • Havvanın K1Zı > adlı bir tablo için müsabaka açılmıştır. Bir orman
da çsnl çsblak bir lcadm mcxkllik etmiştir. Bu kadın Macaristanm V eniisil ismini taşımaktadır. Hazırlaruın leı.ı.ala1- ,,,.. 
nat bakımından biiııük bir kıymet ta§ıııacaklan muhakkaktır. 

, 
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Mühim bir şahsiyet 1 3.5 O Plakla Türk musikisi ve halk 
şarkJları. 14. 1 5 Ajana habederi. 

Akşam neşriyatı : 
Hiç durmadan kötülük yapıyordum 

Günetli bir yaz .ababı idi. Kınmdalül tes baklanda .oruyorum. su eayılacak Saat 18.30 Plak neşriyatı 19.15 Türk Jd h Jd h h ı 
istinıbat evlerinden buinin önünde. her gizli bir teY eormryorum ki.. musikisi ve halk şarkıları (Makbule) Hayatta o uğum a e ru um ce enneme atı mış 
yam toz içinde bir otomobil durdu. Oto- Bu arada yanbaneye. luyafetinden is- 20.00 Saat ayarı ve Arapça ne,riyat. b d• - ı J d •• ı d d 
mohilüa içinden dört kiti indi. Bwılann tirabat evinde otunnludan biri olduiu 20.IS Türk musikisi ve halk ıarlula- gt İ j 1 Sene erce ya OJZ Ve UŞm8D 813r8SJ0 3 yaşa Jm 
dördü de, - ikisi erkek, biri kadın, biri anlaşılan uzun boylu bir adam cirdi. .. rı. (H. Riza) 21.00 Plak neşriyatı. 21. yalnız ve kimsem değilsin. Sizi ben damüa suikastın kimler tarafındaa le.iden hilmiyonun il. Kendin çok 
de m çocui•ı - istirahat evinin yazıba- Y azacı kıza hitap ederek : 15 Stüdyo Salon orkestrası. hem de candan anam aibi eeviyo- hazırlandığını ve yapıldığını öirea- iyi 1'alpliain, kalplerde fenalık Ola-
nesine airclila. -· &.tirabat evinde daha iiç süa kala- 22.00 Ajans haberleri ve bava raporu ruml eledi. mış oldular. Ve her ikisi de Noatra- bileceğine hunun için imkan vere--

Otomobilden inen kadın, yanındaki bilmem için ~aiboım miiddetiai azat- 22.15 Yannki prosram ve son. Lui genç luza döod6. bu genç la- damiia tamamiyle iyi olunca,. ka· IDCZIİDI .. 
kazma : mak ı&z.m. Bilmem yaptmız mı> zm gökleri andırmt mavi pleri bir dar hic bir teJ' bilmiyorlarmıt gibi 

- Caloçka. ualu durl Yaacı kız : l!TANBUL RADYOSU az klzarmJf ve iki inci gibi göz Ya§• harekele karar verdiler. -62-
Dedik.ten aonra, kendisine istirahat - Bi&İyonam dedi. Binız beldqinizl öğle nqrİyab ı . . da samur kirpiklerinden yanak.lan-

evinde bir yes ~ dair olaD lJD& boylu adam. içini çekerek itaat- 12.30 Plakla Türk mwıikm 12.50 ha- d w .. ··tüp _ı...:... 'd·ı ** Cenç kız, derin bS •flıkla : 
T,,..ı,. •L!....! 13 l 5 na OgrU 8UZU WUDıŞ ı ı en..•• kl k h ....ıL. ve.C·- pzıhanedeki katip kıza uzat- kir bir ta•ırla. yaba işMmeli edanun ndi&. 1 3.05 Plakla W. _..... · - uıun çocu u ayatım •-ır· 

tı : yanına oturda. Yak.. iıflemeli .d.am, Konser : Novotniden naklen M. Kemal _ 61 _ Kıal, tinlerim .. ayıa kanmlık lftkler, hattA Maket Ye Ntmaplaı 
,.._..,t eYin.ia kitibea&. keodiaimıe yanma oturana bir müddet IÜZdükten idaresinde orkestra. 14.00 So.. oclalannda dejil, hu ~ imla an- ~ttdıe aeçti. Buna ralmen kalbimde 

uzablan vesikayı tenbel bir eda ile eli- sonra : Kral, bir an durdu, ve sendeler gi- nesinin bulunduğu eç.khk yerde se- bir keder yer tutmad1. cWi. 
ne aldL Bir iki defa nirip çevirdiktaa - NUll. diye sordu, burada yemekler Ak~ana neşriyab : hi oldu, .onıa, genç kıza : çiriyonla. Bu bayat, kral Laiain M• - Benim de hayatim, küçftk yaş-
eoara. ~bir tavula : iyi mH Saat 18.30 Hafif müzik : Tepeba" - Senin bu muhabbetine ihtiya- haline milbet taider yiııptı. lanmda fazla ve ehemmiyetli bir 

- Vaibmz muteber deiil. tleJ.i. Uz.unb oylu adam, ihtiyatla bir dille: belediye bahçesinden naklen 19· 15 ~on- cam varclu, hem ele çok büyiiktür.... Krahn, Çe adım ta11yan ba halk k~ götnıeden geçmiftir. Fakat 
Çürddl ..-.&riin üzerinde imza yokr E. - Eh, dedi, şikayet edilecek kadar ferans : Prof. Saliil.'Munt (F~ mu•- Dedi. Ruhumu sana dayamak bu ıu- kızı ile olan ırıiinMıebet ve ııtb aa- kendimi hildiğim mman, ha~n 
kiden imzasız da kabul ediyorduk, fakat fena değil.. habeleri) 19.55 Borsa habes-\en. ~O.OO retle tenin aaf ve temiz fuhundan iyi rayda bin bir dedikodu yaratmakta Çok iirendimf Heyatm ne kadar lg• 

fiıındi kabul etmiyoruz. Yazıcı kız öfke ile yerinden f•ladı : Saat 1l7art : Crenviç ıuatlaanetind..-ı bir kalp sahibi olmak için istifade et- deYmn ediyordu. renç bir feY olduiiDia ı.- kadınlar. 
- Fabt rica ederim. ben Pnıdi im - Bana bakın arkadaı, dedi. eiz ne naklen : Nihal Asım ve arkadaşlan ta- mek istiyorum. Artık iyi kalpli bir Sanıy halkı ve papaslar bu dava- kadmlann riyaklrhklan, fitne ve fc--

im&llJ'I kime ko,rdurabi1irim> !hakla ve ue aıfatla herşeyi soruşturup rafmdan Türk DIUIİkİIİ ve halk prkıl~ kral olmak ihtiyaç ve mecburiyetin- da en büyük kabahatli olmak üzere sat.lan röttenniş ve öi'retmİftir. 
- Tabii biz k~ değiliz. Vesika- duruyorsunuz> Şimdi. hen raüdüre gidi- 20.40 Hava raporu. 20.43 ?mı:r Rı: deyim, çünkü Fransa ba§tan ha§• Noetıadamüsü tammalıta idiler. Dedi. Fakat genç kız bu sözlerin 

,. aMııl- ,.ae gidiniz! yorum. za Doinıl tar,afmdan Arapça söylev. 2 t zülum altmda ezilııoekteclirl Bir gün bahçede dolaşıyorken kral hakikt mamlml aalıyanadı. daima 
Bsallaa aonraki f Yazıa luZ deli aibi yerinden fırladL .. Saat ayan : Orkestra. •· Genç kız : genç kıza : ayni kuvvetle devam eden bir saf-
- Siz ne istiyorsunuz> Yazıhanenin kapısını şiddetle vurarak 2 1. 30 Necmetlİıllı Riza •• arkadll1iarı - Ölünceye kadar IİZİn en udık - Seni pdii\iln ve tamdığırn lıkla : 
Her halinden hiT Kafkasyalı olduiu d'fUI çak.o. Bir müddet eoma da, amiri· tarafından Türk musikisi .ve halk şarkı- ve sizi en fazla seven bir İnsan ola- ~nden beri çok iyileştinı 1 Dedi. Kal~ -Bugün hastasınız mutlaka, ded.I 

•' ı' • bmd banmla. bn sözlü bir ai yakalamq olduğu halde baiırarak lan 22.1 O Plakla muht~ .~~~çalar 22· .caiım, buna emin olabilirsinL. De- bimden kara bir taıın koptuğunu his Hutalıim harareti inMnt böy\e yan• 
..._ & Ui • ?:"' mUL içeri girdi : SO Son haberler ve ertesi gunun pTogra- di, ve kralın elini öpmek için dudak- ettim. Senelerce yalntz, eşsiz ve dost- Jıı dü~ürıdüıftt, dedi. 

- Siılia •• ?remz da m.teber deiil- - Ba,wU1WK paerinide sörünüz. .. mı 23.00 Saat ayarı ve Soa. 1anna kadar aötürdü. tuz, düşmanlar arasında yaşadım... - Harır .. Ben fitnek&r bit kadı-
91.e .. ,_ aöeeıeıaaqizl. Nikola Zoci-oviçl iki saattıea beri bura- AVRUPA iSTASYONLARI Henüz hayatta olduğum halde ra• m bu 1ebepten öld&rdüm. 

IC'•......._ kwa ba ceftbma fem da oblnl)'or, •• ldeta l>ir miifettit gibi SENFONtLER : ** hum cehennemlere atılım, gibi idi.. -.. Aman Yarabbi .. Nasd olur? ... 
ı..w. ig9dedi. Bağırıp çaimnağa. kızı her feY hallmda izahat istiyor. ........... ................... ,.. . • Ve ben de hiç dunnedan köt&lük ya• Bir bdm öldiirdtmitt &t şimdi natıl 
._, Js MLe ithama başladL Nihayet: lstiral.at mnin müdürü. imirane bir HAFlF KONSERLER: İşte b~~ad~ ve. ~u ha~ıs~ 91.t~sı~- pıyonfum. ohryor da %1nd8nda balummyonu-

- lııliıı \et ninia müdüril nerede} •• ta.ula : 7.1 O Berfin kısa dalgası Hafta sonu da on bmncı Luının ikıncı buyuk - H.tmetli kralaa .. Ben .din hiç ltU%L Çiinkü, bebem aade borçlu ol· 
..,_ _..... - Ve.ikanızı zöateriniz. declil. konseri 8.15 devamı 9.30 Neşeli plak atkı bat~~dı'. l . al' 1i'- bir z.amM kötülük yapnnt oJdutu- dttğu için zmdan bodnmılannda gt • 

.,._ L-~L - •-· -''Linet- Ma_ı __ L' _L _ ~•-:.. d. nd 1 1Alt 9 .1.ı:. On binncı wye z an JL Te yan • • .. t•• ~ Q1lll ~...._._ .... 'J- 11UA - aanı aı muteoer ~ .... ..,ne ,.. koneeri 8.30 Paris Mo iya P a .·u nuza ınananuyorum. muş ur. 
le mil:Rzila baland.iu odayı pumaği,:le ye göstereceğim> Plak 10.35 Plak l 1. 1 S Berlin kısa dal- del~ik atfederler. ~akat o zamaıun - Hakl&aın, çünkü sen beui es- - BITMEOl -
~~~~.o~~~~ M~~m~cld~~~~~~do~~l2n~~~l2~~ru~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~=~~~~~~ 
dördüncü yolcuya döndü. Bu, uzun hı· kaşıdı. Sonra biraz başka bir tonla : Paris Mondiyal konser nakli 13 Bertin lere göre bu kanaat yanlıştır, ç:~o 
,.kh, sömleiinin ~ iflemeli. iri ya- - Siz müfettiş misiniz) diye sordu. tasa dalgasa hafif musı1U t 4.15 devamı On birinci Lui Fransamn en ım 
rı bir adanad.L -öğrenmenize ne lüzum var) Benim 13.20 Paris Mondiyal konser nakli 13.45 ve deli bir hükümdarı değildir. Bu 

- Siz ne istiyorsunuz) burada kimseye zararım yok .. Biraz da- Plak 14 konser na1'.li 13.25 Bükrq oc- zalimlik ve delilik alakadar Te merr 
- Ben de istirahat evine geldim. Fa· ha oturduktan sonra kalkıp gideceğim. 14 30 D 16 30 Berlin kı- faati olanlar tarafından verilmiştir .• 

kestrası . . ev~mı . . . . On birinci Lui, saray içinde hAdise-
kat benim vesikam da di&erlerini.nki gi- Müdür, sak.lanı bir defa daha kaııdL sa dalgası neşelı plak musikası 1 e Parıs . ed km 
bl. Ve bir (..Jtı ile yaDCı kıza .ordu ~ Mondiyal Plak 18.35 plak t6.30 Peyte. lcr ~üzünd;~_çıl ,~n f}_ ış, sert-

- '- d. z· . ı~ .. •e Dt1Z1 zmumıer yapmıştır .. - Cıs.teriniz bal.ayım r - Mühürlesin üzerinde imza Y~ ı· Çigan orkestrası 19 Ostrava ıtar musı· ~·-·:.- 'k 
-Madam ki muteber deiilmiş, nedi· ye, bunun yanında kaç kişi çevirdiniz) kisi 19.02 Bükreş Askeri bando 21.45 Baştan ba~a yalan, fesat, entrı ~ 

.,e "'31tcrece;;;m? Y az1eı kız ürkek bir fısıltı Üc cevap .. .. · 22 OS B · ı içinde bulunan aaıaycla, kral çıldn-
'" •· Ostrava Koylu kabaresı . ratı!! a- .b. L!_ h 1 1 t M·· t b•t 

Katibe omuzlannı silkerek : verdi : el eolo 1u.rtıet• mış gı ı ou a a mıs ır. mı e ı 
va p&ik enstümant •• caa ~ bir hükümdar, her §Cycİen evvel ta-

- Canınız mıl istene, dedi. - &JU kifiyi .• Bir de çocuk.. 22. t o Varıova kanflk ork•tra konserı b. . l zaı· k••t•• h' ,,. · de-
Otomobifte gelen yolculardan Kafkas· Müdür, phadet pumaiım masaya zı.45 Bükrq Lokantadan kon9e1' a.kli ıatkı~ e ··~· h~ 0 ". ı.r l~ı~ ... 

yalı adamla, yanında kız çocuğu olan vurdu .. Sonra ayni parmağının ucuyla 22 55 Pettc hafif erkeltra muaAki& me tir, çu u ıs ve sınu j[1dm ?'11 
bdın )'a.abanede fazla durmadılar, çık- alnma dol"mclu. Nihayet. yakası işleme- OPERAlAR. OPERETLER icaplarını hemen "yapmak U ~e~ı~~ 
tılar. Ji adama dönerek geni§ bir tebessümle: 16. 30 Paris Mondiyal operet havalan ~a~i1ttir._1 H~susı ~ayatındjJ'1~~1 

ÇÖLLERDE 
Yaralanan demir yılan

lar ve alevlenen 
Petrol nehirlerj ... 

Ka• ,.il. pzdaaneden cıbrkeıı ı _ Arkadat. dedi, siz ister müfettiş ODA MUSIKJSl inkar edı emıyen nıce mut . u-
- Doğru telgrafhaneye gidiyorum, olunuz, ister olmayınızl Bu bizi o kadar , 9,20 P.ıac ..ıoa kaarteti 20.20 &a- k~mdarlar :var~ır • ki, ~temadıyen o akp.m Karmel dağuwa iiz.eriDdaJ LJılda Da 1ır.o1a,. btr .-, del(~. Çtln• 

dedi. Moskovaya, Sıhhat komiserliğine alakada retmez. Bitin ~iz yolun-
00 

Oetıava barteli 20.20 o.trava Vo- cınayet ve zulum ışleyıp duımuşlar- Ba7fa phıtD.i •yndi.yordua. ııa.-fa kü pit.k ~dır. a. Mnalan wtbifçi· 
ve müddeiumumiliğe telgraf çekeceğim. dadır. Muamelemizde en ufak bir kırta- kal kuarteti. . CL.r. t . ha- kanlı hiW.eler\e fim.di artık adeta iir-lıer bakım:r: nasıl deliyoriar. 
Bu nalet) K.ç günlük yoldaa geliyo- aiyecilik bile yoktur. imzaya gelince : REStTALLER On birinci Lui, evve!a kendı periyer. Bununla beraber ne IOkaklaria Geceleyin .,dip ibonmun bir yerine 

..._ ....ı olur da bize yer göstenniyo.- Vesikanın altında mühür olduktan son- 16.30 Berlin kısa dalgası Güzel şarkı ~atına suikas:r_apılac;~ =~~.: bir hareket. ne Aiikkanfarda bir ~ık var. pa~avra doldurup kenarına ateş yakı-

.... ) ra imza olmasa da olur .. Odanızı göster- plaklan 15.30 Parla Mondiyal şarkılı ka- • eonra sara!.'""" .. ~. .. l k Limanda bir çok petıol ıemileri oldup yorlar. Geriye çekilerek attıkları kur--
v __ __ ..:ı_ k:a -.cum. olan kedm elini meme m::.aade eder misiniz? 8 35 B .. _,,_,_, 19 1 O ve dolaplar dondugunu all ama en- halde oradan ufak bU'. '""'' ak112mın saat . . . 

• _. Y"' .. - ...... hare 1 . runo oq muSMUU • di--'•le mütemadi-n 18tırap "Ye .,_, --:r . şuwarJa boruyu kalbur gıöı delik dctik 
.-...ı. : Yakası işlemeli adam kaşlarmı çata- Varşova Keman resitali 20.,5 Peşte pi- r--•J J- altısmdaıı, sabahın saat yediswe ka- . Bundan damlı ll 

- T elpJ çıekeceğinia kemdinize 'bir rak : yaao refakatiyle şarkılar. korku, şüphe içinde kalımıfb. B\> dar hiç kimse evinden dışarıya çıkııuJoır • .diyorlar. yaıı peR<> ar 
yer Lulmaia çal-.aanız ~a iyi edenıi- _ Jyi, dedi. Fakat ilk.önce eşyalarımı DANS MUSiKiSi mm için geceleri biç uyumazda, bu- Devriyeler sokaklarda dol~ıyor, cUrt paçavrayı yakıyor, onw. Mrantlle 
nal Ben hemea şimdi 1:Mır oda aramağa aidip getirmem lazım. t o Bedia kısa dalpıa Val91. 19.40 mın için bir çok delice l.arekeder Y!r' yol atızlaı:';ma toplar yerl~ bek- d..&i.k ~r •• aln ~ğa başlı-
gidiyoru-.. Bu yabancı yerde aOILak or- Yazıcı kız titrek bir eesle : Pe te 2 l .15 Bikret pmda. ŞüpOelainin taluıkkuk etm~ !iyor. Akpm çdcmak 1cf:m.in haddtae yor! . 
~a •ıl mk değiliz yal Siıı de bizim _Fakat siz buraya bir tek bavula ş == diiini .,, .... anda da. he~~ecik dnşuıü§! PMMl ~ .w.A• !t9M'a gec,den f> 

ile •eliyor .-ıuz> gelmiştiniz! işte bavulunm da yanına- B 1 • deiifir. bü.biiıtün befka bir ınsaıa Birdeabire bir ~k ~: Bir kra- tifade ederek yalaımır civar dağlara çe-
Kendisine hilap edilew yak .. iıtlemeli. da.. rezi yan 10 J 0S3 0 olurdu!.. . vazörün projektörleri şehr:bt Ustündtn kiliyorlar. Fakat ertesi sabah polis kö-

._ bı,..W. .-m. bıy&nnı WYazlıya- - Yoldaşım, siz buyurunuz eşyanızı b NOilbadaaıU. hile; dk Warda kra- ~eek, Karı!lel d81faıı• bnıdr. Şü~ pekleri bıu a-t ' a bleriDI kol.byarak 

nılt: ıetirinizl Ben de a!zi birinci katta 23 ayağı 8Smaml~ ilm bu ruht haletiDi enl.._.Jtğı içi~, heli bir şey arıyorlar. gittilderf yere bifsrf,uftlsrı tmnp eder. 
- Hl!IJV, dedi, ben barada belliyece- nwnaralı odada beklerim. J d Oa birinci Luinin ddi Te Dlıim bir ıt.r.e} .t.ır•)d brakolun kum~ ltörlıJttfe },efafJtrı ~en mfifre-

iian. Ben ill~ bir adamım. - Pekala!.. Orman 3110 3 idam ~ hiilmwt••iıfti. danı, gece diirbiiiWnü elinden bırakma- t:eler bütmı: 
0 

civan arırarak ~teıı Ust-
Bunlan sc;,.ledikten eonra, ~tçile- Yirmi dakika sonra yakası işlemeli a.'"'--..-nda ...ı_~_.ı....ID•.. krabn ha d ''""-· vtn'du· 

· kew BAŞ'TARAFl 5 INCI SAYFADA - ,;;JVDV ıwu- - an om ..... - · 1eri başlan petrol kokan tefhişçileri ya· 
re mahne ..da.lyelerd.en biriilİ çe adam elinde iki bnul olduğu hatde ko· - lerd 'L.:-t ı.:;.· Lam ~ kikt mahiyetini anlamıştı, bundan - Şu tarafa bak! blarlar 
_.. ı... t f .r\zde• ·~ "d d . . . d. A L·-ndan da, et 1~.:tığı yer e µu.ı.ı.erce ~ı pao.,r '- -- ,. _. d '-) ......ı. d k b. '- . rea otura. •e e ra ını ·- ., rı or an ıçen gır ı. rıt...... · ~ il( rah t tercih hem ~ hem e ~ ~ mem- Şarkunızdaki ova a ırmızı ır tŞI• 

i• Laşlada. 8irb için yaDCı Jıızlil güz rafına ürltek ürkek bakınarak kızı c.a. ha~aç lvettredı a yapmayı • nun idi. Hatta, kral çok de.falar : wyüGij, ve AıwalMwk. BORULARIN TA.MlRt: 
l ke geleli. r--siyle k- öıliinde def- loçkayı el.inden tutmuş olduğu yukarıda ediyor ar · _...ı_ Al _n ..__:, '----TT---· ..1.t..1:1 __ , n.....ı: 

~""' b. 1 ·k hük. " tl · C · - Ah dos .. ·- NOllbawnis - ~•- -Jıü-.u •a~ .> ,.._... • 
_ _ı__L d d d Berezilya ır eşı ume en c e~ , , ........ :· • 

teri iıfaret ~ eor u : wıı aiunız ka<lııı geliyor u. lin k .. Üi kralı> adını taflJaD lah seni benim önüme "1J1Çliğımdıe, .... Alevler havaya ytlk.Mi&r yibeıliriez. 
- N.-1 ifia.iz .CU am) istirahat evinin müdürü, elindeki anah- ge ~ go;emek .. muntazam k~~ yeni kral olduğum sıralarda çık..-- D:!Ml:R YILANLAR: bütün !ngı1iz tayyarelerini, tanTdaii.DJ 

Ks,H~l=~:~ tlDI .p-, cı.. tarlan e::::~~:r~ya buraya buyurunuz. ::ıC'l" gö:J:ilmesi ~ikrini bırakarak malı idi 1 Bu takdirde ben hiç bir ~- Çöllerde rMtianan pek ~k ~ in- zırhlı otomobilleriai, diAiz meluuu ~U- , 
di. Ve il&•• eni : Niçia WIUJOl•WU> .. dedi. (23 numaralı odayı açarak mi1111- sarp dağlarda, vahfi omıau.lra yak~ ııalık yap~~khm. . . sana hayret ve pşktıihk nrlr. Fakat h " bir endıiıfe .s.ap.r. Bu endite ancak 
Siz 1.- - ııiır1 firleri içeri aldıktan sonra) yanınızdaki bölgelerde ya.şayan insanlardan seyyar .. «Evet, kiıçuk ~aş~ ~en ~l~~ rada insanı en ~k hayretiçinde bmrlaliı, bir kaç .saat devam eder. 

- DeiıiaiR bm.,.. ge&..ielia bir etL-· de her halde refikanız diye iflve etti. mefriseler ... etıiler. ~ çOjıı ~~z ~ay u:rt>.•Yeel,. d~~up huyu- atananan ~. ta Ira)!tm Şam, Suriye_, Bu beruları Irak'taıı &elen ve tethq 
Vesikası muteber olmıyan. -:- Hayır .. Benim kanm evde kalda.. yak.ı.tındaa birililn intibnunı almak -~~bu :,1ı v~.~ı,? aaıay ~ Hayfa 30me P'llistin'e kadar manan o kmannd. uzun nıaıawhr hu111DaD 

- Ne">.. Bu ise, demin eelip te, müfrilriinde imza istiyenlerdi. Tek başına 300 den fazla yatı hızı mut .. • ~ ~~,!'c mtW'.Z&IIl petrol borularıdır. 1,299 mil ~ miaaiHeri tamir eder. Deliaen 
Ba esnada yazıhaneye, istirahat emin 1 olmadığı için geri çevirdiJderinizden ·i- insan öldilrea lıu vahp bayehı~ biricik y«. 1-Wa vüı:udumt1z ı~ıyor, uzunluğunda olan bu demir !boralar va- ı-ı .. w ari ı..-lanııW ıea;e ede

mutfak işçilerinden beyaz önlüklü ve ri .. O çocuğu ile beraber burada otura- :z.Mfı Maria Dea _.ıatljı 6~ k.Iındı. beaı de t...lwmm WSJYOr ! . . dilerln, nehirlerin, llvtı d.ağlarm, 'kmnhı m IÖalde t.anli:r ederler. Fakat bir tok 

be,,az beflıldı Liır bz. siıdi. ~· doğ- c:akts. . .. Geaıiwlılo J•X-.,.la Wr ~ - b- cHde ~·dsnn venlilderi :at ova1ann fakat dalma, dftnyamn en bı- ...-r ftıkt oiaı bu petrot borum .tel-
ru eğilettk : j Yaka11 işlemelı adam hu.lan soyledit- çmn,.U. • ~l ~ bzi ~~ _.. rak ve en sıcak topral:lan tızerinden ~ me Wdi9eferfnde ~etli mikdarda ,et. 

Ol k d d. atılt · 0 bitti. Pa- ten .,.... 23 JWmarah odanın anahtar- Hiç birşeyden yılmıyan haydut sadece rum bir bale gebriyOr W am:ak p&- çer, denize kadar uzanır. t • olaıtı:t 
-. eç ~: e ı, p 1 lımnı kadma teslim etti. Ve kat'i ltir Maria Deadan yılardı. S- ileti haline ... yorl Y:oba, her Bu petrOl bonılan ~1de kaybola, ro 121')'1 m-. . . 

tat~ ;tem~;;~yını:m... : l sesle odayı terketmeeifti ınidüre söyle- tşte Berezilya seyyar polis mefrezele- insan gibi bir bal da do.ğuf itibariy- yoUarını pşıraıı tayy~recı1ett bir lı§aret Yalnız 'bir defasında 3I'_"Pların. deldıği 
a;:, b. d çok am tatetı .arfedi- di. • rinin öldürmeğe muvaffak oldukları hay- le iyi bir imandır, oeu kötü hale s~ yerint de tutar. Kervanlar bu boruları petrol borusundan Cezraıl vadisıne 800 

- Tll a mu pa 1 Koridonr c;ıktıklan ı;amart, rwödürü, dudun hayatı_ kan kendi meniaatlamdeu başka b ... takip eder. Borular boyanca gidersem ton petrol akmıştır. 
yomınuz> -1!~ •• • • la la l = 

_ Eh ~e böyle .. Günde 40-.50 ki- ellerini oğuştarmalı: : • ft'I rm,tw~uyen Ulllanr papas ar- pek çok kervanlara ~Jarsmız. Fakat .. 
fo.. f _Size laydc bir odam daha var, de- rum, eledi. Siz bu adamlara ne dediniz, dır! De:~ı.. .. w bu büyük <Demir yılan> da himayeye A/ümınyıımJan 

BiT t..yJi aTf d. punuzf Pe- ı eli Fakat iki k;,ilik. neler' söylediniz) Bu sozler, Nostradamuse, tuttugu muhtaçtır. :Bu borular Jrak kralı 1. Gazi 
L· bu _ _1

1 8 

ede ~korm_ı:·o-unuz. ) 1 . Zaran yok ESMen benim, odaya - Hiç bir şey söylemedim .... Onlar yolda daha büyük bir cesaretle yü- tarafından açılmı~ır keman 
11:1 nu nereoen t arı euıy • ., - · · .. · d <j• • 

1 . h . . f'- '- · • · • 'hh·yacım olan bir aTkadapn daha var .. söylediler ben ..mm. sadece etrafı tel· rumck fırsatım venyor u. ~··-''-' uetı' '71:1'nan saa'atltarlar yll· stıra at evınm mut as: ışçısı · 1 ı ' .,, d .... ~ ı.&aUU cu 3 -ı---
y . _ ka·h Oi.re izahat Vesikası imzasrzlardan biri daha. kik etmekle iktifa ettim. Halbuki borok- Maryan, sun ı uykusun an uyan- ATEŞ'l'EN BtR GAY'ZtR: 

1 
rd b . a]·· • --~an keman imali· 

- erme gore.. ·· -~ .._, L _ k - .:ı - d L _, r1 dk bi l .. l d·kı- a an erı ummyumu . . F k .. l '" 01 .-1. * ratlar bu gıoi 1111re euer en ÇOIL ,.ua ar. ı tan soma raz evve aoy e ı ııe- ""'-
1 

k .. 
'Yermeğc ginştı. a at sert yuz u e,. .. a . _ _ • . de • • • . . '- _ _ _-' -- eli .. . 

1
.. ne çahşıyordtı. .uA zaman ar ço guç-

d-.ı.-ı -L d ·· ·· - k k • Otomob;tle gelen dört yoka da akşam Sizi müfetbf, muddewamumı, müstantik nn n hıç birisını tanattür eucme . Bu bonilardan ote&nben petro u 
ıı:nuı ırrıı;a aşmm sorunu esere . _ _1 _ _.ıı On biri" • L • ~·w ·ıc- L_.ı. • ku-'L- .. . _.:1.._ _., .ı... '-· •• lükle karşılaşan bu tasavvur nihayet ha-

A_ı_ d d d• · b-tü- L-'Jan v• d ma-nm '-~a ...._orlar# falan xnnneocneT. net Ut, atger 1 1 ııutaln I'"° ırmsc uzenne SıA1ır8D u.urcaı, uu DlU-- rz;a aş e ı, sız a n uun yemegın e .... ~IIlU v•-·-.r . lı:iikat -1-........ Altnllnyu:md eni ya· 
ni · hı nunoz) dı. Kafkasyalı, önündeki tabağı büyük - Mü'ltemmd doğruea. bi hayretler içinde kaldı. Kral, bun- him bir tahribat teşkil etmezdi. Fakat ..,,..._, ..... r. an Y 
Çly~nı: ; 1 

:;. sodnıyo }ı fif ha,.m bir iştiha ile silip eiipiirdiikten 9 onn1 sor- - Ben daima kanma mühim bir pil- lan kendi kulağiyle dinlemem~ olıta şirDt1i t~ ~ ~tereklJ'll• kemaaiar sa;et. haf"dtır. tr9t ıu .. 
ederei 'O em 

1 
a am • çe da • siyet olduğumu .öyleeinı de o ı..... l»ir idi, hep yalan n iftira~. alma 'Miıyitk ~ n8riae de Mit ver- sımları ince bir kat tahtadan, dii'ef kı· 

_ ~naıd: yasal: 1111, dedi? Ben pata· _:_ Doiruau ben bu ite ha)rret ed~o· türlü ineamak iatemmL · Maryan •Yesinde kral ve Noatla- mele kalldk. aımlan w Sa al · dır. 



SAYFK: 8 6 A~USTOS CUMARTESi 1938 

Y A V R U L A. R A G J D A Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
' fennin en ıon terakkiyatına g6re yapılmıştır •.• 

- -- - --

H.LKAT 1 J • G•• t D • Devlet demir yollarından: ,I___ 1 :---, zmır- oz epe evrım 5/8/938 tarihinden itibaren İzmir· Bandırma trenlerinin itinerer• 

O ı d 
lerinde deiifiklik yapıhmt olup bu lebeple Menemen ve Bumava 

Daima Kanunlarına Sadıktır rta Oku U ı·rekto··rıu··. banliyö trenlerinde de ufak bazı ıebeddülit icra edilmİftİr. 
1 - 1201 numaralı lzmir - Bandırma aür'at treni pazarteai, Çıır

f&Dlba ve cuma günleri ifliyecektir. lzmirden hareket 7 .30 Banchrma-Yaratan kuvvet, bir insana sıhhat ve saadet içinde yqamak hakkını 
vermiıtir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanununlarına aykırı hareke
tin cezaaı ölümdür. 

Yurdda,! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini 
gözden geçir ve gördüğün en ufak bir Arıza üzerine derhal faaliyete 
geç. Kendinde düıkünlük, halsizlik, ittihaaızlık, kansızlık, kuvvetsiz
lik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsunuz? Bunlar uzviyetin imdat 
İ§aretidir. Çabuk yetİ§ ve hayat eksiri olan 

g.., u·· nden •• ya muvaaalit 16.30 olup Bandırma vapuru ile bulup.caktır. 
2 - 1202 numaralı Bandırma - lzmir aür'at treni pazarteıi, Çıır

ıamba ve cuma günleri itliyecektir. lstanbuldan gelen vapurla irtibah 
olan bu tren Bandırmadan aaat 13.ıO da kalkacak ve lzmire aaat 22 

içmiye hafla FOSF ARSOL tababetin eaasını tqkil eden bütün doktor
lar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni bir surette 
te,rikinden yapılmıt emsalsiz bir kudret §urubudur. 

Kanı tazeler ve çoğalbr. t,tihayı açar, hafıza ve zakiyı yükseltir. 
Sinirleri, adeleleri &ağlamla,hnr. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve bü
tün kudretleri uzviyette toplıvarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle ge
çirtir. FOSFARSOL güne, gibidir. Girdiği yere aağlık, dinçlik, ve 
gençlik aaçar, her ecznaede bulunur. 

':======-============::::::::==~ Sidney plaila-
rında güzel kur

tarıcılar 
Avustııralyadaki Sidney plajları, 

dUnyanın en güzel plajlarından birisi-
dir. Onun için bıırada banyo etmek üzere 

Acele mü
zayede ile 

satış 
Avusturalyanın her tarafından akın akın 7 Ağustos 938 pazar günü sabah 
halk gelir. Fakat bu plajlar ayni zaman- ıaat onda lnönü tramvay caddeai 
da dünyanın en tehlikeli plajlarıdır da. Askeri haataneai yanında Mansuri 
Açıklara doğru hızlı akan akıntılar, ha- zade yokutu yeni ismi 184 üncü sa
zan yüzUcüleri açık denize sürükler; ara- kakla 7 numaralı evde sanatlar mek
sıra köpek balıklarının da bııraya hücum tebi eski müdürü Ferit beye ait fev-
ettikleri vakidir. k ı·d Jüka' d'd b'J ) 

Y""UI. h k-·-··'- k aae ve naıemoıyaan uzuc erın ayatmı orwnJu< ma - .. ed • 1 ) •~- S . . . . .. .. muzav e suretıy e sah acaıaır. a-

Resmi okullar imtiyazını biiz olan okulumuzun yatılı yahsız kız, 
erkek talebe kayıt ve kabul muamelesi Ağustosun on befinden itiba
ren ba4lıyacakbr. 

MORACAA T YERi VE SAA TLERt : 
Göztepe Köprü 126 sokak her gün aaat ıs ten ı8 e kadar. 
6 - ıo - ıs - ı6 - 18 - 20 - 22 2889 (2602) 

POT ASA SATIŞI 
lzrıı ir incir ve Üzüm sat şı ko

operatifleri birliğinden: 
Bu yıl rekoltesinin büyük ol

ması ve havaların yağışlı 2'İlme
mesi ihtimali ~Öz önünde tutu
larak Birliğimiz tarafından ~e
tirtilen potasalar, Birliğimize 
bağlı kooperatiflerde ve Birli
ği~izin fz ;.. irdeki merkezinde 
satışa çıkarılmıştır. Sat.şiar ser
best ve peşindir. 
ihtiyacı olanların, 

leden ev'·el Saman 
herstün öğ .. 
iskelesinde 

iş Bankası üstünde Birliö-imiz ... sadıyle plajlar ıdaresı gonUllülerden mu- hl k l d y . • aca esya ar meyanın a aezman 
rekkep hır koruma teşkilatı yapmıştır. . B •• 
Bu kurtarıcılar genç, kuvvetli ve idmanlı n;ıarkal! Alma~ pıv~nosu ~e t~~ure- U rOSUOa müracaatları rica olu· 
yüzucül. dir K .. ~-- ıl yni d sı, nadıde cevız kristaUı ıardmıyer, 

er . u .n ... .-.c ar a nman a k k 'ki l uk l 
yüzleri ve vücutları itibariyle en güzel maro en anape ve 1 kot ' ce- UJ\U •• 31-2-4-6-9 (2552) 
erkekler arasında seçilmiştir. Onun için vizden mamul vitrinli büfe ve kon- .. ---------1!!!!!1!!!!!-ll!!!!!!!!!!!!!l!!l!ll!!m!!!El!!:a!!!!!!!!!!l!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!ID 
bunlara kurtarıcı Adonisler ismi veril- tora büfesi, maaıf cevizden mamul 
miştir. ( Adonis, malüm olduğu üzere yirmi kifilik anııhtarlı yemek maaa
Fenikelilerin &üzellik mabududur). aı ve yine cevizden mamul oandazot 

Yüzenlerden birisinin yüzmekte güç- kaplı on adet yemek aandalyeaiyle 
!ilk çektiği hissedilir edilmez kurtarıcı- iki adet koltuğu ve dört adet sigara 
!ar sandallarını derhal denize indirirler. maaalan, yekpare kıvrık 9 parçah 
Akıntıya kapılıp açıklara giden ihtiyat- gayet lüks kadifeli kanaoe talmnı. 
sız yüzücüyü yakalar ve sahile getirir- büyük demir maaa ve çiçeklikleri iki 
!er. adet bahçe kanapeai, buz dolabı, ma-

Bu ilk b~ta çok basit bir ~ gibi gö- undan mamul oval kriatal büyük ay
rünüyor. Fakat kıırtarıcıların çok sağ· nalı femsiyelik. hasır takunı, kesta
lam sinirli adamlar olması şarttır. Zira ne masa, ıedefli ayna maun yazıha
bunlar her dakika en beklenmedik telı- ne, etejeri, kestane ,ifonyeralı av
likelerle karşı karşıya gelebilirler. nah dolap, ceviz komodino, elektrik-

li ıı:ece limbaaı, iki kapılı maun ay-Z A Y f nalı dolap, iki kisilik maun karyola 

Ankara Hukuk Fakül 
• d ve somyaaı, komidinosu ve aynalı 

team en l ·ı· .. Am rikan b' ka 
1933 'nd im ld • d' tuva et, vantı ator, e ır • 

seneaı e a •• o ugum ıp- iki' k l k d b' d 
lo • ttim' y · · • ık nape o tu pan azot, ır uvar 
mamı zayı e . enısını ç ara- . ba vizd 1 
- d kis' • bükm" im d - saatı, yu ve avna ce en mamu 
~I an es ının u 0 a ıgı iki tezlong ve dört adet ceviz sehpa 
uan o unur. 

Mubliı oğlu Ahmet Tekçe Kula, Demirci, halı ve seccadeler ve 
ı328 Sıvaa aair bir çok eayalar satılacaktır. Bu 

--------------! qyaların cümleai maaıf kuru ceviz 
ve maundan yapılmı§tır. Çok metin 
ve çok iyi kullanılmıtbr. ilan 

Türkçe, Almanca, Fransızca Satıı pqindir. Fıraatı kaçırmayı-
bilir ve yazı makineıi ile seri ya- nız. 
zar bir baya ve usulü muhasebeye 
vakıf ayrıca bir bav ki; iki baya 
ihtiyaç vardır. Usulü muhuebeye ı - 3 
vakıf olanlardan lisan bilenler 

Türk müzavede aalonu 
müdüriyeti 

(2585) 

tercih edilec .. kt;r. 2 inci kordon ------ ------

MOFLtS E.FlKRET A YUNDUK 
ZADE iFLAS iDARESiNDEN : 

Sahinzııde sokak No. 18 de Ahmet 
Rağıp Ozümcü müessesesine mü
racaat edilmesi. Müflis E. Fikret Avunduk zade

BERGAMA ASLiYE HUKUK ye ait bir adet Adler marka para 
MAHKEMESiNDEN . kaaası Beyler ıokağında mobilyacı 

B K lı K. d lb ihsanın mağazasında 2S/8/938 ta-
ergamanın ıat . en ra- 'h' d ıı d b' d bö'lm . • .. nıneaaat e ıraet e 

hım kızı Fatmanın aynı koyde mu- camekin Gazi bulvarında Silahçı 
kim iken teıı-ayyüp ederek ikamet- Selim hanının zemin katında ayni 
~ahı meclıul kocaaı Mustafa Kemal- gün ıaat 12 de Büfe kontr büfe du
pap.lı Bekir oğlu lbrahim aleyhine var aaati 9 adet sandalye Mar~ken 
ftçhğı ihtar davasının yapılan muha- koltuk bnape takımı ppka aakuı 
kemesinde davalının ikametgibının iki adet yazı maaaaı ~ makinaaı' 
meçhul bulunmaaı haaebiyle daveti- be """'mba örı:nesi beyaz v~ 

k ili ehi'" 'f yaz m....-- ' 
yede'lvd~-~vbanld l'br~ nen t kseıgat ı a yesil çadırlar ve istanpa. Kızlar ağa-

ı •"I a e ızzat ve gere ve- b d · yni gun·· aaat ı3 te 
kil d h. .. d . ld • d ıı anın a yıne a 

a ı gon ermemış o ugun an açık arttırma ıuretiyle aatılmak 
gıyaben yapılan muhakeme sonun- .. .. ed k ulmn•tur l§ 
d 

uzere muzay eye on ..,. · -
a· kı I' · , bu efyanın muhammen ymet erı-
Davalı davacı kansı Fatmayı se- . .. d tm' be · · b !anlar . b. kd k d nınyuzeye ı§ §iDi u 

kız seneden erı ter e ere av et LA .. tt d h l ih J . d - d d • mezırurgunve saa e er a ae 
etmemi§ bulun ugun an me enı ed'l ki .. d t · b · • b J .. ikin' • dd ı ece er, yuz e ye mıf qını u -
kanununun yuz otuz cı ma e- l . . 29/8/938 t ih' · · · arfınd d mıyan ar ıçın ar ıne 
ıme tevfikan bır ay z a avacı ti art • .. .. • ah ı 
karısı Fatınanın yanına avdet etme- rasd ıyan P:U esı.gunutynd ı moo:: 
• l" ih 

2181938 
.. er e ve yıne aynı saat er e cı 

•• .. uzumunun t"!'m~ • gu- :ıçık artbrma yapılacak en çok artb
nunde karar verilmı§ oldugundan •anın üstünde bırakılacaktır. Sabf 
davalının ikametgahının meçhuliye- pqin para iledir. Ve delliliye reami 
ti dolayısiyle itbu kararın tebliğ ma· -nüşterilere aittir. 
kamına kaim olmak üzere ilin olu- Talip olanların mezkUr gün ve 
nur. >aatlerde gösterilen mahallerde hazır 

2874 (2599) bulunmaları ilin olunur. 

t 1 ve şımarık 1 • ............. .. 

Bornova Bağcılık 
dürliiğünden: 

istasyonu mü-

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli Teminatı 
Beton kuyu ı adet 1162,7S K. 87.20 K. 
ı - Cinı, mikdar muhammen bedeli ve teminab yukanda yazılı 

beton kuyunun 22/8/938 pazarteai günü aaat ıfi.30 da Burnava 
bağcılık iıtaayonu müdüriyetinde ekıiltmeai yapılmak üzere münaka
aaya konulmuttur. 

2 - isteklilerin muvakkat banka mektubu veya mal sandığı mak
buzu ile birlikte ihale günü mezkUr müeasesede hazır bulunmalan. 

3 - Fenni p.rtnameler için her gün Burnava Bağcılık istaayonu 
müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

6-11-16-20 2872 (2598) 

iz mir defterdarlığından: 
icar No. Lira 
37S Göztepe Vapur iskeleai SO 
376 Bayraklı Salhane Menemen caddesi 3S eaki No.lu mağaza 6S 
377 Kemer caddesi 208 den müfrez 220 numaralı ana sı 
378 ikinci Süleymaniye Çorak sokak ı 7 eıki numaralı ev 9 
379 Birinci kordon Balıkhane altında ı eski ıs taj numaralı 

dükkan 135 
Yukarıda yazılı emvalin senelik ican 1/8/938 tarihinden itibaren 

ıs gün müddetle açık arthrma suretiyle müzayedeye konulmuftur .. 
ihalesi ıS/8/938 tarihinde pa:r.artesi günü saat 13 tedir. Taliplerin 
Milli emalik müdürlüğüne müracaatleri 28ı2 (2597) 

lzmir Tecim Lisesi Direktörlü
ğünden: 
20 Ağustoatan itibaren kayıt ve kabule batlanacaktır. 
1 - Liıe kısmına ı 7 - 2ı yaıında Orta okul mezunlan veya Lise 

müdavimleri. 
2 - Orta kısma ı2 - 17 :vaıında ilk okul mezunlan veya orta okul 

müdavimleri. 
3 - Alqam kurslarına : Alqanılan okutulan Bürokomersiyal, ri

yaziye, Türkçe, Daktiloğrafi ıtenoğrafi, lngilizce, Fransızca, kursla
rından arzu edilenlere .. 

A - 12 - 16 Yatında olanlar S senelik ilk okul mezunları. 
B - ı6 - 45 Yatında olanlar Ya. A. ve B. ulus okullan mezunla

n veyahut ilk okul üçüncü ıınıfını bitİrmİf olanlar ve yahut bu dere
celerde tahsili olduğunu okul idaresir..ı:e yapılacak duhul sınavında 
isbat edenler kobul olunurlar, 

Her üç kısım için ibrazı lazım olan vesikalar : 
ı - T ahıil belgeai. 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
3 - Çiçek atısı beltteai ve reami doktordan alınmıt ııhbat raporu. 
4 - 4 adet 4.50 - 6 boyunda fotoğraf. 

2891 (2604) 

Torbalı belediye riyasetinden: 
Tepeköy pazar yerinde Torbalı belediyesine ait olup lSOO lira ke

ıifli hangar yeri inp.ab ı/8/938 tarihinden itibaren ıs gün müddetle 
münakaaaya konulmuttur. Son pey haddi liyık görüldüğü takdirde 
15/8/938 pazarteai günü ıaat 13 te ihaleai icra kılınacak olan ifbu 
inp.atın §llrlnameai ve ke,ifnameıini görmek istiyen taliplerin T orbah 
belediye muhaaipliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

G-9-12-14 2890 (2603) 

de varacakhr. 
3 - Sür'at trenlerinin itlemediği aalı, per,embe, cumarteai ve pa

zar günleri İzmir - Bandırma - lzmir araaında ı20S ve ı206 numaralı 
yolcu trenleri ifliyecektir. 

ı20S numaralı tren lzmirden saat ı2.00 de hareket edecek ve aaat 
21.30 da Bandırmaya varacaktır._ Bu trenin per,embe ve pazar gün
leri vapurla irtibab vardır. 

ı206 numaralı tren Bandırmadan saat 6.30 da hareket edecek ve 
aaat ı 6 da lzmire varacaktır. Bu trenin de cumarteıi ve çar§llDlba gün
leri vapurla irtibatı vardır. 

Fazla izahat, istaayonlardaki bekleme odalarında aaılı olan afitlerde 
mevcuttur. 

S-6 2863 (2588) 

Deaizhaok lzmir şubesi müdürlüğün· 
den: 

lzmir vapuru S Ağuıtoı 938 cuma gününden itibaren haftada iki 
defa olmak üzere lzmir - İstanbul Sür'at poıtaaına tahıis edilmİ§tir. 

Cuma ve aalı günleri aaat ı6 da lzmirden kalkacaktır. 
Fazla malumat için Denizbank lzmir tubesi acentalık servisine md-

racaatleri ilin olunur. S - 6 - 7 2868 (259S) 

Denizbaak lzmir şubesi müdürlüğün· 
den: 
S Ağustos 938 tarihinden itibaren her hafta pazartesi, çarıamba 

ve Cuma günleri ıaat 17.30 da Bandırmadan lstanbula eksprea pos• 
talar tahsiı edilmi,tir. 

Çarp.roba ve cuma ekspresiyle ıeyahat edecek yolcuların biletleri
ni bir gün evvel aaat 17 den 19 za kadar ve pazartesi ekspresiyle se
yahat edecek yolculann bil'etlerini pazar günü aaat dokuzdan 12 ye 
kadar Denizbank lzmir §Ubeai acentalık ıervisinden almalan ve fazla 
malfunat için servis kişeaine müracaatleri ilin olunur. 

s - 6 - 7 2869 2596 

• 

/zmir ziraat 
ğünden: 

Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Dana eti 
Sadeyağı (Birinci Urfa) 
Zeytinyağı 
Pirinç ( T oıya) 
Toz ,eker 
Beyazpeynir 
Kuru faıulya (Horoz) 
Makama 
Un (Ayvanaaray) 
Uatates (San) 
AJ'!)8 (Yerli) 
Yulaf (Yerli) 
Buğday (Yerli) 

mektebi müdürlü-

Azami Fi. Bedeli Yüzde 7.S 
Asgari teminati 

Kilo Kilo Kurut Lira Kr Lira Kr. 
26000 30000 9.7S 2925 00 219 37 

6000 6600 4S 2970 00 222 72 
ıooo ı 000 30 300 00 22 50 
ı 700 2000 100 2000 00 ı50 00 
sso 700 40 280 00 21 00 

2000 2200 25 550 00 4ı 25 
ı3oo ı6oo 27 432 00 32 40 
soo 700 40 280 00 2ı 00 
ıooo ı3oo 28 234 00 17 S5 
ıooo ı3oo 25 32S 00 24 37 
850 ıooo 17 170 00 12 7S 

2000 2600 8 2os oo ıs 60 
12000 12000 4,S 540 00 40 50 

7000 7000 5 350 00 26 25 
ı9oo 1900 6 114 00 8 ss 

22000 22000 4 880 00 66 00 Yemlik kuru ot 
Benzin (Teneke) 100 ıoo 290 290 00 2ı 7S 
Mazot (Teneke) 7S 7S ı3S ıoı 25 7 S9 

Y ektin 12949 25 971 18 
1 - Buınova Ziraat mektebinin 938 ıeneai ihtiyacı için açık eksilt

me ile alınacak yukanda cinsleri yazılı erzak 27 /7 /938 tarihinden iti• 
baren on bet gün müddetle eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatını mal sandığına tealim ile 
alacaklan makbuzla beraber ihale günü olan 11/8/938 per§embe gü
nü saat ıS.30 da mektepte mütetekkil aatın alma komisyonuna gelme
leri .. 

Bu huıusa ait p.rtnameleri görmek istiyenlerin her gün mektep müd 
ürlüğüne müracaatleri. 27 - 3ı - 6 - ıo (2526) 2697 

Aydın Vakıflar müdürlüğünden: 
Zeytinyağı satışı 

Aydın vakıflar idareaine ait Koçarlı nahiyesinin dede köyünde mu
harrem Şevki fabrikasında 7 kazan ve ı ı bomba içinde depo edilmiı 
bwunan 36 ton küçük aaitli zeytinyağı ile Aydında Ekrem Çiftçi fab
rikasında bir kazan ve iki bomba içinde 4 ton zeytinyağı aatılığa çıka
nldı. Dede köy fabrikasındaki yağlardan kazan içindekiler ayn ayrı 
7 kayme ile ve bomba içindekiler 2 kayme ile Ekrem Çiftçi fabrika
ıındaki bir kazan ve iki bomba içindeki yağlar bir kaymede ve yüksek 
aaitli yağ ile dip yağı ayn ayrı kaymelerle ve yağların aatııından son
ra diplerinde kalacak posalar dahi ayrı kayme ile satılacaktır. 

Dedeköy fabrikaaında 7 kazandan S tanesi S §er tonluk 2 taneıi de 
birer tonluktur. Açık artırma ı9-8-938 Cuma günü saat ıo da Aydın 
vakıflar idaresinde yapılacaktır. Nümune ve aaıllan her zaman görü
lebilir. Artırmaya iftirak edecek olanlar% 7.S muvakkat teminat ve
receklerdir. Yağlar mahallinde teılim olup ihale bedeli peşindir. Talip
lerle fazla malı'.imat almak istiyenlerin Aydın vakıflar idareaine mü-
ftmatlan. ı ~ıo 2792 (2S63) 
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Fikir Biraz Cüretkirane Görülebilir ... 
Fakat, Neticeleri Şayanı Hayrettir. 

ltadm oJmanm 7eıAu F EM J L ı ımlu:uruıta unutturur. 

F' r'MJ.L lCld ecJiUnee, bd.m tnınıhn~cak derecede blly(lk 

L f bir w:be8tt$e ft emsabiz hl? nhata bwıtu. 

F'E' a6ı·L Ser 117 ttkerrilr eden mtqkill " UzilcO. gönlerde 
ırı. 1 bdmı bntnn dilJU=e .. nlJetlerdeıı ku:rtardı-

. 
FEMIL, 

a 

FEMIL, 
. 

FEMIL, 
• 

FEMIL, 

Ba7atmı " aile aadetini llloria etti. 
Eı:ı ince elhbele.r " en dar baJl,70 aıar>]an altın 
.-zilmn.. kullanan bdm bile meTcucliyetinl b 
yen farbtma. 
Jılikropl a beilerin ve pamtlk tamponların b 
lamı b\ltiln hayatlarma mal olan nhlm ve tenas 
.i%tırap1anm ortadan kaldırır. 
Kanı emici ve muhafaza edici beyu n kırmızı h 
ınısl iki cins pamuktan kimya harikalarlle mikro 
sm bir tekilde yapılm11tır • 
Bayanlarm (aylık temizliklerinde) en birlnd yar
dımcısıdır. Si.hhatini seven. her kadın, 

VE B A (; I 

kullanmalıdır. FEM1L küçük ve yum\l§U olduğundan el çantanızda 

bJ)e taşınabilir. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur ... 

- . . " ' .. ~ ·~ ·.._ .. ' :_ ..... ; -~·., 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğre'nenler baş, 

diş adele · ağrdarını unuturlar 

NEZLE KIRIKLIK, ROMATJZMA, GRiP VE EMSALi HAS-
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR • 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibariyle emsalsiz olan GRtPIN'ın 
10 tanelik yeni ambali.jlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağnlara karsı ihtiyatlı bulunmu, olurıunu. 
icabında günde (3) kaJe alınabilir 

TGklitlerinclen aakınmız oe ha yerde urarla Gripin isteyiniz 

r ·Fenni gözlük için~ 

KEMAL KAMiL AK'f AŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük dns ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parf e si ferik, ailenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedom~trolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

DAIMON CEP VANTILATiJRLERI 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille ifler. Bir ıa

h!te bir kurutluk ıarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram olup zarif 
ır kap içindedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tafır •• 

Herkesin yanında bulunması li.zım olan bir ibtiyaçhr. 
Deposu : İzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMJŞLI 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi •• 

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

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY A.L NEERLANDF.s 
KUMPANYASI 

ACHAIA vapuru t8/7 /938 de bek- cOBERON> vapuru 5-8- do beklen· 

lenıb-or. Mal çıkar.cakbr. mekte olup ;Jiiki.inii -1ılire<!ea sonra 
lLSE L. M RU5S vaptml 2017/938 BURCAS VARNA VE KöSTENCE ~ 

de beldeniTor. Mal çıkaraeakbr. manian için yük alacaktır. 

YA.LJ)VA _,. 22/719'8 de bek- cVESTA> npuN S-& de beklenmelı:.· 
TÇ B tıe olup AMSTERDAM ROTfERDAM 

len.iyor. Rotterdam. Hamburs, reınen VE HAMBURG Jimanlan için yük al~ 
için ,cilt alaıeakbır. k 

~ ht . 
AIEIUCAN EXPORT UNES SVENSKA ORIENT UNIEN 

SERViCE RAPIDE cBORLEAND> motörü 22-6 de belı:.-
EXETER vapuru 15 temmuzda Pire- leıunekt' olup ROITERDAM HAM· 

den No b hareket edecektb. BURG DANMARI< TC BALTIK liman· 
vyor _ • ntrrt~ ROUMAIN lan için yük alacaktır. 

SERViCE l't".l.t'LIU .. UUL SERViCE MARTJME ROUMAIN 

BUC~T cARDEAL:. vapuru 26-6 de beklen• 
OUROSTOR vapuru 24 temmuıdll mekte olup MALTA MARSIL YA VE 

beleniyor. Köstence, Calatz ve Danup CENOV A limanlan için yük ve yolcq 
limanlan için yük alacaktır. alır. 

STE. ROYALE HONGROISE ilandaki hareket tarihlerile ..navlunlar .. 
daki değifikliklcrden acente mesuliyet DANUBE MARtTtME 
kabul etmez. 

TJSZA npuru 16 temmuzda beki~- Daha fazla tafsilat için ikinci kordon• 
niyor. Beyrut, Port - Sait ve lslı:enderi- da FRA TELLi SPERCO acentıuına mil• 

, ye limanlan için yük alecaktır. racaat edilmesi rica olunur. 

TÜRKİYE 

sıRAAT.BANmsı '. 
.-~!81 .... miılllm ....... m11 ... -. ..... ımı~--.................. ~.--· . - -
Ağız bütün 

bir kapıdır. 
mikroblara daima açık 

Ve unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen di.,lerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
Jcöklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz. 
ma ya·.-.·,ğı fennen anla,ılmıştır •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut aağhğının en birinci f&f· 

h olmuştur. Binaenale:vb di.,leri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi· 
niz. Bu suretle mikro luı imha 
ederek dit lcrinizi korumuf olur-
sunuz. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi sabah ve aktam her ;vemeliten ıonra fırealayınız .... 

/· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen an 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiftİr. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

TlSZA nputu 3 ağustosta bek.leni· Telefon : 411 l / 4142 I 2663/4%21 

yor. Oanup limnnlnn için yük alacaktır. ------------
IlA.ndald hareket tarihleriyle nav-

lunlardaki değişlkliklerdeıı acenta me

suliyet kabul etmez. 

Daha fada tafsillt almak için Birin· 

et Kordonda V. F. Helll"J' Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına mtlra· 

caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 n 2008. 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENtC LINES L m. 

HELLAS vapuru temmuz nihaye~İn· 

de beldenilmekte olup Rotte rdam, Ham· 

burır ve Anverı limanlarına yük ala· 

caktır. 

ONtn:D STA TF.S AND LEV ANT 

LtNE LTD. 
HELVlC vapuru temmuzun ikinci on 

be~lik günlerinde beklenilmekte olup 

Nevyork limaru için yijk alacakhr. 

BAALEBEK vapuru 15/1 7 ey}Ul ara· 

nnda heklenilmelı:.te olup Nevyork için 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
B{RJNCl KORDON REES 

BlNASI TEL 24 43 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA BATl'I 

OPORTO vapuru l..iverpooldan 1 O 
ağustoe 938 tarihinde gdip yük çıkara~ 
cakhr. 

CA V AUO vapuru 1 S ağustosta 

Londra, Hull ve Anverstcn gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda l..ondra ve 
Hull için yük alacaktır. 

LE.SBJAN vapuru 25 ağustosta Uc 
verpooldan gelip yük çıkaracak. 

MALVERNIAN vapuru eylul iptida4 
3ında Liverpooldan gelip yük çıknraca~ 

THURSO vapuru hamulesini fs
tanbulda aktarma ederek limanımıza 8 
:iğustosta gelecek olan lzmit vapuru ile 
1elecektir. 

TarJh ve navlunlardakl de~şikliklerı. 
den acenta mesullyet kabul etmez. 

yük alacaktır. 12 de lzmirden hareket edecek Pire. 

BALKANLAR ARASI HA Tn Korfu, Adriyatik limanları. Venedik. 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor Trieste n Şup.k limanlan için yoku ve 

Balkan ittifakı iktı~t konferansının yülı: alacaktır. 
seyyah. yolcu ve yük için tesis ettiii hat· 

ta meneup Yugos)a,, bandıralı 

LOVCEN 

Lüks vapuru 1 3 ağustosta 16 de 

Constanza, Vama ve Burgu limanlan 

için hareket edecektir. 

LOVCEN 
Lüb vapuru pazartesi 22 ağustos saat 

c o .. ,_, 

Gerek vapurlıınn muyasa)it tarihleri. 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak• 
kında acenta bir taahhUt altına girmez. 

Daha fazla tafsil!t almak için Birind 
Kordonda 166 numarada (uMDAL) 
umumt deniz acentalığı Ltd. mUracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

Açık eksiltme ilanı 
Nazilli Pamuk tohumu üretme 
çiftliği müdürlüğünden: 
1 - Müeuesemizin mütedavil aermaye kıaıru için artırma, eksilt

me usulile 100 teneke gaz Yaiı 165 teneke benzin, 950 teneke mazot 
45 tenele Trbl makine yağı, 2 teneke valvalin 3 teneke Grea aatm alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme fartnamesi Aydın, lzmir, Denizli ziraat müdürlük
lerinden ve Nazillide pamuk tohumu üretme çiftliği müdürlüğiinden 
parasız olarak alınabilir. 

3 - Eksiltme 22-8-938 Pazartesi günü saat 9 da Nazillide belediye 
dairesinde toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. 

Taliplerin satmak istedikleri mevaddı müıteilenin evsaf raporlannı 
ve her birinden birer kiloluk nümunelerini ekailtme tarihinden 3 gün 
evveline kadar çiftlik müdürlüğüne makbuz bukabilinde teslim ebne
leri lizımdır. 

4 - Muvakkat teminat 192 liradır. 
5 - Fazla malumat için Nazilli pamuk tohumu üretme çiftliği 

müdürlüğüne müracaat olunmalıdır. 2-6-10-14 2788 (2564)_ 



SAYFA: 10 r:;; sıa ı c-xı=:=--

Japon teklifi 
Tokyo, uysal hareket ettiğini, 

fakat Moskovanın bu teklifi 
reddettiğini iddia ediyor 

Moskovadaki harp meclisinde B . Litvinol ve mareşal 
Voroşilof harp aleyhinde, general Dimitrof 

ve Blöher de harp lehinde bulunmuşlar 

Çang-Ku ·F eng sırtlarında 
Çek miı~adderatı mı taayyün etmiş? 

B. Stalin Sovyetler §ıt:rasında nutuk söylerken .•. 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
rep.1 Blüherin teşvikiyle harp lehinde 

varsa da bunlann eyi bir t~k.iJde bertaraf Sefir, muhtelli bir komisyon teşkili! pek yakındamuvakkat bir hal suretine kumandanlıklarm selahiyetJeri kalkmış SovyetJer birliğinin Avrupada faallyı 
edilebileceği ümidi kuvvetlidir. suretile hududun tesbitine müteallik mü-1 vardırılması muhtemeldir. olacaktrr. Bu mevzuu bahis mmtakanın tine her hangi bir şekilde mani olama: 

vaziyet alınıJbr. 
Pariı 5 (ö.R) - Hariciye nazırı B. 

Ba~ekil Prens Konoy Tokyodan ay- zakere1ere giriş:meğe japonyanm hazırl ehemmiyeti dolayısile bu hususta bir iti- Japonyanm Moskovada yaptığı teşebbt 
nlarak dört saat mesafedeki yazlık köı- bulunduğu suretinde mukabelede bulun- Paris 5 (A.A) - Sovyet - Japon M- lafa varılması oldukça güçtür. Fakat asıl sün manasııu anlamak ve bundan men 
ki.ine c;ekilmiştir. Ba§Vekilin bu anada muş ve askeri hareketin derhal durdu- diselerinin son ~afları hakkında tef- l§zım olan şey hudut hadiselerine niha- mm olmak için vaziyete bu zaviyede Bone Çin sefiri B. Vellington Kouyu ka-

payitahttan uzaklaşması Japon - Rus ger- ! sirlerde bulunan Epok gazetesi şöyle yaz- yet vermek ve harbin patlamasına mani bakmak icap eder. 
ginliğinin azldığma bir delil addediliyor. !maktadır. olmaktadır. Çankufeng sırtlarında belki Çekosl( 

Tokyo 5 (ö.R) - 87 yaşında olan Tokyonun teklifi kabul edilirse bUnun Ordre şöyle yazıyor: vakyanm mukadderatı teayyün etnıi 
1 major genera] Yasudi Nişiboy merasim 

üniformasını geydikten sonra harakiri 
yapmııstır. G~neral ikametgahında bırak

tığı bir notada memleketinin vahim da
kikalar geçirdiği bir sırada sakin bir İn· : 
ziva hayatı sürmeğe vicdanının razı ola
madığım bildirmiştir. Bu general l 894 
Çin - Japon harbında ve 1904 Rus - Ja-

·iki türlü faydası olacaktır. Evvela zihin- Japonya hali hazırda şüphesiz mun tir. Çünkü bu dünyada her şey birbiri.ıı 
!erde sük.ö.net Msıl olacak sonra mahalli bir zaman için işile meşgul olacağından bağlıdır. 

Yahudilerin ırk tesanüdü 
pon harbında hizmet etmişti. Al d ı d b 1 1 d d .. :~~:,,4.~~·~ıd:-;,~:;;.:~~z:~~ ı manya a o uğu ~i i ta ya a · a 
liğ, Sovyet topçusunun zaman zaman J,_ 1 ı- hl e h k b ld ~ 

Harp aleyhinde bulunan Sovyet hariciye pon mevzilerini bombardıman etmiş ol- a ey erıne are ete se ep mı o u ! 
komiseri B. Litvinof duğunu, fakat Kore hududunda büyük 

1 

hul etm.iı ve uzak şark vaziyeti hakkında bir değişildik vukua gelmemiş olduğunu t Roma 5 ( ö.R) - Maarif nezareti bir . 
gÖril§müşütr. B. Bone öğleden sonra A- bildirmektedir. emirname neşrederek ltalyda oturmakta 

merika sefiri B.Bulliti kabul etmiştir. Moskova 5 (A.A) _Havas ajansı mu- olan ecnebi tebaası yahudilerin 1938-
Resml mehafildeki intıbaa göre vazi- habirlnden: Harp §'?+Tasında harp lehinde söz söylediği 39 ders yılından itibaren ltalyan mek-

yet §İmdik.i halde sakindir. Rus - Japon 20 Temmuzdan beri ilk defa olarak Generat Bloher teplerine ka.buliinü menetmiştir. 

llıtilafı geçen haftaki endişe verici ger~ japon sefiri B. Cingmitsu 4 Ağustosta rulınası 1ilzumunda ısrar eıtmiştir. cPopolo d' ltaliu gazetesi bu müna· 

Binlikten sonra ıimcli müsait şartlar da- hariciye komiserliğind-e B. Litvinofla gö- B. Litvinof Sigemitsunun teklif etm!ş sebetle bu tedbiri şöylece izah etrnek
lıi1inde bıkipf etmektedir. Bu sayede rüşmüştür. Sefir, her iki tarafın askeri olduğu hal suretini teddetmemiş yalnız tedir: 
yakın bir harp tehlikesi tamamiyle ber- hareketine niliayet vermeleri ve ihtilafı hududun yeniden tahdit ve hudut taşla- <Almanya ve Avusturya ile diğer bazı 
taraf ediJmi!ftir. diplomasi sahasına nakletmeleri tekli- rının konulması meselesinin mevzuu ba- memleketlerde cereyan eden hadiseler 

Tokyo 5 (ö.R) - Japonyanm Mos- finde bulUllm.uştur. his alınası ve 1886 muahedesinde tesbit ltalyaya bir çok yahudilerin tehacümüne 
kova .sefiir tarafından yapılan teklife Öğrendiğimize göre B. Litvinof bilhas- edilmi§ olan hudut hattının yeniden tah- sebep olmuştur. Bunlar ekseriya geli~ 
Sovyet hariciye nazın B.Litvinofun ver- sa Japonyanm gayri meşru olarak işgal didi hususunun mevzuu bahis edilmeme- güzd bir yere sokulmakta ve yahudiler 
diği cevap Japon siyasi mehafilince mü- etmiş olduğu araziden kıtaatmı geri çek- si şartını ileri sürmüştür. arasındaki ırk tesanüdü sayesinde niha· 
zakere kapuını kapamıyan miisait bir mesini ve lBSS muahedenamesinde tarif Askeri harekata nihayet verilmesi rne- yet ltalyada yerleşerek çocuk1armı 1tal· 
mukabele telak.kf edilmektedir. Aynı edilmiş olduğu şekilde Sovyet hududu- selesine gelince: B. Litvinof gayri meşru yan mekteplerine göndermektedirler. Bu 
mahfillerde tahmin edildiğine göre mü~ nun tecavüzden masuniyetini zaman al- surette işgal edilmiş olan arazinin tahli- genç yahudiler tahsillerini bitirince ltal
ımkereler devam edecektir. Japon hü- tına alınası halinde Sovyet hük.ümetinllı yesi talebinde ısrar et.mi§tir. yan entellektüellerinin milli faaliyetinin 

kümet daireleri bu hu.rusta memnunluk- kendi askeri hareketine niliayet vermeğe Mülakat sefirin hükümetine bu bapta muhtelif şubelerindeki yerlerini alıyorlar. 
lannı gizlemiyorlar. Her ne kadar iki ta- funade olduğu suretinde cevap vermiş- mal!tmat vereceği ve talimat taleb ede- İşte böyle bir vaziyetin vuk.uuna mani ol• 
raf arasında hila ciddi gÖTüş farkları tir. ceği vadisile hitam bulmuştur. Ilıtilafın mak: ve faşist nıhunu müdafaa etmek için 

Çin tayyarelerinin zaferi 
Japon hava ve deniz üslerini bomba
ladılar 12 Japon tayyaresi düşürdüler 

maarif nezareti ecnebi yahudilerin ltal
yan mekteplerine kabulünü menetmiş-
tir.> 

Roma 5 (ö.R) - dnformazyone 
Diplomatika> gazetesi ltalyada tatbik , 
edilen ırk siyasetinin ııümulü ııöylece tas
rih ediliyor: 

- Rasizm ltalyada 19 38 de değil. 
1919 da, yani faısizmin i~ başına gelme
siyle birlikte başlar. Daha 1921 de söy~ 
lediği bir nutukta B. Mussolini aynen 
demiştir ki ı 

clrk me.seleaini halletmek lazımdır. 
Irk ııaf olmalıdır. Zira tarih ırkla yapılır.> 

Bu nokta üzerinde görülüyor ki ıüphe 
mümkün değildir. Irk meselesinin ııimdi
ye kadar talik edilmesinin sebebi ise di
ğer bazı meselelerin ilk ıafını İ§gal et- . 
mişti 

Halbuki ılmdi bir imparatorluk yarat
tık. Irk meselesi bizi mutlak ıurette ala
kadar eder. Müstemlekelere milyonlarca 
insan göndereceğiz. Mesela Habeııiııtan· 
dak:i ltalyanlann Habeşlerle imtizaç et• 
mesini arzu edemeyiz. Zira bundan ne 
Avrupalı, ne Amerikalı olmıyan milli bir 

ırk çıkar. Fakat ırkın safiyetini muhafaza 
etmek ve ırklan birbirinden ayrı tutmak 
şu veya bu ırka işkence etmek demek 
değildir. Yahudiler için de vaziyet böy
ledir. ltalyadaki yahudiler, kendi istatis- ! 
tiklerine göre, 49 bindir. Yani ltalya nü
fusunun binde biridir. 

Çinlilerin tayyare taarruzuna ıığrıyan Japon filosu Devlet teşkilatına ancak bu nisbet da-
Paris 5 ( ö.R) - Çonkingten bildiri-ı ğerleri ağır hasarata uğramıştır. Çinli1e-ı meketdirler. Bir taraftan bu ustalıklı hilinde girmeleri doğru olur. Tekrar ede-

liyor: Çin defi tayyare bataryalan dün rin şiddetli mukavemetiyle karşılaşan Ja- sevkülceyş diğer taraftan harp sahasında riz ki yahudileri tazyik etmek meselesi 
şehre hücum eden 70 Japon tayyaresiın- pan kuvvetleri hiç bir terakki temin et-• arazi yakınında setler altında olması se~ yoktur. Esasen bizzat yabudiler, hazan 

den 12 sini düşürmüşlerdir. Diğer taraf-
1 memişlerdir. Japonların hedefi Kio-Ki- bebiy)e Japon]ar hareketlerinde büyük takdire şayan bir şekil a1an, muteassıp 

tan Çin bombardıman tayyareleri Hon- : ang ile Nan Çang arasında yarı yolda güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. bir ırkçılık takip ederler. İtalyanın bun-
fa.D Japon tayyare meydanına hücum e~ l olan Seyang ııehri idi. dan dolayı bütün hahamları bir tamim 
derek yerde bulunan tayyarelerden bir Mavi nehrin şimalinde Japonlar Ho- Tokyo 5 (ö.R) - Yangçe nehrinde neşrederek ayrı bir ırk teşkil ettiklerini 
çoklarını tahrip etmişlerdir. 1 pey vilayeti hududunda Vanguveye va- Kio-Kiang önünde 59 Japon harp gemisi ve ltalyan ırkiyle münasebetleri olmadı-

Çin tayyueleri mavi nehirdeki birçok sıl olmuşlardır. Japon hatb boyunca ha- toplanmışbr. Bunlar Hankeonun zaptı ğım haşin bir ıekilde ilan etmişlerdir. 
Japon harp gemilerini bombardıman et• kim tepelere yerle§mİ§ olan Çin kuvvet- için Hankeoya doğru nehir yoliyle iler- Bunlar kendilerini Allahın seçme milleti 

Macar başvekilinin son Roma 
ki rejim bakımından daima Bolşevizm 
ve farnıasonlukla birleıımişler, faşizme 

kar~ı cephe almışlardır. Bu itibarla ırkı 
tasfiye etmek mukaddes bir vazifedir.~ 

Paris 5 ( ö.R) - lnformazion Oiplo· 
lomatika> gazetesinde rasizm siyaseti ve 
Anti Semit cereyanı hakkında çıkan ma
kalesinin üslubundan bizzat B. Musoolini 

ziyaretinde yapılan bir geçit -resmi 
tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Mussolini bizzat en mükemmel bir ırı 
çılık delillerini vermiş olan yahudileri 
kaydettikten sonra ltalyada·.-. yahudile 
rasist siyasetine itiraz edemiyecekleriı 
rin sayılması için yakında onlara mal 
sus bir nüfus tahriri yapılacağını habE 
vermektedir. 

Portekiz istiklalinin 
800 üncü yıldönümü 

Portekizin meTkezi Lizbondan bir manzara 
Lizbon S (ö.R) - Portekiz 1139 yabancılara göstereceğiiz ki medeniye 

senesinde kurulan ve 1630 da beş asır- yapan bir millet olan Portekizlilerin tı 

lık eşaretten sonra iade edilen istiklalinin rihteki yüksek vazifesi bitmemiştir. BiH 
sekiz yüzüncü yıldönümünü fevkalade kis devam etmektedir. 
parlak bir merasimle kutlamağa hazır- Bu çifte istiklal yıldönümü münasebı 
lanmaktadır. Bunun için hususi bir ko- tiyle Portekizde ecnebilerin de i§tiralc 
misyon teşkil edilmiştir. Başvekil B.Sa- davetli oldukları sanat 'Ve fen kongrele 


