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Harp tehlikesi atlatılmış değildir 
Çekler gizli selerberlik yapıyorlarmış 

Bitlerin nutku her tarafta 
endişe ile dinlendi 

Avrupa bu dakikada çok asabidir 

İta/yada 
F uhrerin nutkunu 
tamamile tasvip 

etmiştir 
Prağ ve Paris 

bilehisit ihtimalini 
fena karşılıyor 

Hitlerin 
Söz.feri felaket ihti. 
mal/erini az.altmış 

Nürcnberg k01ıgresindc: Hitler tribünde değil artırmıştır 

lngiliz 
ihtarı .. 
Harbin onüne 

Gecebilecek mi? 
' 

lıtanbul 13 (Husuıi) - Avnıpa merkezlerinden gelen telgraflar 
Hitlerin nutkunun Aorupacla harp tehlikesini ortadan llaldumadı
ğinı, gerginliğin Jiddetle deuam ettiğini bildirmektedir. Henüz t~ 
eyyü~ etmiven ~abnlere f!Öre Cekll!f' srecedenberi gizliden gi•liye 
kımu •elerberlık yapmakta ve Siidetler taralından çılıarılmcm 
mnhtemel karqıklıi?a karıı tedbirler almaktadırlar. 

Yine ayni haberlere t(Öre Cekoslovakyanın Bohemva hudutları
na yakin kı•unlarda Almanların bazı askeri hareketleri kavdeJ;1. 
midir. Hadat boylarında tayyarelerin ıık •ılı uçuflGTı 6Örülmek
tedir. 

* Prag 13 (ö.R} - B. Hit1erln nutku bu nutukta mllzakereleri daha faal .şek· 
--o-- Avrupanın siyast havaınnda bir değişik- le 80kabilecek unsurlar görmektedir ve 

Rcsmt bir tebliğ mahiyetinde ol- lik yapmamıştır. B. Bitler diplomatik bu günden itibaren biran evvel neticeye 
mamakla beraber harp halinde mahfeller üzerinde mUesslr olmak için varmak karar kat'isile faaliyete başla-
lngiltcrenin takip edeceği hattı hare- bunca defalar ileri sUrdUğü mülMıaza- nuştır. 
lccti en doğru ve en salahiyetli ları tekrar etmışUr. Fakat öyle görülil-
hir lisanla aksettiren vesika, Av- yor ki Führer Çekoslovak meselesinin ROMADAKt ALAKA 
rupanın rnukaddcrab üzerinde ht'i artık beynelmilel sahaya geçmiş olma-
hir rol oynıyacak değer taşıyor. smdan biraz: pş~tır. Şimdi m~le Roma 13 (ö.R) - B. Hitlerin nutku 

Bu .ayede tereddütler dağılmıf, Südet meselesi değil, fakat Avrupada siyast mahfellcr tarafından hararetli alA· 
Çekoslovakya meselesi harbe daya- kuvvet muvazenesi meselesidir. Ve Hit- ka ve blr dereee endi~e ile dinlenmiştir. 
nırsa Fransa ile birlikte lngilterenin ler Sildet meselesini kuvvet kullanarak İlk tefsirlerden çıkan netice şudur ki 
de bu harbe sürükleneceği anlatıl- hallebneğe te§e'bbU.S ederse bu vaziyetle nutuk Prag hUkU.metine karşı çok sert 
mı§br. Aynı zamanda ıöyle bir ne- k.aılılapcaktır. olmakla beraber kapıyı müzakerelere, 
ticeye vanlmııtır ki Orta Avrupada yani ümide açık bırakmaktadır. 
harp mevzii kalamaz. Şayet Alman- Mtl'ZAK.ERELER ~lLECEK. Mt? 
ya askeri kudretine güvenerek bir 
kuvvet darbesi yapmak isterse F ran
ea ile lngiltereyi de hesaba katmağa 
mecburdur. 

NUTUK AMERIKADA 
Bununla beraber dJplomatlk mahfel- HAF1FLtK UYANDIRMIŞ 

lerin kanaatince FUhrerin nutku Sildet-

lerle çekoslovak hUldlmet1 arasında mü- Vafington"13 (ö.R) - B. Hitlerin nut
z:akerelerin devamına mAni olacak va- ku Amerikada nhbeten hafiflik uyandır-

Şöyle bir aual karııaındayız: ziyette delildir. Billkla Prag hükümeti - SONU 10 UNCU SAHtFEDE -

Filomuz Akdenize açıldı 
Şanlı donanmamızı bir hafta sonra 

tekrar limanımızda göreceğiz 

Romanya 
Karadenizde 

Köstenceden on 
defa büyük bir 
harp limanı inŞf 

ettiriyor 
-o- ıl 

Bükref, 13 (ö.R} - Südost ga· ı 
zetcsinin verdiği habere göre Ro
manya hükümcti Kanıdeniz sahilin· 
de Mamayadan on yedi kilometre 
timalde Romanya harp gemileri 

1 

için bir harp limanı inıauna karar 
vennqtir. Liman yerinin seçilmesi 
n inpata nezaret vazifesi lngiliz 

amirallerinden Hendenona tevdi 
•.ilmiştir, Yeni asken liman Kös

tenceclen on defa büyük olacak, 
büyük harp gemilerini istiap edebi
lecektir. Daha ıimdiden burada be
ti Almanyadan ikisi .Aın..ikacfan 
almmq yedi kum çıkarma makine
ıi gece cündüz çalqmaktada. 

ltalya 
• 

Mallarına karşı 

,Yahudiler 
Boykotaj kararı 

verdiler 
Londra, 13 ( ö.R} - Eveninr j 

Stancıard cazetainin verdiii bir ha- . 
bere ıöre d~ya yahudi tejkili.tlan 
ltalyadaki D'kçal,k hareketi üzerine 
ltaJ,.... mallarına boykotaj yapmak 
~etindeclirler. Daha fimdiden 
muhtelif memleketlerdeki ,.ı.udi 
tüccarlar ltalya ile aht TISİfİ kes
mİf)erdir. 

. 
Harp filomuzun ilk teşrinde isken· 

derunu ziyareti muhtemel 

~anlı donanmamızdan : YAVUZ 
Kurtuluş bayramımıza iştirak eden Donanmamımı talim ve terbiye işleri 

şanlı donanmamız dün snbah Izmirden bUyUk bir intizam içinde idare edilmekte 

aynlarak Akdenize açılmıştır. Donanma- ve göğsUmUzU gururla kabartacak ao
mı~ müşterek talim ve terbiye işile meş- nuçlar alınmaktadır. · . 
gul olacak ve hafta 90nunda tekrar li- Haber aldığımıza göre donanmamızm 
manımıza dönecektir. - SONU JKJNCJ SAHiFEDE -

lzmir Fuarı 
Salı gecesi muhteşem 
bir törenle kapanıyor 
Sekizinci lzmir fuarı bir hafta eonrıı., Sekizinci İzmir fuanna iftirak eden 

aalı gecesi saat ikide kapanacak ve .nüesseaelerden İyi teo}ıir, muvaffak 
muhtc,em bir kapanı§ töreni yapıla- tqhir, iyi vitrin meydana getiren ve 
caktır. 20 Eylul salı günü fuar komite· muvaffak olan müeueselere fua.r ko
ıi reisi Dr. Behçet Uz tarafından fuara miteıinin Almanyada yaptırdığı ma· 
İ§tirak eden Türk ve ecnebi firmalar dalyalar verilecektir. lzmir eaylavı ve 
mümessillerine, ekıpozanlara fuar ga· aabık iktıaat veltili B. Rahmi Gökenin 
zinosunda mükellef bir ziyafet verile- baıkanlığında bir jüri heyeti tqkil 
cektir. Dr. Behçet Uz bu :ziyafet e.na- edilmi§tir. Bu heyete Türkofüı müdGı 
sında bir kapanıf nutku aöylb·ecek ve vekili B. Rahmi Zallak, ticaret odaa 
bir ay içinde fuann Türltiyede ve iz- katibi B. Mehmet Ali, full.T baı mühen
mirde yarattıiı hareketleri, fuar ziya- disi B. Cahit ve Mimar B. Ferruh da; 
retçilerinin 111.yasını, yapılan iıleri, zi- hildir. 
yaretleri, muhtelif vasıtalarda ve ıehir- 9.38 lzmir fuarını dün 17595 lüp 
de meydana 1ıctirdiği muvmana rak- ziyaret etmit ve umumt yekGn 645295 
ltamlariyle anlataCaktır. kifiye balii olmuotur. 

Südet1er davaamda dostane tavu
ıut vazifesini deruhte eden lngil
tere, böyle bir deklaraayona neden 
lüzum görmüştür? 

Almanyayı korkutmak için mi? 
Yoksa lngilterenin bitaraflığına 

güvenerek yapılması muhtemel bir 
harbı önlemek için mi? 

Filistinde isyan 
vehamet 

umumileşmiş 
kesbetmiştif 

ve Balkanlı misafirler dün 
şehrimizden ~ittiler 

lngilterenin en nüfuzlu bir 
şahsiyeti olan eski hariciye nazırı 
Eden bu suale şu c.cvabı veriyor: 

« 1914 te, lngiltere alacağı vazi· 
yeti daha e~elden tasrih etmiş ol
saydı umumi harbın çıkmıyacağına 
kani olanlar vardır. Bu iddianın ha
kikati ne olursa olsun, facianın te
kerrürüne mani olmak için bir ted
biri ihmal etmemek hepimizin vazi
fesidir.» 

Eden tarihi bir zaruretten bahse
derken ~ ransa tehdide maruz kal
dıkça neticesi ne olursa olsun, İngil
tere onun tarafında olacaktır. lngil
tcrenin emniyet ve selameti Fransa
nınkinin aynidir.» diyor. 

Londra hükümetinin deklarasyo
nunda ileri sürü1en görüşler de aşa
ğı yukarı hundan ibarettir. Anlaşıl: 

- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

ŞEVKET BlLGlN 

ıirayet etrniıtir. 

Hükümct ihtiyat tedbiri olarak ahıı.
linin tecemmulannı menetmeğe ve umu
mi binalıı.ra girecek oahıalan nezaret ıı.l· 
bnda tutmağa karar vermiıtir. Yafıı.da 
ıı.ailer belediyeyi ve merkez polis kara· 
kolunu %11.pta muvaffak olmuılar ve an• 
cak bir kaç aant mukavemetten sonra 
hükümet mümessillerine mevkilerini ter
ketmiılerdir. Çeteler memleketi baştan 
baıa katetmekte ve Ot ıölü sahillerin
de çadır kurarak Potas iıletmelerini ve 
yahudi dairelerini tehdit altında tutmak
tadırlar. Merkez dağlanna aığınmıı olan 
çeteler Şaray ovasında kundakçılıklan
na devam etmektedirler. Yahudilere ait 
8000 meyva ağacı aökülmüştür. Vaziye
tin nezaketi ve emniyetsizliğin artmuı Şehrimizde bulunan Balkan etibba he- Romanyalı alimler, Eskülap hastanesi 
ıebebiyle lngiliz otoriteleri zabıta kuv- yeti dün 111.bah otomobillerle Bergama- ba, doktoru Galinos hekimin meydana 

Filistin sokaklarında zırhlı bir lngiliz otomobili vetlerini mühim mikyasta yeniden takvi- ya gitmiıler ve Bergama harıı.belerinde getirdiği Eskülupyon eağlık yurdunda 
Londra, 13 ( ö.R} _ Filistinde hadi- isyan ıimdi umumilqmiıtir ve merkez• yeye karar vermiılerdir. Yakında Jngil- güzel bir gün geçirmişler, tarih sitesinde uzun müddet meşgul olarak hayranlık

scler fasılasızca birbirini takip etmekte den muhite doğru yayılmaktadır. Şimal- tereden yeni polüı kuvvetlerinin gelme- hali ayni heybetiyle duran eserleri in- lnnnı gizlcmcmi§lerdir. 

ve vaziyetin vehametini göıtennektedif. de Galile ve cenupta Jüde mıntakalarına ai bekleniyor. ceden inceye tetkik etmi§leıdir. Bilhassa - SONU 2 INCl SAHiFEDE _ 



Yeni radyo istasyonumuz 

Gelecek haf ta tecrübe 
• 

neşrıyatına başlıyor 
istasyon Cümhuriyet bayramına kadar 

tam faali yete geçmiş olacaktır 

AnıJhranın, daha doğrum bütün Tür- va kurumu arasında yapılan radyo stüd
kiyenin dili ve kulağı yeni radyo istas- yo binası tamamen ikmal edilmiştir. 
yonu hemen bu günlerde bizim sesimizi Neşriyat bu binada yapılacak ve ses hu-

ŞEHiR HABERLERi 
Umumi mağazalar • 

ışı 
• 

Muhtelif mahsullerin piyasalarına 
ferahlık verecek bir müessese olacak 

d .. b k tas d rmak join susi bir kablo ile Etimesuta gidecek ve 
unyanın eş 1 ına uyu " d . . . . ) lktısat '\'ekitleti umumi mağazalar 1 kada, müstahsilin umumi mağazaya tea- mikdarda olacaktır. 

işe başlamak üzeredir. istasyonumuzu j ~~; a~ _vcr;ı ı~asyonb v:sıtas~y e neşre~ 1 müdürü B. Fahri. t•hrimlzde açUacak lim ettiği malın nevi, kalitesi, ortalama B) Umumi mağazanın ihracat servisi 
kuran şirketle hükümet arasında b~la- ı. 1

• ecde dtır. k"uük~ abn' ~şd a 
1.~tasyd onun umumi mağaza etrarında inceden inceye bir hesapla fiati yazılı olacak ve devlet bulunacak ve müıtahailin teslim ettiği 

1 muvakkat kabul muameleleri l ıçın e e uç ır stu yo vucu a ge- • 1 d . d k . mış 0 an .. 1 . . B d h' d k' .. d tetkikler yaparak ~·r rapor hazırlamış- garantisi altında olan umumi magazanın 1 malı ihraç veya evır e ece tır. 
bu hafta içinde bitmiş olacaktır 'ı dbrı mb.'~tırb. ukrasl 

1
k a, şe ır ~ Eı ~tu yo- tır. Rapor bu hafta vekalete verHecek- mührü bulunacaktır. C) Umumi mağaza, kendisine mal 

1 ·· ·· .. d k' haft b'd a ır ozu u veya sesı tımesuta 1 
Bu suret e onumuz e ı a 1 aye- j b'r C) B kb d H h k tealim eden müstahsil için küçük kantin-. l·I d t il d k k b' 'hı· J • u ma uz para ır. er an a tinden itibaren de tecrübe neşnyatına na~ e en e er e pe uza tr ı ıma - .. . . . ... .. ak B d .. Lil' 

; 1 b · ... ld .. kd. d . lktısat vekaletının 1zmırde açıı.cagı 1 veya hususi eşhas bu makhuz.lar uzerin- ler açac hr. u meyan a.. mustana ın 
başlanacaktır. Tecrübe neşriyatı hergünj ek ır arıza do ~gu ta. ı~ ... e neşrıya~a umumi mağaza, muhtelif maho;ullerin de muamele yapacak kredi veya mak- ihtiyacı olan saf tohum, ziraat ali.t ve 
saat 21-22 de hem kısa ve hem de uzun ı tıc te verme en evam ım anını temın 1 f hl k k h' b k b'I' .' kt' B mak'ıneleri köylünün giyinme ve dig-er . . . . edecektir. piyasa arına cra ı verece ma ıyette, uzun tam mu a ı ını verece ır. u eu- ' 
da1ı;!a verıcı tesısatıyle yapılacaktır. .. ...... .. büyük bir müessese olacakhr.. lzmirdc .. .. .. . . ihtiyaçlarını temin edecektir. 

B l "b 1 b' k d .. k P T T umum müdurlugu, dunyanın retle koylu mubrem ihtıyııçlarını temin (L S l 
u ecru e er ır ay a ar surece ve . . . . . açılacak. umumi mağazanın hedefi şu- imkanını bulacaktır. Bu ikinci şekil, bir nevi arge ca r: 

te$· ~nt isteğe uygun görülürse kati kabul en modern ve en eon sıstem ıstasyonla- dur : Cooperation) yani Amerikan istihlak 
muamelesine başvurulacaktır. Yeni is- nndan biri olan Etimesut verici İstasyo- 1 - Müstahsil ekseriya ihtiyaç için- k2 -d M~ğaz~lnı~ ~lk Byapacai;ı ,. işler kooperatiReri şekline benzemekte, fa-

d numuzun, program ve neşriyatının da, yu arı a gosterı mıştır. u umumı ma- d b 
tasyonumuzun tam ran ıman ve prog- de kaldığı için malını piyasaya erkenden kat esas itibariyle tebarüz e en u gö-

l tt>ch~,~tına uygun bir mükemmeliyette .. d Jd d'I k 'lk ı· .. 
ramJa ciimhuriyet bayramından evve arzetmek mecburiyetinde kalmaktadır.. gaza a e e e ' ece 1 ne ıceye gore rünüş, tatbikte daha radikal bir tekil al-

ı olabilmesi için büyük hazırlıklara niri-- b't•h d h "t k' ·ı h' k'I · çalışmıya başlıyacağı tehmin o unmak- ~ < B b k d' . l'k . U • - ı a are a a mu e amı ır şe ı ven- k d 
mi• ve •imdiden bunların en mühim una se ep re ısız ı tır. mumı maga- f B h ak J ma ta ır. 

tadır Y v b k d' 'h . t . d kt'r lccektir. u uaust i tasavvur ar §Öy- Umum·ı maı:azalar mu"dürü İzmir pi-. k 1 · • B 1 d za u re ı ı tıyacını emın e ece . ı . "' 
El. • t d . ta t I kısımlannı i ma etmıştır. u cüm e en Jedı'r . tkikl k . 'h 1 

ımesgu ra yo ıs syonu amam o a- I b ld d'- b A) Müstahsil bir an evvel para almış · yasa.ında te · er yapar en ıstı sa 
k . ta b 1 d ~ d 1 olmak üzere stan u a ve ıger ütün 1 k . . . f 1 1 k A) - Müstahsil, fzmire indireceği f d k ra De"Şl"lya aş a ı!>ı zaman uzun a - . ki . 0 mR ıçın pıyasaya az a ma arzetme . maddelerinin piyasaya arzı, iat üş iln-
1639 tr .. . d 60 120 kil ı büyük şehirlerimızde san atkarlarla te- malın tamamını umumi mağazalara tes- lu" ;;;; ve robuk muvmanlar ••beplen' Üze. ga me e uzenn en ve - o- mecburiyetinde kalıyor. Bu suretle piya- e- Y- ..... 

ti k d 1 d .. d" 19 75 maslar yapmL•tır. Memleketin en tanın- ı· d ki d' B 1 • - h I d iz • d va a ve ısa a ga a gun uz ' ve . sanın 8.hengi bozuluyor, fiatlerde te- ım e ece er ır. u ma ' umumı maga- J rinde e emmiyet e urmuttur. mır e-
gece 31,69 metre üzerinde 20 kilovatla 1 mış san'atkarlanndan mühim bir kısmı nezzül kaydediliyor. za tarafından satılacak ve elde edilecek ki umumt mağaza kordonda. Emlak 

çalışacaktır. Sabah, öğle ve akşam olmak angaje edilerek Ank~raya gelmeleri te- B) Umum! mağaza, mÜ•tah•ilin teı- fiat farkı müstahsile tamamen ödene- banltuına ait binalardan birinde kuru
üzere günde Uç kerre neşriyat yapıla- min olunmuştu~. San atkarlanmız muh- lim edeceği her çeşit mahsulü, muayyen cektir. Umumi mağazanın bu işteki ka- lacak ve Cümhuriyetin on besinci yılı 
caktır telif ekipler halınde radyomuzun hillıas- bir hareme göre kabul edecek ve mu- zancı, ufak bir komi•yon olacaktır ki, bu münasebetiyle Cümhuriyet bayramında 

' .., şark musilcisi neşriyabnı dolduracak-
Halen mevcut olac Ankara radyo 19- kabilinde bir ve•ilca verecektir. Bu veai- da tesisin mıuırahna tekabül edecek açılacakbr. !ardır. Sark musikisi neşriyab şefliiine 

tasyonu 5 kilovatlık bir kudretle çalış- 1 d h · 1 ta b ) d · sene er en en s n u ra yosunun epı· 
maktadır. Yeni istasyonumuz 60 • 120 k ı·-· . · b "d d er utını yapan ve neşnya ru ı are e en 
kilovat gibi eskisiyle mukayese kabul B M C ·ı ıı· ·ı · b' . esut emı ge n mış r. 
etmiyecek bir takatle çalışacağı için ses 
çok büyüyecek ve en uzak yerlerde de 
vuzuhla dinlenebilecektir. Aynca bir de 

50,000 
Liralık ikramiye 

talili si 
50,000 liralık büyük ikramiyeyi kaza- 1 

nan biletin bir hamili lzmirdedir. Bu zat 

Alsancakta Saffet sokağında 8 numarada 
oturan komisyoncu B. Babanyodur. 5000 

lira alacakhr. Kendisi orta halli bir 
zattır. 

~ T azimlerine gelen 
cevaplar 

Izm!rin kurtuluş bayramı müna
sebetiyle çekilen tazim telgrafları

;>; na Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak aşağıdaki cevabı 

vermişlerdir: 

Nevyork 
Sergisine hazırlık 

Ticaret odası, Nevyork sergisine nasıl 
iştirak edileceğini tesbitle meşgul ol
-naktadır. Oda, bazı nilmuneler hazırla
'llağa başlamıştır. Mamulllt ve masnuat 
nllmuneleri, istaUstıkler, grafikler ta
mamlanmak üzeredir. Grafik ve istatis
tikler İngilizce olarak yapılmaktadır. 

lngiliz 
lhtarı .. 
Harbin onüne 

Gecebilecak mi? • 
BAST ARAFI l iNCi SAHiFEDE 
yor ki lngiliz politikası tedricen f.ıleo 
nin politikasına dönmüştür. ~ 
berlayn - Halifakaın realiteci in# 
teresi, ideıılist Edenin görüşleriııe 
dönmek :zaruretinde kalmıştır. 

Hadiselerin •eyrine baktığımız 1P' 
man şöyle bir manzarayla karşılaşı• 
yoruz: 

Hitler muvaffakıyetlerinin çoğıı· 
nu emrivakici politikanın harıı• 
leci, atılgan ruhuna borçludur. Al· 
man devlet reisi, Avrupanın içind~ 
yuvarlandığı haleti ruhiyeyi çok eY1 

anlamış, bu haleti ruhiyeden istifade 
'!tmeyi bilmiştir. 

Bir silsile halinde devam eden 
emrivakiler bunun canlı misalidir. 

Hitler, en tehlikeli emrivakilerin· 
elen birini Rene Alman ordusunu sO' 

ı<arken yapmıstı. Almanya cihetin• 
den kendisini ~mniyette görmek is• 
tiyen Fransa, bu teşebbüsü endi.e 
'le karşılamıştı. Hatta o günlerde 
Fransa - Almanya arasında bir rnü• 
,ellah ihtilaftan bile bahsedilmiştİ· 
Hitler harp olmıyacağına, ergeç etn' 
rivakiin kabul edileceğine emindi .. 
Öyle oldu. 

Bu tecrübeler Hitlere An,tusı 
darbetini indirmel ıçın cesaret 
verdi. Günün birinde Alman ordu· 
•unu aakert bir tenezzüh yapar gi• 
bi Avu•turyayı İşgal ederken ıtör• 
dük. Kıyamet kopacak zannedildi. 
Notalar teati olundu. Dünya matbu• 
~tı günlerce heyecanlı yazılar yaz· 
dılar. Fakat vazivet deği§medi. Ero· 
rivaki kabul edildi. 

Şimdi Cekoslovak meselesinde. 
aynı politikanın tezahürativle kar• 
,ıJa .. yoruz. Dünya yeniden heye
candadır. 

En ağır ba§lı lngiliz gazeteleri 
bile bir Avrupa harbı ihtimalindeıı 

Garp musikisi neşrlyab için de icap 
eden bütün tedbirler ahnmış ve bu işin 

başanlmuı çok mükemmel bir kül olan 
kısa dalga verimimiz olacağı için sesimizi Cümhuri Riyueti orkestra ve bandosu
dilnyanın en uzak lntalarına kadar duyu- na verilmiştir. Bu fUbenin teAiğine c'e 
rabile-ceğiz. Etimesğut radyo istasyonu- maruf bestegi.r ve garp musikisi ean"at
muz Balkanların en kuvvetli ve en son kan B. Cemal Reşit getirilmi,tir.. Bun

sistem istasyonu olacaktır. Yeni istas.- dan başka kalabalık enstrüman ve mil
yonda fennin bütün ve son tekamülleri zisyenden mürekkep bir radyo caz ve 
tatbik edilmiştir. Istasyonumuz çalışır- tango orkestrası vücuda getirilecektir .. 
ken ayni tulümevce yakın diğer bir is- Bu ork .. tra bilhusa akşam üzerleri dans 
tasyonun bizim neşriyatunıza karışma- musllcisi neşriyatı yapaca.ktır. * 

< lzmirin kurtuluşu dolayısiyle 
ordu ve hakkımda gösterilen yük
sek alakadan dolayı başta siz ve 
belediye reisi olduğu halde şirin 

Izmirimlzin sayın halkın• ~ekkUr
lerimi sunanın.» 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 • \uvvetle bahsediyorlar. 
: Toplantılar E Haro olacak mı? 

ıına im.kin yoktur. Bunun için tedbirler istasyonumuzun bir de te:msi1 kolu 
alınmış ve icap eden tesisat vilcuda ge- bulunacaktır. Bu kolu da tiyatro müelli
ürilmiştir. fi bay Ekrem Reşit idare edecektir. Rad-

Basmanede oturan. belediye zabıta 

memurlarınian B. Hüseyin ve C.rtağı 

bakkal B. Mehmede 15000 lira isabet et

miştir. Bilet mllşterek olduğu için 750 
şer lira alacaklardır. 

·••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ln~iiz deklarasyonu Berüni itida'" 
Belediye encUmenl dUn saat 13,30 da 

, b kanl ğ d le sevketmiyecek mi? 
tels Dr. Behçet Uz un aş ı ın a F'lh k'k b .. ._.. · t bun• 

Bundan bqka Ankara çalışırken ya- yo neşriyat programlan salahiyetli kim

kın ve çok kuvvetli olmaaına rağmen selerden mürekkep bir heyet tarahnd ~ 
başka bir istasyonu dinlemek istiyenlere hazrrlanacakhr. Her haftanın progra 
de mini olmaması için huauat tertibat ya· I bir ay ev.elden hazırlanmı§ ve ili.n cdi -
pılmışbr. lsmetpaşa Kız enstitüsü ile ha-1 miş olacaktır. 

ı a ı a ugunıı:u vazıye 
toplanarak bazı acele !§!eri intac etmiş- d lk'I h. be 
tir an evve ı ere ıç nzemez. 

Başvekil B. CeW Bayar da aşa
ğıdaki karşılığı göndermişlerdir: 

' * Almanya Avusturyayı işgal eder• 
ken bir mukavemetle kar9ılaşmasl 
muhtemel değildi. Çekoslovakyada 
~yni şey dü~ünülemez. Çekoslovak• 
yanın koskoca bir ordusu, va• 
tanlarının bütünlü~ uilrunda öl
meyi bilen bir Çek milleti vardır· 
1\1ütearrize kar§l mukavemet ede
cekleri şüphesizdir. Burada, emriva· 
'ci harp doğuracaktır. 

Tütün zeri yatı 
T epeköyde bazı tedbir
ler alınması isteniyor 

Tepeköy, 13 {Hususi) - Bu yıl ilçe-,yat yapnıak mecburiyeti konulursa, aile 
mizde 1390 ekicinin 2458 parça tarla· ekicileri garanti edilmiş olacağı gibi ar-

81nda 17 milyon metre murabbaı tütün 1 sıulusal önemi bulunan tütünlerimiz içiıı 

zeredilmiştir. Son keşiflere göre 900 bin dahi dış pazarlar kapanmış olmıyacak. 
kilo tütün istihsal edileceği anlaşılmı,- tır. Binaenaleyh yeni kanun tatbik edi. 
lir. lirken ta1imatnamesine .. çiftçiyi garant: 

inhisar idaresinin himaye ve teşvik- edecek olan .. tipleştirmeye ehcmmiye~ 

)erinden istifade gören ekiciler. tütünle- verilmesi çok yerinde olacaktır. 

tinin nefasetinde birbirleriyle adeta ya- ALt HiKMET UYGUR 
nşa çıkmışlardır. Esasen tabiatin büyük 

Balkanlı 

Münir Nurettin 
ve arkadaşları 

Dün akşam hararetle 
alkışlandılar 

Münir Nurettin ve arkadaşlarının dün 
akşam Fuar gazinosu üstünde verdikleri 
konser havanın muhalefetine rağmen 

çok büyük bir rağbet görm~ ve değerli 
sanatkalrarımız halkın hararetli alkış· 

larına mazhar olmuşlardır. 

Münir Nurettin ve arkadaşları hava 
muhalefetlerini nazarı dikkate alarak 

ikinc~ ve üçilncU konserlerini Fuar ga
zinosu dahilinde ve kapalı yerde verme
ğe karar vermişlerdir. 

17 eylQI cumartesi ve 18 eylıll pazar 
Jünleri saat 17,30 dan 19,30 a kadar kon
serlerini vereceklerdir. 

--=--
Ziraat kongresi 

lzmlrden kongreye lştı-
1"ak edecek mUrzhhaslar 

Son baharda Ankarada toplanacak bil-

< Kurtuluş mUnasebeUyle sayın 
lzmirlilere saadetler dilerim ve se
vinçli günlerini tebrik ederim.> 

777,r:xzzrrczr-..L7'".A:TJ:Zz:J'r./:ZZZZ1i'J 

B. lsmail Hakkı 

Borsa idare beyeU bu gl!n toplanarak 
bazı mUh!ın işleri müzakere edecektir. 

* Vil!y~ taka! komisyonu dUn toplana-
rak takas muameleleri e-trafında kararlar 

almıştır. 

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

U. • . k l . : Gelenler, Gidenler ~ 
zerrn onser erı =··········································· Izmir mebusu Bn. Benal Nevzad, iz-

~ 

mir mebusu B. Sadetlln Epikmen, Atına 
sefirimiz B. Ruşen Eşref, Bükreş sefi
:imiz B. Hamdullah Suph!, Romanyarun 
Ankara sefiri B. Angalesko, genera' 
Hüseyin HilsnU Kı1kış şehrimize gel
mişlerdir. 

Maarif müdüril B. Ali Riza Ozkut Iz
mire dönmüştür. Denizli mebusu B . 
Emin Arslan Denizliye gitmiştir. Kay
! seri valisi B. Mustafa Adli Kayseriyc 
• gilmiştir. 

Bir yaralanrna 
Balıkçı Besim isminde bir adam, Ka

rataşta sekiz yerinden blçakla yaralı ola

! rak bulun_muştuı:· Hadisenin tahkikatı-
Geçen sene fuar tangosu bestesini l na müddeıuınumililı:çe başlanmıştır, 

lütuflariy)e bölgemizde Gfivurköy tü
tünlerine hem ayar tütün yetişmekte ol

duğundan Amerikan kumpanyalan gibi 
oağlam alıcılar celbetmektedir. 

Ekicilerin büyük gayret ve fedakiir
lıklariy)e yıldan yıla üstün bir dikkatle 
tütünlerimiz, keyfiyet ve kemiyet bakı
mından normal gidişle tipleştirilmekte

d:r. Bununla beraber üzümcüler gıbi tü
tüncülerin de sukutu hayale uğnyacak
lanndan korkulmaktadır. 

Mısalırler yük m-aat kongresine Iznıirden iftirak 

- BAŞTARAFI 1 tNCt SAHiFEDE- edecek murahhasların adları sorulrn\lf" 

yapmı, olan değerli mu•iki san'atlı:an j __ , 
. . . g= rzcm.o. 

muallım lsmail Hakkı Üzer, fuar komı- 1 ~ H "/ "l E · d 
lesinin daveti üzerine tehrimizo gelmiş 1 ı a czaneıın en 
ve fuar hoparlör atüdyo•unda kendi eser- bildiriliyor 

Yürürlüğe girmek üzere bulunan 
3r'13 7 sayılı tütün kanununa ekli cetvel
lerde tayin ve teohit edilen tütün zeri
yab rnıntakalan aruına kaYllslZ ve tart~ 
sız giren bölgemiz için bazı tekayyudat
la tedabir almak zarureti vardır. Çiftçi 
her ne kadar iyiye doğru gitmekte ise 

de, knmpanya eksperleriy)e anlnımı, 

kapitalist tütüncülerin fazla ltazanmak 
bı--lariyle, hafif meyil!~ poyraz rüzgar
lannı tutmıyan ve potası. fosforu, ha
mm hadidi hol olan mıntakalar terke· 
dHerek killi ve kireçli taraflara kaçmak 
suretiyle, az masrafla çok tütün istihsal 
etmek yoluna düştükleri görülmektedir. 
Bu hal İse aile ekicilerini mutazamr 
edecek ahvaldendir.Bunun içindir ki ge
rek tütünün tipleştin1mesi işinde ve ge
rekse dikime ayn)acttk arazide ziraat 
fen İşyarlıı?ınrn mÜ3aadesi alınarak zeri-

Misafirler öile yemeğini Bergama 
Halkevinde yemişlerdir. Akşam geç va
kit lzmire dönülmüştür. Misafirleri hl· 
mil bulunan Ege vapuru eaat yirmide 
lzmirden aynlmışbr, 

Misafirler lzmirde gördükleri iyi ka
bulden çok mütahauis olduklanru he. 
yan etmişlerdir. Bükr"1 sefirimiz bay 
Hamdullah Suplıi. Atina sefirimiz bay 
Ruşen Eşref ve Romanyanın Ankara oe
firi bay Angoleslr.o da lzmirden ayrıl-
IDJfbr. 

Fılomuz Akde-

tur. Vilayet makarm, Kongrede Izmir 
müstahsilin! Kemalpa'13dan B. Cemil 

Yoldaşla ödemişten Adag!dell B. Mus
tafa özdemirin temsil etmesini muvafık 

bulmuştur. Bu iki zat bizzat toprakla iş
tigal etmektedir. Kendileri Ankaraya 
gideceklerdir. 

Halkevi köşesi 

lerinden konserler vermeğe başlamıştır. k 
Müzik. ıür ve güzel sesi bir arada toplı- Kemal K. A taş~ 
yan bu nefis konserJer halkımızın haklı 

takdirlerini kazanmaktadır. lıtanhul rad- Limon Çiçeği 
yosunda da konserlerini 11k ıık dinledi- kolon yası 
ğimiz hay lsmail Hakkı Üzeri muvaffa
kıyetinden dolayı tebrik eder ve hu gü
zel 1&n'at yolunun parlak yolcusu ol
makta devam etmesini dileriz.. 

lzmirin filimi 

Kolonyacılık ve kokuculuk &lemi
ni hayrette bırakmak rekab~ saha
sında en mUJkülpesend insanların 
takdirlerini kazanmak, uvk, bedia 
ve sanab bir araya toplamak bize, 
HiW eczanesine mukadder !ııılı ... 

1 - Evimiz .salonunda 17/9/ 938 eu- tzınl rşehrinin ve Ege !ktısadt, kültü- Bu bUyUk nasibin verdiği gururla 
martesi akşamı saat 21 de ikiçeşmelik rel, tarih hareketlerinin film! çek!lrnit- yaptığımız ( 90 ) derecelik limonı. 
Izınir musiki birliği tarafından bir kon- tir. Bu filiın 5000 metreliktir. 1zmirln çiçeği kolonyasını bir kere gllrünilz, 

nl'ze OCıldı ser verilecektir. Bu konser halkevi ho- liman faaliyeti tehir hareketleri, fuarın Kemal Klmil Alı:taJı blllnlnlz, ken-
parlörlerile büliin halkımıza dinletile- ·•·- . '+.ıı-. d •- dl beyenmeden ortaya eser çıkar-• E . açu..ii. ve zıyare~ .. , onanmam.ız:ın u.-

- BAŞTARAFI 1 lNO SAH1FED - cektir. mire gelişi, donanmamızın gece ıenlik- maz.... 
ilk teşrin ayında Iskenderun limanını 2 - Evimiz bahçesinde her hafta per- leri, Bergama ve Efes harabeleri, lzm!- M"§hur (Bahar Çiçeği) lr.olonya-
resmen ziyareti muhtemeldir. Jembe günleri saat 21 de karagöz oyunu r!n llzUm bağlan, Kozak yaylası, Göl- mızın çeşnisi ile karJı karşıya geti-* ve pazar günü orta oyunu vardır. cük, Bozdağ ve Şaşa!, Izmir ve Manisa rin1z, eser bizim .az a!zin sayın 

Istanbul 13 (Hususi) - Ordumuzun 3 - 14/ 9/938 çar~•mba günü saat 17 eğitmenlerinin çalışınalan, Manisa üzüm yurddaş_ 
Gazi Antep havalisinde üç gündilr de- de halk dersaneler! ve kurslar, saat 18

1 
bayramı, Manlsada bağ faaliyeU bu fi-1 Fiat .f:rkı yolcturj B= çiçeği 

vam eden gece manevraları son safhası- de sosyal yardım komitelerinin haftalık liınde çok güzel göste~. Filmi ~e dig'.'r kolonya ar a aynı 
nı muvaffakıyetle ikmal etmiştir. toplantlıarı vardır. 1 Trakya umumi müfettişliği çektirmiştir. r/]. Z2'/,;~~;;L7./T/'T/7.27ln"' 

olu izi hybe&rex ncTeyc gittiğini vereres: : "ru evme ~· 

Almanya, .bir taraftan Fransa ve 
1ngilterenin, diğer taraftan Sovyel 
l.usyanın Çekoslovakyayı yardım' 
-ız bırakmıyacaklarını bile bile har-
-e atılabilir mi? 
Şimdi herkesin öğrenmek İstediği 

-ey budur. 
B. Hitler: cÜç buçuk milvon Al· 

ııan yedi buçuk milyon Cekin ~siri 
1lamaz. Südetlere bizzat akıbetlerin i 
'ayin hak'ltı tanınmazsa i~ler fena 
ya varacaktır.> ~iyor. 

Alman devlet reisi bu sözleri ile 
\lmanyanın ne olursa olsun silah 
'mvvetine baş vuracağını mı anlat• 
,...ak istiyor? 

Yahut ta bu ihtar yeni avantai· 
'ar koparmayı mı istihdaf ediyor? 
Vaziyet tasavvur edildiğinden dahı 
,aziktir. 

Almanva, lngiliz deklarasyonuıı8 

·ağmen silaha müracaat ederse A '/" 
·upa harbı gayri kabili içtinap ola• 

::aktır. 
ŞEVKET BiLGiN 

Burnovada talebe 
yurdu 

Türk maarif cemiyeti Bumavada, Ol" 

ta okulun yanında bir talebe yurdu aÇ' 

-nağa karar vermiştir. Hazırlıklara b•t 
lannuştır. Bu sene kız talebe yurduntıJI 
açılıp açılmıyacağı henüz belli dejtil• 
dir. Yapılacak milracaatlere göre Pil 
karar alınacaktır. 

---*·---
Çekoslovakyada en· 

düstrinin nakli 
Prag - Çekoslovakya hükümetİ ,... 

kert sebepler hasebiyle merkezde bulıl' 
nan endüstrilerin Karpat Rusya cih•ıi; 
ne naklini himaye etmektedir .. Bu gib 

endüstrilere vergi kolaylıkları a:österilt' 
cektir. Ancak maden ve kôğıt gibi, Kal" 

pat Rusyasında mevaddı iptidaiye!İ P~11 

tedariki kolay bulunan endüstrih:rıst 
nakline müsaade edilecektir. 



:t4 EYLOL ÇARŞAMBA 1938 YENi ASIR 
'Pıt .,- d 'il'- • ısa 

Südet şefleri 
6 saatlik bir 

Çek Başvekiline 
ultimatom verdiler 

Çe oslovakyada ürfi idare ilan edildi Henlayn 
bu sabah altıda Beneşle görüşecek 

Prag, 13 (Ö.R) - Hitlerin nutkundan sonra toplanan kabine istemektedir. Haynlaynin yarın saat altıda Beneşi ziyaret edeceği 
nutkun Südet Almanları üzerinde isyankar bir tesir yaptığını gör- söylenmektedir. 
müştür. tik defa olarak Südet Almanları kanlı hadiseler çıkarmışlar, Prag, 13 (A.A) - Aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir : 
ateşli silahlar kullanmışlardır. Bazı mıntakalarda gece siyasi mahiyette şiddetli hareketlere te-

Polise hücum etmişlerdir. ldarei Örfiye on bir mıntakaya teşmil vessiil edilmesi ve inzibat memurlariyle ihtilaflar çıkmıştır. Bunun 
üzerine hükümet umum nizam ve asayişin ihl!l edildiği mmtakalarda 

edilmiştir. Her nevi toplanmalar menedilmiştir. Polis lüzum gördüğü örfi idare ilanına karar vermiştir. Şimdilik bu tedbir Sebeger, Nydek, 
takdirde derhal taharriyat yapabilmek salahiyetini almıştır.. Südet Neudek, Priseknis, Pressnitz, Loket, Elbogen ve Kadan mıntakaların-
J\lmanları şefleri başvekil Hodzaya bir ültimat~m vermişler~i~. da tatbik edilecektir. 

Bunda örfi idarenin kaldırılmasını, Polis takvıye kuvvetlerının ge- Hükümet halkı sükunete davet eder emniyet organları kanunu 
ıi alınmasını idari islerin sivil makamlara tevdiini, jandarma ve polis nizamı temin etmeğe tamamiyle kafi gelecektir. Pressnitz Saksunya 
kuvvetinin ~ormal bir hadde ircaını istemişlerdir. hududu civarında ve Chennitz şehrinin ve Haynlayn karargahı olan 

Südet §efleri bu taleplerinin altı saat zarfında is'af olunmadığı tak- Asın karşısındadır. Elbogen Leitmcıjtı; istikametinde, Ossig civarın-
d. d h"ç bir mesuliyet kabul etmiyeceklerini bildirmişlerdir. Hayn- da ufak bir kasabadır. Kadan ise ayni mmtakada Eger nehri üzerinde 

ır e ı B d ·· f4 ·d · kald 1 k · d" la Bcnese bir telgraf çekmiştir. un a or ı ı arenın ırı masını run ır. 

yn Südetler mıntakasında 
kanlı hidiseler • 

yenı ve 
Runsiman hadise mahalline S?itmiş, 

oradan Beneşe telgraf çekmiştir 
Parı., 13 ( ö.R) - Südetler mıntaka· 

'1nda bir çok hadiseler olmuştur. Libo
•açta halk ile polialer arasında müsa.de
tne olmuı, •ekiz polia yaralanmı§tır. Nü-

"")nayifçi}er polislerin üzerine ate§ etmi~
Jerdir. 

Ba.fVekil bay Hodza bu hldiseler hak
kında dahiliye nazırı ile görüımüıtür .•• 
Cece ikinci defa olarak nazırlar meclisi 

t~plammt ve vaziyeti umumt olarak tet• 
~ etmJıtlr. Alman Südet mehuaların• 
i!an Ro- bay Runsimnn tarafından ka-
~ul olunmu§tur. 

Prag, 1 a ( ö.R) - 'B. Hiilcrin nul· 
ku Südet mıntakasında yeni htidiselerin 
işareti olmU§tur. Bu hAdiaeler her Ea· 

mankinden daha vahim bir tekil almış· 
tır. tık defa olarak ateıli silahlar kullanıl· 
dığı, demiryolu istaayonlarına, polis ka· 
rakollarına, posta dairelerine hücumlar 
ya,!lıldığı kaydediliyor. Bu hücumlar ne

ticeainde Saksonya - Çekoslovakya hu· 
öudunda bir posta direktörü öldürülmü~
t{lr Şimali Bohemyada Alman ve Çek 

lıalk yığınları çarpışmı;ılardır. ilk ola· 
ralc Alman halk yığını arasından ıilah 
patlam11, kimse yaralanmamıştn. Çekler 
mukabelede bulunmuşlardır. iki ölü var

dır. 

Şep kasabasında 800 - 1000 ki§ilik 
hlr Alman kalabalığı sosyalist partisinin 
Halkevini hücumla zapte teşebbüı et• 
rniatir. Bunlar birinci ve ikinci kat pen· 
çerelerinin camlarını kırmışlar ve kapıyı 
~orla açtırmağa kalkışmışlardır. loçileı 

Hitler ... Henlaynla konuguyor 
mukabelede bulunmuşlardır. Mücadele yaralı vardır. 

üç çeyrek ıaat devam etmi~tir. Südetleı Runsiman heyetinden bir zat hadise 
yirmi el ateş etmiglerdir. Çekler kendi· mahalline gitmiş ve reisicümhur B. Be• 
!erini •opalar ve iskemlelerle müdafaa neşe, Başvekil bay Hodzaya ve dahiliye 

etmişlerdir. Bir çok yerlerde gamalı haç nazırına telgraflar çekmiştir. Daha va· 
bayrakları asılmıştır. Sekiz zırhlı oto- him diğer bir çok hadiseler daha kayde· 
mobil müdahale etmiştir. Bir ölü, ıekiz dilmiştir. Nutuktan beri zayiat hlançosu 

• • • • 

Dairelerde 
Yeni çalışma 

saatleri 
Anhra, 13 (Hususi) - Dairelerde 

eylulün on beşinden itibaren kıt mesai 
saatinin tatbikine baolanacaktır. 

Çalışma saatleri sabah dokuzdan on 
ikiye ~c öğleden sonra birden be§e ka

dar tesbit edilmiştir. 

ltalyan heyeti 
bugün geliyor 

lstanbul, 13 (Hususi) - Türk-ltal
yan ticaret ve klearing anla,ması müza

kerelerinde bulunmak üzere ltalyan he
yeti yarın !!ehrimize gelecektir. 

Vek:llerimizin 
tetkik seyahatleri 

Ankara, 13 (Hususi) - Burada bu

lunan vekillerin bir kısmı, V ekiller h e

yetinin toplantısından ıonra tetkikJerine 
devam etmek üzere lstanbula gidecek
lerdir. . 
I stanbul Eminönü 
meydanının ge
nişlenmesi işi 

Istanbul 13 (Telefonla) - EminönU 
meydanının açılması için Nafıa vekaleti 
belediyeden istimlak muamelesinin tes
rii talebinde bulundu ve geçikmenin se
beplerini sordu. 

sekiz ölüdür. Bunların beşi Çekoslovak 
askerleri, üçü Almandır. Hükümet bu 
vaziyet dolayısiyle umumi nizam ve Asa
yişin bozulduğu mıntakalarda örfi ida

re ilanına karar vermiştir. Ahali bir 
beyanname ile •iikunete davet edilmit· 
tir. Umumi emniyet •ervisleri kanun ve 
nizamı muhafaza etmeğe çalıııyorlar. 

Südet 

SAYFA: 3 

SON HABE_R 
' ~ 

Dahiliye Vekilimiz 
Istanbul basın birliği f evkalô:de 

toplantısında gazetecilerle görüştü 
İstanbul, 13 (Hususi) - İstanbul basın birliğinde bugün fevkala· 

de bir toplantı yapıldı. Toplantıda basın birliği nizamnamesine ait ih· 
zari görüşmeler oldu. 

Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili B. Şükrii Kaya saat dörtte bir
liğe gelerek gazetecilerle hasbihalde bulundu. 

Antep manevralarında 
Tek bir er bile hasta/anmamıştır 
Ordunun sıhhi vaziyeti mükemmeldir 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Gaziantep manevralarının son safha. 
si da bitmiştir. Manevralarda bulunan ordu sıhhiye reisi Tümgeneral 
Mazlum ordumuzun sıhhi durumu hakkında şu malumatı vermişler,· 
dir: 

Ordumuzun sıhhi durumu fevkalade iyidir. Kıt'alar her türlü sıhhi 
vasıtalarla cihazlandırılmıştır. Kıt'a tabipleri, komutan ve subaylarla 
birlikte askerin her hali ile yakından alakadar olmakta en ufak bit 
vak'aya bile müdahale etmektedirler. lki gündür devam eden gece 
manevralannda bir er bile hastalanmamışt.Jr. 

Af kanunundan sonra 
Memlekete dönen firariler af kanununun 

bahşettiği haklardan istifa edemiyecekler 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Af kanununun neşri üzerine bir çok 

firarilerin mektuplarla resmi makamlara müracaatlerde bulundukları 
ve af kanunları hükümleri müvacehesinde vaziyetlerinin ne olacağını 
sordukları anlaşılıyor. İşgal zamanlarında düşman amaline hizmet et
mış olan ve düşmanla kaçmış bulunan bu gibi eşhasın af kanunu şü
mulüne girmiyecekleri anlaşılmıştır. 

l stanbul Elektrik, T ram vay 1 üne/ 
ve Havagazı şirketleri 

Belediyeye devrolunuyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Tramvay, Tünel, hava ga:ıı irketle

rinin satın alınması hazırlıklarına başlandı . Elektrik idaresi iki sene 
sonra diğerleri doğrudan doğruya belediyeye devredilecektir. 

Bunlardan hasıl olacak ı·· .. şehrin imarına sarfoluracaktır. 
Göringin sıhhi vaziyeti kötüleşti 
Nürenberg, 13 (A.A) - Haynlayn akşama doğru Çekoslovakyaya 

dönmek Üzere §ehirden ayrılmıştır, 
Kongreden çıktıktan sonra Hitler istasyona giderek Bcrline dön· 

mek üzere bulunan mare§al Göringi vagonda ziyaret etmiştir. 
Mareşalin sıhhi vaziyetinin endi§eyi mucip olduğu söylenmektedir. 
Hitler Obersalzberge gitmek üzere büyük bir ihtimalle bu sabah 

Nürenbergden ayrılacaktır. 

Sovyet Rusyada gizli 
bir radyo istasyonu mu? 

Berlin, 13 ( ö.R) - Alman gazeteleri Rigadan aldıkları haberlerı 
atfen Sovyet Rusyada altı aydan beri gizliden gizliye faaliyette bulu· 
nan bir radyo istasyonunun Sovyet rejimi aleyhinde propagandalar 
yaptığım, gece yarısından sonra sesi belirli surette işliyen bu radyo is
tasyonunun çalıştığını iddia ediyorlar. 

Rus zabıtası bu gizli istasyonu meydana çıkarmak için mütemadi 
faaliyet halinde imiş. Zabıta şimdilik bu gizli istasyonun neşriyatını 
bozmak için mukabil neşriyat yapmaktan başka çare bulamıyormu§. 

• 
ıcra komitesi 

MUNIR NURETTiN 
VE 
Matine ... ~------:---~-___;;-Arkadaşlarının Konserleri 

Nürenbergden dönen Henlayn tara
fından dün içtimaa çağrıldı 

Kemani Sadi, Kanuni Artaki, Piyanist Feyzi 
T ürkiyenin çok aevimli ve çok kudretli san' atkir· 
ları enternasyonal fuanmız terefine lzmire geldiler 

CUMARTESİ 
PAZAR 

ve 
günleri 

Saat 18 ,30 dan 19 ,30 a kadar 

FUAR gazinosu içinde 
konserlerini vereceklerdir. 

Bilet aabf yerleri ı 

Fuar kite-inde 
Faur ~~u mildüriyetinde 
ve methallerinde 

Masa anıaje etmek için Fuarıulnoau mücliiriyetlne 
müracaat edilmeliclir 

Telefon ı 2569 

Parla, 13 (ö.R) ,__ B. Hitlerin nut-,bir içtima, nilmayif veya alaylara müsa-

kundan ıonra Çekoalovakyanın Alman ade edilmiyecektir. Vaziy~t •ebebiyl.o El dokuma Jesfegdh· 
ekaeriyetli mınt•lta1arındaki hadiseler 

1 
hariciye nazırı B. Krofta milletler cemı-

Avrupa hükümetlerinin devamlı dikka- yeti müzakerelerine iftirak için Cenev· ları kongresi 
tini celbetmektedir. reye aitmekten vaz ıeçmiftir. lstanbul 13 (Telefonla) - El doku~ 

Pragdan bildirildiğine göre Südet AJ. ŞimaJt Bohemyadaki son hadiseler ~zgMıları kongresi yakında Ankarada 
man partisinin icra komitesi bu sabah çok tee9Siife oayan olmakla beraber bu toplanacaktır. Sanayı umum mildUrU B. 
Nürenbergden bay Haynlayn tarafından mıntakadaki ilk hadise değildir ve ev- Reşat Istanbul bölgesinde tetklklerlni 
saat 16 da qerde içrimaa davet edil- velkiler gibi •ulh dairesinde halledilece- bitirmiş Karadeniz mıntakasına hareket 
mittir. Hükümetle müzakereye memur ii ümit ediliyor. ~. 
parti delegasyonu ve bütün icra komite- ________ _...;;;;;;;-..;;;;;;;;-----.;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;o;-.iiiiiiiiiiiiil __ _. .... _.__,~~~ 
ai azaları bu ııabah müstacelen Egere da-
vet edilmiılerdir. 

Delegaayon Pragdan saat 11.30 da 
hareket etmi~tir. Partiye yakın mahfcl
lerde bildirildiğine göre icra komiteai 
B. Hitlerin nutkundan sonra partinin va-
ziyetini ve giriıcceği tegebbüsleri müza
kere edecektir. Gece aeç vakit Parti 
tarahndan Südet ahaliye bir beyanname 
neşri bekleniyor. B. Haynlaynin yarın 

Cümhur reisi B. Beneıle mülikat ede
ceği bildiriliyor. 

Şimali Bohemyanın •ekiz kazasında 
örfi idare ilin edilaıiıtir. Hükümetin bu 
karanna söre ka..alı dairelerde veya 
apk handa •lyatt •ey• ı~ylİ ·,i;ast !.iç 

Ana ve ilk 
Yusuf Riza Okulunda 

Yeni öğrenci kaydına 1 S eylô] ve derslere de 1 birinci teşrin tari-

hinden itibaren başlanacaktır. 
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Büyük aşk ve macera romanı 
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.Karjak hepsini anlattı. - Ben, dedi. Valbergere söyle
Dr. Cemalyan onu büyük bir dik.- 1 rim. H a reketlerini birkaç gün sonra-

kade dinliyordu. ya tehir eder. 
Kontes T atianoya gelince, o da - Tamam .. Ve matmazel Lor ansı 

bir koltuğa gömülmüş yüzünü iki da bizimle beraber çay içmeğe davet 
Cli arasına yarı saklamış hem din- edersiniz. Müsterih ol Karjak .. Be-
liyor hem de düşünüyordu. nim onunla yapacağım görüşme ara-
• Cemalyan: nızdaki flirte asla mani olacak şe-

- Janın filminin ortadan kalk- kilde olmıyacak .. 
mış olması çok eyi.. dedi. Eğer böy- Knrjak başını kaldırdı: 
le olmasa idi onu herkes tanıyacak. - Ona.... ]andan bahsedecek 
Yeniden zabıta harekete geçecek ve değil m isiniz? •. 
bu i§ pek te bizim lehimize olmıya- - Ben daha ziyade onu söylet
cakb.. Jan ile bizim aramızda başka- meğe çalışacağım ve şayet onda Ja
lannın burnunu sokmaları hoş bir- na karşı her hangi bir temayül hisse-
fCY olmaz elbet.. decek olursam onu kökünden kazı-

T atiano başını kaldırdı: mağa uğraşacağıma söz veriyorum. 
- Halckınız var .. dedi. Bir kerre - Çok teşekkür ederim. 

ve güçlükle takibab ve tahkikatı dur- Dr. Cemalyan, kaşları çatık, orta-
'durduk, onun her hangi bir şekilde ya doğru şu ihtarı attı: 
tekrar başlamaması lazım.. - Dikkat ... Vazifemiz çok mu-

Cemalyan Karjaka sordu: 1'addestir. Bu vazifenin ifası esna-
- Jan hala T unusta mıdır) Onu sında kendimizi hislerimize kaptır-

aradınız mı) mıyalım ... 
- Janı burada aramalc, bir çuval VI 

saman içinde bir iğne aramağa ben- BiR KALBiN MUHASARASI 
zer. ilk tanışmada Tatiano ile Lorans 

Saniyen, heyecanım belli etme- , Lelia arasında b~~ arkadaşlık hası~ ~1-
meğe çalı§8rak: du. Genç ve guzel yıldız, kalbının 

Kim bilir, dedi. Belki eski ar-
1 
bütün safiyet~, ~emizliği ile güzel 

k.ada§ları ile münasebetini devam Kontesi sevmıştı. 
ettirmi~ti. Mesela, ortadan kaybol- Dost ve arkadaş oldular. 
duktan sonra Lorans Leliaya bulun- T a tiano bundan istifade etti. Fa-
(foğu yeri bildirmiş olabilir. kat ilk ve ikinci günü asla genç kıza 

Bu faraziye Karjakı adeta kudurt- açılmadı. 
tu. B ü tün planı onun itimadını tama-

Herifin kafasını esasen kıskanç- men kazanmak ve ondan sonra ha-
lık kurdu yeyordu. kikati öğrenmekti. içinden kuduru-

Tatianonun da şimdi aynı şey, ay- yor ve kıskanıyordu. 
ni ihtimali ileri sürmesi onu büsbü- A caba Jan h akikaten bu güzel 
tün kudurtmuştu. kızı sevmis miydi} . . 

- Bilmiyorum. • O nunla Ja~ ara.sın~a her hangı bır 
Diyebildi. Kontes: m acera gecmış mıydı} 

B l -L l" d d" Pek tabii görüs m eleri arasında söz 
unu an amaıı;; azım, e ı. J ~ . l · · 

_ N 1} bir kaç defa anın üzerıne ge mı"tı. 
ası G k b" ük" b' h 1 - Ben bizzat Lorans ile konuşa- enç ·ız, uy ır eyecan.a 

b·ı· m'y'm' kendisini arslanın pençesinden kur-
ı ır ı ı r d d b h · · . taran n nm an a setmıştı. 

- Bundan kolay bırşey yok. T t' · k d' · .. tut "' . . kd' _. d" a ıano ıse en mı g'JÇ mu:r. 
Esasen sızı ona ta ım etmegı u- B b h ı·k t .. •· we a l ş .. - .. • b' u a se a ay gorunmeg ç ı -
ıunuyordum. Gorsenız ne enfes ır t Lö' ' t' f h · t ' 
ahı"k N k b' mış ı. ransın ı ıra mı em ıs ıyor 

m u .. e çap ın ırşey.. h d k k d em e or uyor u. 
Fransaya ne zaman dönüyor- ikinci günü akşamı idi. 

la r > Beraber gittikleri kartaca harabe-
Y arından sonra.. lerinden dönüyorlardı. 
Az .. bana hiç değilse üç gün Otomobilde yalnızdılar. 

lazım.. Birden otomobilleri durdu. 
Cemalyan itiraz etti: Yol kapatılmıştı. Şoför: 
- Oç gün mü... Bir genç kızla - Yarın burada otomobil yarışı 

konuşup ağzından laf almak için 

1 

yapılacak. Bup.ün tecrübeler oluyor. 
üç gün pek çok değil mi~ Hem onun Bu sebeple yol bir iki saat için ka
verebileceği malumatın o kadar bü- palı ... 
yük ehemmiyeti de yok •. Bunun için Dedi. Hakikaten müthiş bir mo
bu kadar uzun bir zaman kaybetmek tör sesi ile yanyana iki spor otomo
bilmem ki ne dereceye kadar doğru bili rüzgar gibi geçtiler. 
olur. Tatiano Loransa: 

- Benim fikrime göre üç gün - lsterseniz inelim.. Şu tepeye 
bile azdır. Düşün bir kerre azizim çıkalım .. Teklifinde bulundu .. 
doktor .. Genç bir kızın kalbini mu- Orada yarıoı; tecrübelerini daha gü-
hasara altına alacağım. Eğer siz ken- zel sey redebiliriz. 
dinizi benden daha dermanlı bulu- indiler. Tepeye çıktılar. 
yor ve daha çabuk hareket edebile- Otomobiller hakikaten büyük ve 
ceğinizi umuyorsanız yerimi mem- bas döndürücü bir süratle birbirlerini 
nuniyetle size terkederim. j koğalıyorlardı. 

Kariak: -BiTMEDi-

itlerin Nürenberg'de 
söylediği nutuk 

"Şayet Südetlere hakları verilmezse 
onlar yardımı bizden göreceklerdir,, 
Nürenberg, 12 {A.A) - Hitler saat 

18.50 de nutkunu vermek üzere kong
re salonuna girmi~ ve ardı arkası kcsil
miyen, Heil... nidalariyle selamlanmış
tır. Sancaklar salonun dip taraf md:ıki 
büyük gamalı haçın ahına sıralanırken 
orkestra da (Nibelungen) marşını çal
makta idi. Saat 19. 1 O da I les Hitlerin 
söz söyliyeceğini bildirmiş ve Hitler bü· 
yük bir alkış tufanı arasında söze ha,.. 

lamıştır. 

bir hücum mahiyeti iktisap etmİ§ ve bi
naenaleyh kanunu esasiye mugayir bir 
hal almıştır. Demokrasiler tarafından 

tanzim edilmiş olan bu kanunu esasi 
milletin haklanna değil müstebitlerin si
yasi mülahazalarına istinat etmektedir .. 
Bu siyasi mülahazalarda Çek halkının 
mutlak hakimiyetini her şeyden üstün 
tutmaktadır. Bu fikre muhalefet eden 
her hangi bir kimse devletin dü~anı
dır. Ve binaenaleyh demokratik kanun-

Führer önce partının Nürenbergde lar mucibince asılmağa, kesilmeğe müs-
yaphğı ilk kongreyi ve Na!!yonal sosya- tahaktır. Eğer bizi alakadar etmiyen bir 
list partisinin na~ıl işe başladığını hatır- !11esele mevzuubahis olsaydı biz de bu 
\atmış ve partinin isminin cHalk ve işçi hali diğer bir çok kimseler gibi milletin 
partisi > olması dolayısiyle burjuva m:ı· haklarının demokratik telakkisine ait 
hafillerde hüküm sürmüş olan suitefeh- enteresan bir mi.sal olarak kaydeder ve 
hümleri ve Nasyonal sosyalizmin zafere geçerdik. 

gayet mühim bir sahada kuvvetimizi 
azaltarak alakadar memleketle hiç bir 
zaman yeni bir harbe giri§miyeceğimizi 
ümit ettik. Bunu da bu memleketin g~
milerinin yüzde otuz niı>betinden fazla
sını yapmıyacak vaziyette olmadığımız 
için değil Avrupada kafi bir aükiinun 
teessüsüne yardım için yaphk. 

BUGONKO ALMANYA 
Polonyada vatanperver ve büyük bir 

devlet adamı çıkıp ta Almanya ile an
laşmak istediği zaman bunu hemen ka
bul ettik. Bugünkü Almanya bir çok 
istikametlerde sakin hudutlara maliktir. 
Ve memleketimiz Avrnpaya emniyet TC 

sulh hissi vermek için bu budutlatı kat'i 
ve bozulmaz telakki etmeğe hazırdır ... 
Fakat öyle anla§llıyor ki bu fedawlak
lar hemen her tarafta • zaaf alametleri erişmek için yapmak mecburiyetinde kal- SODET MESELESi 

dığı mücadeleleri tebarüz ettirmiştir. Fakat bu meseleye alakadar olmağa şeklinde tefsir edilmiştir. Onun için bu-
y AHUDI ALEYHTARLICl kendi izi mecbur hissetmemiz: gayet ta- radan bu yanlışı düzeltmek isterim. Pa

Hitler Nasyonal sosyalizmin Reichin bidir. Bu devlet içinde istibdada uğ'nyan ris ve Londnı.daki devlet adamlarını te· 
hakiki vahdetini gerçekle tirmiş oldu- milletler ekseriyeti arasında üç buçuk min etmek isterim ki, her hal ve vaziyet-

i h 1 l Al d k. b akk D te muhafaza etmek istedigw imiz Alman ğunu söyliyerek sözü yahudi a ey tar ı· mi yon man var ır ı u r am a-
ğına nakletmi2 ve hareketi haklı göster- nimarkanın mecmuu nüfusuna tekabül menfaatleri vardır. (Şiddetli alkışlar) 
mek için Almanlarla hiç bir alakası ol- eder. Bu Almanlar da Allahın kulları- Artık Almanya Betman, Holveg ve 
mıyan bir ırkın onlan idare edemiyece- dır. Cenabı hak bunları Ver.ayda yapı- Hertlinglerin Almanyası değildir. N83-

b ld · lnn bı'r muahede mucibince yabancıların yonal sosyalist Almanya birleşmiş ' 'e ğini i irmiııtır. .. 
Hitlerin ekonomik güçlüklerin ve Al· h; kimiyetine terketmek için yaratmadığı kudretli bir devlettir. Bu sene zarfında 

manyayı zincire vurmuı olan politik bağ- -;ibi yedi milyon Çeki de üç buçuk mil- bütün dünyayı alakadar eden bir hadi
lannda partinin başardı~ milli vahdet yon Alman:ı işkence etmek üzere yarat- se olmuştur. Çekoslovakyada mebus İn · 
&ayel!inde bertaraf edildiklerini söyle- mamıştır. 1 ler tarafta biliniyor ki bu tihnbatı için bitmez tükenmez talikler· 
miş, Nasyonal sosyalist partisine uza ol- devlet içindeki vaziyet ve şerait taham- den sonra nihayet nahiye intihabatınn 
mıyı:m bir tek Almanın dahi bulunmadı- mül fersadır. Politik bakımdan yedi bu- baılandı. Fakat daha önce Almanyanın 
ğını ve partinin en enerjik tedbirleri böy- çuk milyondan fazln halk hak namına sef,.rberlik ilan ettiği uyduruldu. 
le vahdet sayesinde alabildiğini ilave et- vnziyetlerini tesbit için kendi haklannı Ve Avrupa intihabat üzerinde asker i 
miş ve demiştir ki : 1cullcmmak hürriyetinden mahrum değil- vasıtalarla tesir yapmak tasavvurunda 

Biz her sene milletin huzuruna çıka- diler. Ekonomik bııkımdan d:ı hunlar olan hatta kıtayı kanlı bir harbe sürük
rak yaptığımız ve yapacağımız işler hak- sistematik bir şekilde mahva ve tedrici lemek ihtimali önünde bile tereddüt 
kında onun muvafakatini istihsal ediyo- bir ölüme sevkolunmaktadır. Du haki- ~östermiyen bir hilkümet hesabına se
ruz. Bu muvafakati her zamandıın zi- katler manasız bir takım cümlelerle in- ferber ~idi. Hakikatte biz bir tek askeri 
yade on nisanda elde ettik. Fakat şim- kar olunamaz. Vakıalar ortadadır. Südet 
di nasyonal aosyali7.m vaktiyle memle- Almanları feci vaziyettedirler. Çekler 
ket dahilinde katolik partisinin mark- onları mahvetmek istiyor. insanlığa ya
sizmle birle,tiği gibi birbirleriyle b irle- bşmıyan bir İstibdada tahammülü İm· 
'jen d emokrasiler ve bol~evizm tarafın- kansız muamelelere maruz bırakıyorlar. 
dan hücuma maruz kal.maktadır. Seksen milyonluk bir milletin üç buçuk 

DEMOKRASiLERE HUCUM milyon vatanda~nın Çeklerin hoşuna 
Hitler bundan sonra demokrasilere gitmediği için bir şarkıyı ııöylemekten 

, iddetle hücum ederek bunların en kanlı menedilmeleri, Çeklerin görmek bile is
istibdadı temsil ettiği halde kendisine temedikleri çoraplar geydikleri için öl
halk direktüan adını veren bolşevik hü- dürülmeleri, Çeklerin güzel bulmadıkla
kümctini iltizam ettiklerini ve arknların· ı n bir tan.da seliım verdikleri için tedhiş 
da milletlerinin yüzde 99 dan fazlası edilmeleri milli ve felsefi akidelerini iz
bulunan hül-ümetleri de, cDiktatör .... > i har etti~leri zaman av hayvanları gibi 
'celimesiyle tavsif ettiklerini söylemiştir. takip edilmeleri demohasi mümcasillc

Hitler sözüne devamla demiştir ki : rini lakayt bırakabilir. Hatta onlann 
Asırlarca müddet bu sözde dernok- sempatisini bile kazanabilir. Çünkü mev

rat devletler insanı isyana sevkeden bir zuubahi~ olan üç buçuk milyon Alman· 
şiddetle ynbancı milletleri hükümleri al- dır. Fakat ben bu demokrasilere bu ha
tında tutmuşlardır. Fakat Alman müs-ı' lin bizi lakayt bırakamıyacağını söyliyo
temlekelerini istediği zaman ona zav11l-, rum. Şayet işkenceye maruz olan bu in· 
Jı yerlilerin kötü bir akibete maruz hı· sanların hakları Verilmez Ve kendilerine 
rakılmıyacaklan söyleniyor. Fakat ayni ı hiç bir yardımda bulunulma7sa onlnr 
:zamanda da yerlileri yola getirmek için adaleti ve yardımı bizden gö,.eceklerdir. 
hava bombardımanları yapılmaktan da (Şiddetli alkışlar ve sonsuz tezahür
ıekinilmiyor. Fak.at şurası da doğrudur ler.) 

'lile seferber etmemiş ve hududn hiç bir 
kıta göndermemiştik. Fakat bu tahrikler 

karşısındn tarafımızdan hiç bir hareke1 

~örü1meyince bu sefer de Çekler ve 
Fransız - Ingiliz müdahaleleri kal'Şlsında 
Almanyanın gerilediği söylenildi. 

Bundan böyle Almanya gfüi büyük 
bi rdevlctin bu gibi yeni tahrikler karşı

o;ında ati! kalmıyacağını ilan ediyorum. 
(Şiddetli alkışlar) 

2 MAYIS KARARI 

Bunun içindir ki 2 mayısta çok mühim 
tedbirler almağa karar veordim. Ordunun 
ve hava kuvvetlerinin takviyesi i~inin 

evvelce haber verdiğim şekilde ve kısa 
bir zamanda gerçekeştirildiğini size em
niyetle söyliyebilirim. Şunu da kemali 
emniyetle söyliyebilirim ki o tarihten be
ri zamanımızın en muazzam tahkimatı 
inşa halindedir. Garp hududunda iki se
nedcnberi yapılmakta olan bu tahkimat-
278,000 işçi 84,000 fazla mutahassıs i~ 

servisine mensup, bin kişi müteaddit i~
!ihkii.m taburları ve piyade fırkaları ça-
1ışmaktadır. 

(Şiddetli alkışlar) 

................•...................... ,. 
• • 

~ RADYO ~ • • . . 

ki bu gibi hallerde mevzuubahis olan Rayştağ<la 22 şubatta verdiğim nu· 
1 ta)yanın da Habe~istanda yaptığı üz~-, tukta Almanyanın bu üç buçuk milyon 
re, öldürücü bombalar değil medenı· Almanın maruz kaldığı tazyik ve iatib-

J ı d 
leştirici bombalardır. Bu demokrasiler 1 dadı müsamaha ile kar§ılamıyacağımı 

L. manya a bizi tahkir ediyorlar. Fakat açıkça söy- söylemiştim. Şimdi de yabancı devlet 
]iyorum ki beni soyamadığı için tahkir adamlarından bu ııözlerin alelade cüm-

Diğer vesaitle sevkedilen malzeme ha
riç olmak üzere yalnız Alman demiryol
ları bu maksadla her gün 8000 vagonluk 
\:atarlar te§kiline mecbur kalmııtır. Her 

P,iln kullanılan çakıl taşı mıktan yüz bin 
tondan fazladır. Garp hududundaki tah
kimat bu Jt:ştan önce bitecektir. inşası 
bittikten sonra on yedi bin çelik ve biıton 
isti~ vücuda gelmiş olacaktır. Ve ba
zı yerlerde onbeş kilometre derinliğinde 
üç dört hattı ihtiva eden bu çelik ve be
ton cephenin arkasında silahı elinde ol
:luğu halde bütün bir millet beklemekte
dir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

---<>-- eden bir kimseyi kendimi soydurduğum lelerden ibaret olmadığına inanmalan-

Tu
•• tu•• O 'çin beni alkışlıyan bir kimseye tercih nı rica ediyorum. (Uzun alkışlar.) 

zeri Ya lt ederim. (Şiddetli alkışlar) Nasyonal sosyalist devleti Avrupa 
--o-- Bizi tahkir ediyorlar. Fakat Allaha sulhunun menfaati namına çok ağır fe-

Karlsruhe - Almanyanın tütün ye- .ükür. Biz şimdi Almanyanın yeniden dakiirlıklara katlanmış ve her türlü in
tişen yerlerinde tütün mahsulünün id- 'oygunculuğa ve hakarete uğramasına tikam fikri beslemekten kaçınmışhr .. 
raki başlamıştır. Hasılat neticesine dair mani olacak vaziyetteyiz. Vaymar reji- Hatta daha ileriye gide;ek resmi ve hu

Akp.m ne§riyatı: §U rakkamlan okuyoruz : 1938 senesin- mi 15 sene müddetle soygunculuğa ve susi hayatta her türlü intikam ideoloji. 
Saat 18.30 da plakla dans musikisi, de 13.138 hektnr tütün ziraati yapıl- tecavüzlere katlanmıştır. Fakat buna lerini bertaraf etmiştir. Biz bu bakımdan 

19.15 te türk musikisi ve halk şarkıları mıştır. ( 19 3 7 senesinde zeriyat 12.84 7 mukabil her kes onu itaatlı ve demok- fazlasiyle müstakimane hareket ettik .. 

Saat 14. 30 da kanşık plak neşriyatı, 
14.50 de plakla türk musikisi ve halk 
oarkıları, 15.15 te ajans haberleri. 

(Makbule Çak.ar), 20.00 de saat ayarı hektardı) Ziraat cemiyetlerinin evvelce- ratik bir devlet diye methediyordu .. Bu Ayni zihniyet dairesinde Avrupada ger· 
ve arapça ne§rİyat, 20 15 te türk musi- den yaptıkları bir tahmine göre kemale tarzı hareket milletimizin zahiren muka- ginlikleri gidermek için bir takım teklif
kisi ve halk prkılan (Muzaffer llkar, Sa- ı ermiş bütün hasılüt takriben 6800000 vemet vasıtalanna malik olmıyan büyük lcrde bulunduk. Fakat bu teklifler red
fiye Tokay) 2 l.00 de sıhhi konuşma, ile 7000000 kilo arasındadır. 7000000 bir kısmının fena muamelelere maruz dolundu, 
(doktor Vefik Vassaf) 2l.15 te stüdyo kiloyu bulup bulmıyacağı son üç hafta- 1'aldığı bir yerde tahammül edilemez bir AL5AS LOREN 
aalon orkestrası, 22.00 de ajans haber- 1 nın göstereceği hava vaziye~ine bağlıdır. hale gelmiştir. Çekos)ovakyadan hah- 17 inci asırda Fransa sulh içinde ted-
leri ve hava raporu, 22. 15 te yarınki Şayet bu rakknmı buldugunda büyük setmek istiyorum. (Uzun alkışlar) ricen ve paraca Alsaa Loreni eline ge· 

(Şiddetli alkışlar) 

Ben bu işitilmeırıi§ gayreti sulhu kur
tarmak için yaptım. Fakat hiç bir zaman 
Çekoslovakyadaki vatandaşların tazyi
!<:e maruz kalmalarını müsamaha ile kar-
şılamıyacağun. 

SüDETLERIN HAKKI 

Arasıra 

gösteren 
YAZAN: Kemal Kamil A . 

Sayın okuyucularım kaşiflik, ınu 

iddiasında değilim ... Fakat elinıde • 
sımlı, tek bir gözlük vardır .. Bununla 
san ruhunu görmenin mümkün old ~ 
açıkça söylemekten çJcinmiyor ve 
an ispata hazır bulunuyorum. Pek eri 
liriz ki ticarette satılığa çıkarıllln 

tüccar için değil müşteri içindir. Bir 
kkal en güzel peynirini ıötürdüğii 
ticaret mefhumunun mineviyetini 
mahiyetini de hozmuı demektir. 1 
en büyük itinasını kendisine ya 
elbisede değil müşterisine diley 
kostümde göstermelidir. Terzinin k 
söküğünü dikememesi güzel bir darb 
seldir. Ben şahsen müşterilerimin 
meyip bıraktığı gözlükleri kullanJTUll' 

Bariptir ki bütün dostlanm ve ın·· 
rilerim gözlük istedikleri vabt: 

- Sizin gözünüzdeki çerçivcnin 
nı isterim derler. 

Benim gözümdeki gözlükte bit 
met. üstünlük ve eyilik görürler. 
zannederim ki bana ve gözlüğüme 
ta: 

- Bu adam gözJükçüdür. Elbette 
makbulünü, en §!kını kendi kullana 
tır kaziyesine varırlar. 

Ben bu garip haleti ruhiyeyi a 
taşıdığım gözlükle görmekteyim. 
bu düşünü~ü ticari bir fikirle istismllr 
meğe kalkmak lazımsa, daima eczah• 
de satılmıyan gözlükleri gözüme t 

rak onlara birer kıymet izafe etmek 
lunu takip etmckliğim gerektir. Halb 
ben hep aynı gözlüğü takar, hayat• 
insanlığa ayrı bir zaviyeden baka 
insanlık aleminde öyle kıymetler vllf 
ki bir hiçe dayanırlar... Elmnstn bU 
haline gelmiş bir kömür olmasından 
ka fazileti ne olabilir) 

insan ruhunda kıymet mefhumla 
pek çoğu indi telakkileTden doğar .. 
kiki kıymetler ile böyle indi telakk• 
dayanan kıymetleri birbirinden o~ 
:çin hadiselere, ancak benim gözüınd 
1özlüğün sahte rüyetinden bakmak 
zımdır. Karilerime gözlüğümü her 
'llan takdime hazırım... ArzettiğİIP 

viyeden her nereyi İsterlerse ııeyre~ 
lcri mümkün olacak, hana hak verrP" 
ierdir .... 

Eczacı Kemal K.AJct" 

maruz kaldıkları tazyiki emniyet ve ti 
maye altına almak mecburiyetinde I 
rürlerse bu çok vahim neticelere yol af 
~aktır. Bu bakımdan hiçbir şilpheli no~ 
bırakm'lmakla sulha büyük bir hi? 
e-ttiğimi zannediyorum. Ben Alma~ 
nın üç buçuk milyon Fransız veya loY. 
ze tahnkküm etmesini istemedim. f.;.J 
Çekoslovak~·ada üç bilçUk milyon .A~ 
nın maruz kaldığı tahakkümün en ~ 
bir zamanda nihayet bulmasını ve 
tahakkümün yerine bu Almanların ,,,ıİ 
yetleri için istedikleri gibi karar °""' 
bilmeleri hakkının kaim olmasını ist11' 
rum. Eğer bu yüzden diğer Avrupa def 
letleri ile münasebeıtlerimiz zarar i6f' 
::ekse buna pek müteessirim. Fakat ~ 
nun mesulü biz değiliz. Esasen SUdet ....V 
manlannın sclfih.iyettar mümessilleJ11' 
uyuşup bir anlaşma elde etmek Çe~ 
lovakya hükümetinin işidir. Fakat b 
biz hepimizi alakadar eden bir cihet ~ 
sa o da hak ve adaletin maskara eOJ"". 

:- daletsizlik ve haksız.lık yapılın~ 
:likkat etmektir. Keza ben burada Atr' 
panın göbeğinden başka devlet adnırı"' 
nın dehasile ikinci bir Filistin kuru~ 
na meydan veremem. Çekoslovak t 
manları kendi talilerine bırakılmış 1111" 
dafaasız kimseler değillerdir. Eğet _.;ı 

hattı hareketi ittihaz etmez ve b~ 
her türlil neticelerine katlanmaz 
Alman olmağa layık olmayız. 

(Şiddetli alkışlar) 

HITLERIN SON SÖZLER! 

Hltler nutkunu bitirirken Romayı ~ 
tığı son seyahatte beşeriyet tarihi.nlO ,JI 
kadar kUçük: mikyasta ve miskince 'fi 
alınmıJ olduğunu anladığını söyleııılf 
demiştir ki: 

ı>rogram ve son. harpten sonra tütünce Almanyanın en · Böyle bir devlet demokrat bir dev- çirdi. Ve bu memleketi Rayşin elinden 
1 mahsuldar bir mevsimi sıra~ına geçecek- !ettir. Çünkü bu devletin ekseriyeti ken- aldı. 1870 - 71 de Almanya girmek 

1STANBUL RADYOSU: İ tir. Cins itibariyle de ıütünlerin iyi ve 'di!inin fikri ııorulmaksızın Versayda mecburiyetinde kaldığı kanlı bir harp· 
Öğle neşriyatı: nefis olarak yeti§tiril~iş olduğu hesaba yapılan muahedeyi kabule ve itirazda ten sonra hu arazisinin geri verilmesini 

Amerikanın keşfinden daha bel 1' 
sene evvel muazzam bir Cermen ~ 
ratorluğu vardı. Tarih tetkik edi~j, 

B. B enes taktik yapıyor. Müzakere- daha yüksek bir seviyeden alı.ııtP""_.4 
!erden bahsediyor. Bunlara başlanmasını dır. Yeni Roma imparatorluğu ve~ 
'stiyor ve meseleyi Cenevre metotlanna Cermen imparatorluğu hakikatte ~~ 
göre halletmek ve etrafı bir takım hedi- harikadır. Onlar sevilmiyebilirler. ~ 
yelerle avutmak istiyor. Fakat öyle bir dünyada onları imha edebilecek }ıiÇ 
zaman gelir ki artık böyle bir metod sök- kuvvet yoktur. 

Saat 12.30 da plakla türk musikisi, katılabilir. bulunmamağa icbar edilmek suretiyle İstedi. Ve talebini kabul ettirdi .. Fakut 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk demokratik ırvnsiplere tevfikan tesis cihan harbinden sonra bu toprak parça-
musiki:ıi, 13. 30 da muhtelif plak neşri- 11 naklen, F aide ve arkadnşları tarafından olunm~lur. Hakiki demokr~si olmak -sını tekrar kaybeui. Bununla beraber 
}'an. türk musikisi ve halk şarkıları, 20.40 ta sıfatiyle bu devlet ilk iş olarak milletin yine Almanlar için Strazburg kilisesinin 

ajans haberleri, 20.47 de Ömer Riza ekseriyetini istibdada ve fena muame- çok derin bir manası vardı. Buna rağ

Aqnm neşriyatı: Doğrul tarafından arapça söylev, 21.00- leye maruz bırakmış ve milletin hayati men bu işi kat'i olarak haUetmeldiğimiz 
Saat 18. 30 dn dans musikisi (plakla) de Necdet ve arkadaşları tarafından türk haklarını elinden almıştır. Bundan son- Avrupa sulhuna hizmette bulunmak içio-

19.00 da konfernns: Fatih hıılkevi na- musikisi ve halk şarkıları, 22.10 da da- ra da dünya bu devletin askeri ve poli- di. Filhakika hiç kimse bizi milli hak
rnına Ercüment Ekrem Palu (komşumuz rüttalim musiki heyeti, Fahri ve arkadaş- tik bir vazifesi olduğuna ve dolayısiyle larımızdan istiyerek feragate icbar ede
Romanya}. 19.30 da dans musikisi ı lan tarafından, 22.50 de son haberler de bu ekseriyetin susmak mecburiyetin- mezdi. Fakat biz ebedi bir anla§mazlı~a 
{plakla), 19.55 le Borsa haberleri, 20. ı ve ertesi günün programı, 23.00 te saat de bulunduğuna inandırmak istemiotir.. nihayet vermek azminde olduğumuz için 
de saat ayarı: Grenviç rasathanesinden ayan Her itiraz bu devletin vazifesine karıı bunu yaphk. Yine kendi arzumuzla w 

izi bybedcTelt. neTeye gittlgüd l •a..:_ca · ~ __.,. si-1 Diyerek onu alıp doll'U evme ~· 

mez, artık bahis olan bir takım cümleler HES'IN SöZLERI d 
:leğil bir hak ve bilhassa herkes için ta- Berlin 13 (A.A) - Hes Nürc~ 
nman fakat Südet Almanlarından esir-. kongresini Hitleri tebcil eden bir nıl 41' 
genen bir haktır. Bunların kendi akıbet- la kapamıştır. Hatib bilhassa şöyle 
leri için kendilerinin karar vermeleri miştir: . .; 
hakkı. B. Benes bu gibi hediyeler yapa- Führer biz senin arkandan gelıY°' 
cak mevkide değildir. Almanlar da diğer Sen bizim, biz de seniniz. 
milletler gibi istedikleri veçhile ya~amak Hes parti ile ordu arasında deriıı 
ha»ına maliktirler. Eğer demokrasiler \'e mütekabil anlaşma mevcut old 
güniln birin.de kendilerini Almanların söyliyerek sözlerini bitin:gJQUr. 



r 
ı 

~ 

~!~4~E~Y~L~O~L~Ç~AR~Ş~AM~B~A:!-!1~93~8~--~---------~~~~--~9!""!"----~~~""""'!!!~~TE~Nl~~~~~~!!!!'!!!!!~!!!!'!"!!!!~--._...•••l!'!!P.~~~~~!!!'!!'-~....---~--------.--~s~A~YFA: s. 
"r:7..ZZZZZ7.77.7Z7J'JT.7ZJ?YXTf./7.777T/.ZTL7.ZZ7/../7.ZJtX7'.Y.Z7'7.r/7.777.Z7ZTLZTLZ7..7-7..7J:Z7..zT./.TL7.:7.Z'7:7':n 

. L IMPARAT 
~..L7..7JJ.:T.L7.IL72J.z7.z;rr./ZZZ7.ZZ-LZZ7J.ZZ.rLL77l~..7.zzz.z7>.1Z::il.?'~ı.. 

51- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BJZANS SARAYININ iÇ YVZU 
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gösterdi Zehirli şarap 
• • • 

Jtesırıııı 

İmparatoriçenin gözleri karardı.. Dizkapakları 
titredi .. Ve olduğu yere bitap vıkzldı, kendisinden geçti. 

hfılü bütün kuvveti ile parlıyordu. Bir an için kızarmı olan yüzü birden 
Yanaklnn eski kırmızılığını knybetmi~ solmağa başladı. H:ıtt" biraz hafif pen

olmakla beraber yine hafif bir penbelik belikten bile eser kalmadı. 

Nereye gittiğini kendi de bilmiyordu. 
ilk önce valide impnrntoriçenin, kay

nanasının ölüsü başına gitmek ve orada 
nğlnmak istedi. muhafaza ediyordu. Gözlerindeki pnrlnklık kaybolmuş, na- 1939 Ncvyork dünya sergisinden bir görünüş 

Fnknt orada kocasına, imparator Le-
ona rastgelmesi ihtimalini düşündü, vaz
geçti. 

T eofano, kıskandığı kocasını sevmi
yordu. 

Teofono... Bu haliyle de başka vo zarları matlaşmıştı. Kalhi ... sanki dura. 
mahzun bir güzelliğe bürünmüştü. 1 cnk miş gibi eğır atıyordu. 

Aynada akseden hayalini kendi de Göz kopukları kapanmak üzere idi. 
beğendi. Tatlı bir uyku bastırmıştı. 

evyork Dünya Fuarı 
Kıskançlık, o da sevgiden değil, gu

rurdan geliyordu. 
Adımlan, onu istemediği halde Pren

ses T eklamn dairesine doğru götürüyor
du. 

Kapının önüne geldiği zaman biraz 
durdu. 
içeriden ses gelip gelmediğini dinledi. 

Hiç bir hareket duymadı. 
Kapıyı vurdu. 
Cevap alamadı. 
Yavaş yavaı açtı. 

Odanın dağınık ve perişan vaziyeti 
ona herşeyi anlatmağa Ufidir. 

Dolaplar, sandıklar boıalmııtı. 
Ne olm~tu? 
Bu perifanlık bir göç peripnlığını an

dınyordu. 

Ortadaki masanın kenannda bulunan 
eandalycnin fizerine çöker gibi dü~tü. 

Bir an içinde •• Bir gece içinde sarayda 
neler olmu~tu? 

Leon sevgilisini koynuna almıştı. 
Valide imparatoriçe birdenbire ölmüş

tü. 
Prensea T ekla gitmişti? Nereye) Şüp

hesiz sürgüne.. Sürgünler diyarı olan 
Adaya ... 

Demek Leon... Yolunda engel 1eör
düklerini hep ortadan kaldmnağa karar 
Yertnİtti. 

Engellerin en baaında ise kendi var
dı. 

imparatoriçe gururla baflnt kaldırdı: 
- Hayır .• Hayır •• dedi. Ben Leonun 

yolu üzerinden kolavca kaldırabileceği 

en"el olmıyacağım. Ben kendimi, guru
rl'mu. kadınlığımı ve mevkiimi müdafaa 
etmesini bileceğim. 

Belki öldürmek istiyecekler .. ölmiye
ceğim.. Belki ııürmek istiyeceklcr, sUrü1-

miyeceğim.. Muhakkak ki ezmek İstİye· 
celcler •• ezilmiyeceiim .• 

Bu azim n ltarann ıiddeti atet fıtkı-
ran gözlerinde okunuyordu. 

Bu ara nazarlanna masanın üzerinde 
duran ıarap ıişesi ilişti. 

Cergin asabını teskin Te azimli karan
nı takviye için elini prap ıişesine uzath. 
Şişenin yanında duran iki gümüş kupa
dan birini ıarapla doldurdu. 

Ve ... 
Kupayı ağzına kaldırdı .. Son .. damla-

sına kadar ..• içti .• 
Sonra ayağa kalktı. 
Aynalı dolabın karşıaına geçti. 
Kalçalarına kadar dökülen siyah ve 

ııür saçlarının çerçevelediği narin yüzü 
h \la müstesna güzelliğini muhafaza edi
)'Hdu. 

iri siyah gözlerinde ilk gençlik feri 

Güzeldi. Ne oluyordu? 
Güzel olduğu holde Lcon onu neder> Bunu muhakeme imkanından dıı mah 

sevmemişti? Nesi eksikti.. rumdu. 
Zoiçe... imparatorun kalbine hakim Arkasını aynaya döndü. 

olan o kocalı kadının kendinden fazla Orada, Teki anın yatağına uzanma}· 
nesi vnrdı .• 

Kıskançlık yüzüne kan 

di. 
Daha ziyade güzelleşti. 

hücum ettir-

Fakat ayakta, aynanın karşısında dur
dukça yavaş yavaş yorulduğunu hissedi

yordu. 
Sanki uzun bir yoldan yürüyerek gel

mi' sı:ibi bir yorgunluk duydu. 

ve uyumak istedi. 
Faknt yata~a kadar da gidemedi. 
Diz kapaklan titredi. 
Dizleri büküldü. 
Olduğu yere. adeta yıkılır gibi çöktü 

Gözlerini yumdu. Kendinden geçti. 
Zehirli şarap.. Tesirini göstermeğf'. 

başlamıştı. 

-BiTMEDi-

BALKANLARDA 
Bulgar silahlanmasına 
İtalyanın muvalakatı 

Sofya (M.H) - Dnes gazetesi baş- ordu bulundurmasına itiraz etmiyoruz 
makale aütunlarında ltalyanın Selanik Fakat Bulgaristanı:ı büyük devletlerder 
Paktı mucibince Bulgaristanın Neuilly evvel Balkan devletlerinin muvafakatin 
muahedesinin askeri ahUmından kur- alması lazımdır. Çünkü: bu işe asıl iti 
tuluşunu tanıdığını bildirdiğini yazmak- raz eden on1:ırdır . . 

tadır. Gazeteye göre 1ta1ya hükümeti, Muharrir bundan sonra o zaman~ 
Sofya sefirine Bulgar Baıvekilini görerek Romanya Hariciye vekili Titüleak->nur. 
ltalyanın bu husustaki muvafakatini bil- buna ltatiyen muvafakat etmediiini ve 
dirmeai emrini •ermiıtir. ltalya hükiime- bu hususta vaki •uallere: 
ti bundan maada Lozan muahedename- - Böyle birıey, mevzuubah. bile ola
sinin Trakya hudutlan üzerindeki gayri maz. teklinde cenp verdiğini anlatblt
askeri mıntaka hakkındaki ahkamın il- tan sonra timdi hldiaelerin pek ziyade 
gaaını da tanımaktadır. Gazete, ltalyanın değiımit olduklannı ve bütün komıu 
bu jestini sitayişkarane bir lisanla karşı- devletlerin Bulgaristanın aulhperverliği 
lamakta ve cSelanik Paktını tanıyan ilk hakkında samimi kanaatler hasıl ettik

büyük devlet ltalya olmuştun demek- leri cihetle Jcendisini Selaniğe davet ey
tedir. Muharrir o ta~hlerde Roma sefiri 

1 
ıediklerini. Selanik Pa.\tının reel Bulgar 

olarak bulunmakta ıken Sofyada komü- dıı siyasasının mesut bir neticesi olduğu
nistlerin Sen-Sofya kilisesini bir cehhen- nu kaydetmektedir. 
nem makinesiyle berhava etmeleri üze- Bu makalede asıl tebarliz ettirilmek 
rine hükümetinden Bulgnristanın silah İstenilen nokta, paltbn Bulgaristana ne
altına birkaç sınıf asker almasına muva- ler kazandırdıiı ciheti değil, ltalyanın 
fakat etmesi için Mussoliniye batvtırması bu huausta aenelerdenberi Bulgaristanı 
emrini almışttr. ltalya başvekili bu tek- himaye etmekte bulunduğudur. 
lifi derhal kabul etıniı ve hatta ltalyanın Mir gazetesi de harpten aonra imzala
Paris ve Londra elçiliklerine emir vere- nan muahedelerin ihdu ettiği hakıızlık
ıek bulundukları memleketlerin de mu- lan ve Almanyanın Versay muahedena• 
vafnkatlerini almalannı bildirmiştir. me!!İni yırtarak silahlanmağa başlaması· 
Mussolini aynı gün zarfında Londra hü- nın şark Avrupasındaki mağdur millet· 
küme tinin Roma sefirini de kabul ede- leri harekete getirdiğini; bunun esasen 
rek kendisini keyfiyetten haberdar etmiş devletlerin prensip itibariyle Streza kon
ve bu husustaki ltalyan noktai nazarını feransında antant kaldıklan bir keyfi. 
bildirmiştir. Gospodin Radef o gece te- yettcn başka birşey olmadığını tahlil et
sadüfen kendisfyle görü~n İngiliz sefi- tikten sonra son Selanik Paktının da bu 
rinin de şu sözlerini nakletmektedir: prensip tarafından meydana geldiğini 

- Biz Bulgaristanın muntazam bir kaydetmektedir. 

Şimdiye kadar sarf edilen para 220 
~ilyon doları aşmış bulunuyor 

Nevyork 5 Eylül - Amerikalılar dün-
1anın en büyük fuarını Nevyorkta aç
'Dağa karar verdikleri zaman; böyle bir 
:uara yer intihabı oldukça mühim bir me· 
ele olmuştu. Nevyork gibi muazzam ve 
ııkııık bir şehirde, bir karış bile boş saha 
:>lmayııı, bütün planları altüst ediyordu. 
:-.1ihayet buna bir çare bulundu. (Timea 
~puare) den dokuz ve (\Vail Street) den 
:>n bir mil uzağa düşen (Corona) civa
·ındaki büyük bataklık kurutulacak, ev
vela fuar sahası ve sonra da park olarak 
kullanılacaktı. 1936 baharındanberi de
vam eden büyük bir faaliyet neticesin· 
-le, bir vakıtlar pislik ve hastalık yatağı 
olan bu mevki, nihayet üzerinde yan-
1ın dünyasını taşıyacak olan bir cennet 
\aline girebildi. Simdi burada yüz bin 
\işi gece ve gündüz çalışarak, 19 39 yılı 
laharında açılacak olan (Nevyork dünya 
"uarı) nı hazırlamakla meşguldur. 
Amerikanın Arkitektleri, en büyük 

· •n adamları ve en usta sanatkarları bu
·ada hat döndürücü ve muazzam bir 

:ser meydana getirebilmek için, kafa1a-

:nın Ve ellerinin bütün maharetini aarf
::derek çalıııyorlar. 19 3 3 senesinde Şi
kago sergisini görmek mabadiyle dün
vanın her tarafından Amerikaya akın 

::den insanlar, böyle eser kalfısında hay
rete düımü, ve arhk bir daha bu kadar 
muazzam bir fuarın yapılması imkanı 

yoktur demiılerdi.. Halbuki yirmıncı 
asırda, her geçen yılın meydana getirdiği 
ve baş döndürücü tekamüller, hazan bir 
kaç ıenelik bir maziyi bile hiç derece
sine indiriveriyor. lıte 1939 Nevyork 
dünya sergiıi de hem teknik, hem bü
yüklük ve hem de yapılan masraf itiba
riyle Şikago ile kıyaı kabul etm.İyecek 
ve onu pek sönük bırakacak muazzam 
bir hamle olacaktır. Zaten Şikago eergisi 
Birleıik Amerikanın son yüz sene içinde
ki tekamülünü tebarüz ettiren, yani ma
ziye bakan bir eser olmuştu. Halbuki 
Nevyork fuarı istikbale bakıyor. O bü
tün manasiyle(The World of tomorrow) 
yani yarının dünyası olacaktır. 

(Architectural Forum) mecmuası 

. ...... 1939 ilkbaharında ....... 

• 

Kapılarını açacak olan Nevyork 
Fuarında 48 eyaletin ve bütün 
dünya devletlerinin dökecekleri 
para milvonları a~acaktır. F ord 
ve General Motors gibi kumpanya-. 
)arın herbiri milyonlar harcıyorlar 

Yapılan T ahmınlere Göre 

• 

1939 Nevyork Fuarını görmeğe dün
yanın hertarafından 50 milyon insan 
gelecektir. Ve bunların sergiye, dolayı. 
sile Nevyork şehrine bırakacakları para 

• 

bir kaç m il yar doları bulacaktır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

da haklıdır. Sergi için yalnız Amerikanm en büyük sebebi para meeeleaidir. lnaa-
ıimdiye kadar sarfettiği para 220 milyon nın kafasını ne kadar yaratıcı oluna ol
dolardan fazladır ki, bizim paramızla sun, bu yaratma kabiliyeti para ile yan 

2SO milyon liraya yakın bir yekun tq- yana gelmeyince, en büyük emellerle 
kil eder. Devletin harcadığı bu paradan meydana getirilen planlar sönüp gidiyor, 

başka, Amerikanın 46 eyaleti, en Ültiln yahut tamamiyle tatbik edilemiyor. Hal· 
ve en cazip pavyonu meydana getirebil- buki Nevyork fuan için Amerika hiçbiı 
mek mahadiyle birbirleriyle rekabet et
mekte ve bu hususta paradan lcaçma
maktadırlar. Bunlann arasında bilhassa 
Florida ile Kaliforniyanın Tekabeti hep
sinden fazladır. 

Şimdiye kadar sarfedilen 220 milyon 
dolara, bun<lan sonra yapılacak olan 
masraflar, 48 eyaletin dökmekte olduğu 
para, ve bütün dünya devletlerinin ettik
leri masraflar ilave edilecek olursa, ye
kun milyarları aşacaktır. 

Sergide en büyük mevkileri İşgal ede
cek olan (Ford) ve (General Motors) 
gibi otomobil sanayii kumpanyaları bile, 
pavyonları iı;n milyonlar harcamışlardır. 

muraftan çekinmemiıtir. Burada heıa 
kafa ve hem de lı:afanın yaratbiı h~ 

leleri tatbik aahuma ulqtıracak olan ..
ra. birbiriyle imtizaç etmiftir. Onun içia 

Nevyork sergisi tam ve muvaffak olmut 
bir eser olabilecektir. 

Fuara bütiln dünya milletleri i~tirü 
etmektedirler. Avrupanın büyük devlet
leri. kendileri için güzel bir propaganda 

vesilesi teşkil edecek olan bu sergide, 
en üstün pavyonu meydana getirebilmek 
mııksadiyle bütün gayretlerini aarfedi-

yorlar. Almanya ile Fransa bu hususta 
ön safta gelmektedir. Faşist ltalya kom
,ulnrından hiç bir surette geri kal~amak 

için, Amerikaya en büyük sanatknrlan
nı göndenniotir. 

~H Ik -- ~-ı~ı~~~~~~~~;;~~~~~~~-~~~~;-~l~~e;r~~;~ü;n~o~n~o;n=b~q~m;lı~.ş;t;7;i~g;e~l~~;o~;~d~u;.~:~q;g;u~l;~~e~n~b~i;r;d~e;~~lı;e;B~~~z;a;d~~~e~r~i;g~~;-~~~~~ı~d~a;n;g~lı~in;c;e~k;o;ş;u;p~p~h~7~a~d~~~n~~d~i 
a masa arı Alinin dükk&nı adeta bir fabrika gibi ol- di. Terzibaşı bunu görünce tel8.şlandı. ve sultanın eteğini öptü ve dedi ki: 

mucıtu. Kalfalar iki arkadaş daha bulup Çünkil kölenin çağrJmadan gelmesinde - Bendenizi çağırmıpınız. Geldim 

Nevyork fuarından bahsederken, dünya 
üzerinde hiç bir milletin bu kadar büyük 
bir eser rneydana getiremiyeceğini, çün
kü mali bakımdan başka devletlerin bu
na kudretleri yetmiyeceğini yazıyor. Ma
kaleyi yazan muharrir belki bu iddiasın-

Yakıt vakıt Almanya, Fransa ve ltal
yada açılan enternasyonal sergiler, ideal 
ve tamamiyle muvaffak olmu~ birer eser 
olmaktan geri kalmamaktadırlar. Bunun 

Modern Türkiyeyi daha eyi tanıtmak 
için., bundan daha güzel bir fırsat olmı
yacağını bilen hükümetimiz, burada inla-

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

Cinli Kaya 
- 5 -

- Bunun için merak etme. Ya- miz yoktur. Bize senin yanında aca
rın sabah dükkana geldiğin zanum ba bir iş bulunur mu~ 
sana lüzumu olan bir kaç kalfa ge- Dedi. T erz.i bunların Behzadın 
lir. geleceklerini haber verdiği kalfalar 

Demekle terzi müsterih olarak ha- olduğunu anladığından: 
nesine avdet eyledi. - Buyurunuz evlatlarım, içeri gi-

Kansı tamamiyle kesbi ~iiyet et- riniz. Zaten adam lazımdı. 
mi§ ve ayağa .. kal~mışh. Koc<:ısını Diyerek gençleri dükkana aldı. 
kar,ıladı. Evlatlarıyle beraber m~m- Hemen iki takım biçerek kalfalara 
ııu~ ve mesrur oturup taam cttıler. . • • . . 
Alı usta 0 ·· 1 ·· t ·ı · verdı. Bunlar pek mahır ve faal ışçı gun ge en muş erı erı an- "h ı b" ·k· le 
lattı ve: oldukları cı etıe ır saatte ı ı tn un 

-:- ~rtık Allahın inayeti yetişti. elbis~yi ikmal ettiler. ~aptıkları. i~-
Jşlerımız yoluna girdi. ler hıç noksansız ve mukemmel ıdı. 

Dedi. Kadın ile kızlar pek ziyade Terzi iki takım daha verdi. Bunu 
•evindiler. Ertesi günü terzi alessa- da bir saat zarfında diktiler. Saatte 
hah gidip besmele ile dükkanını nç- iki takım olarak akşamdan evvel si
tı. !"'emen ~ sırnda iki genç gelerek pariş olunan on kat elbise hazır ol
selam verdıler: ~unlardan b!ri: 1 muştu. Fakat o giin ele yine- bir o ka-

- Usta. B•zım sanahmız terzi- dar mÜ!lteri gelmişti. Bunların ai
liktir.Caribiiddiya~ız, İ1' arıyarak bu-/ parişlert de ertesi gün ikmal ve it
ıalara kadar Reldık. Burada kimse- marn edildi. 

getirmişlerdi. lgler günügününe ikmal elbet te bir sebep vardı. Merak ile aor- ve emrinize muntazırım. 
edilip sahiplerine teslim olunuyordu. du: Şehzade gülerek cevap verdi: 
Semerkandin bütün kibar halkı Ali usta- - Hayrola Behzad. Ne için geldin) - Ey terzihaıı ıimdi nasılsın? Artık 
ya elbise yaptınyorlardı. Terzinin maha- - Şahzade seni istiyor. Bu akşam hayatından memnun musun> 
reti fevkalade iştihar eylediğinden padi- kayanın yanına gel.. _ AJlah ömrünüzü müzdad ve zevk 
ph onu kendine terzibaşı tayin eyledi. - Acaba ne için istiyor) Yoba bir ve ııafanızı ziyade eylesin, sayenizde Se-

Artık terzibaıJının hal ve vakti yoluna kusurum mu oldu) merkandin en rahat, en mesut ve en bah-
girmiati. Zevcesiyle kızları için takım ta- - Bilemem. Yalnız bana git terziyi tiyan bulunmaktayım. 
kım çamaşırlar, elbiseler yaptı. Evin hiz- çağır dedi. - Biz de senden çok memnunuz. 

meti için birkaç hizmetkar tuttu. Herkes - Baş üstüne akpm üzeri ıelirim. Çünkü ben sana kendiliğimden ne veri-
ona hürmet ve riayet ediyorlardı. Bütün Fakat içeri nasıl gireceğim) yorsam ona razı olup fazlaaını istemiyor-
Semerkıı.nd halkı onun dükkanına koıu- - Den orada seni beklerim. sun. Hiç tnmakarlık etmiyorsun. Daha zi-
yorlardı. Behzadın azimeti üzerine terzi kalkıp yade talebiyle beni taciz eylemiyoraun. 

Bu halde bir sene geçti. Esasen pek evine gitti, Zevccaine : Bahzedı bir sene zarfında yalnız bir defa 
güzel ve fakat biraz zaif olan kızlan da- - Bu gece vezirin konağında işim •çağırdın ve ondan da kendine iaçi bul
ha güzelleıti. Sıhhat ve afiyetleri yerine vardır. Belki gelemem.Beni yemeğe bek- masını rica ettin. Kanaatkar bir adamsın. 
gelip semirdiler. Sararmış yüzleri kızar- lemeyiniz. Geç kalırsam da merak etme- Buna karşı benim de sana fe•kalade te-
dı. Her taraftan yüzlerce talipler müra- yiniz. veccüh ve iltifat1m var. 
caat ediyorlardı. Terzi de bunları: Dedikten sonra çıkıp kayanın yanına 

- Henüz kızlanm küçüktür, evlen• gitti. Behzad orada kendini bekliyordu. 
mek çağına gelmemişlerdir. Vakti geldi- Ortalık kararmıştı. 
ği zaman düşünürüz. Köle Aliyi elinden tutup kayanın ya-

Cevabını vererek aavuyordu. Çünkü rığından girdi. Yine dehlizi, bahçeyi ge
bu taliplerin kızlanna meyil ve muhah· çip saraya geldiler. 
bet ile talip olmadıklarını, ancak servet Yukan kata çıkarak plaadenin oda· 
ve samanına ve itibarına göz koyduk- sına girdiler. 
!arını biliyordu. Şahzade ile sultan evnUd defa olduğu 

Blr gün dükkAnda otunnuı biçki i1e gı"hi yanyana oturuyorlardL Teni bap 

Benden daha ne ister isen söyle. 
- Ben artık sizin ömrünüzün uzun 

ve eaadetinizin efzun olmasını isterim. 
Hiç birşeye ihtiyacım yoktur. 

- Senin kanaatkar olduğunu biliyo
ruz. Sen kendin için bu itadan kafi gö
rüyorsun. Fakat biz aana bunu kafi gör
miyoruz. Daha çok 9eyler verecegız. 

Şimdi birinci iş olmak üzere seni pha
deye hyınpeder edeceğim. 

labımıza yakı~acak muvaffakıyetli vo 
büyük bir eser meydana &etirmektedir. 
Türk pavyonu fuarın en iılek ve en cazip 
bir yerinde yükaelmektedir. 

$imdiden yapılan tahminlere göre, 
19 39 senesinde Nevyork dünya fuarını. 
dünyanın ve Amerikanın her tarafından 
c50• milyon insan görmeğe gelecek ve 
bunların sergiye bırakacakları para mil
yarları apcalctır. 

Fuar komitesi reiai gazel ere •erdiği 
beyanatında, tarihte ilk ıergilerin batla· 
dığı (2,500) aenedenberi. dünyanın ea 
büyiik, en masraflı. en kültürlü ve CD 

eğlenceli eseri 19 39 Nevyork dünya fua-
n olacakhr, dcmiftir. 

ZIYA NEBi 

• 

Kiralık h aneler 
Şehir gazinosu arkasında ve Celil 

Bayar bulvarı . üzerinde banyo ve 
hava gazı elektrik teıiaahm havi 
konforlu 7, 6, 5, 3 odalı dört ev ki. 
ralıktır. 

ihtiyacı olanların gazetemiz iıla
rehanesine müracaatleri. 
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aşında 

Hemen 
!f .. ~.9..~..!..X.~J..!..!!: . .9...: . .P.!!.!!.~J,i;~~~~J!~*:J;;:;i'f;; 3 0 Ya Ş gi b İ 

Fransaya dönünüz n~adam' Güzel olınanın ve 
Fakat Burada 

daha 
sizi anlamıyorlar •• 

çok iyi anlıyacak bir 
bizdeı Fransa sizi 

memtekettir ... 
güzel görünmenin 

kalay yolları bir hürmetle ıelimladı. Merdivende ona 
yol verdi, yukarı çıktılar. 

Misafire, en büyiik ve kibar miaafir .. 
lere mahaua oalonu açtı. Sonra, penbe 
renkli bir yatak oduını gösterdi. Ve ya .. 
bancı misafiri burada yalnız bırakarak, 

Kağliyostro çekilip gitti 1 

cBENDEN HERŞEY iSTEYiNiZ!> 
Sabahleyin erkenden yabancı genç ko

lunda güzel Lorenza olduğu halde Kağ

liyostronun evinden çıkb. Genç Lo
renzaya yavaı ae.sle: 

- Madam benden herıey !steyebilir
ainiz. Her arzu cttiiiniz yerine getiTile

celı:tir. dedi. 
Bu vaad, çok kıymetli bir vaad idi 

Çünlı:ü bu vaadı yapan Rusyarun ba§Ve
lı:ili bizzat Potemkin idL 

Bugüniln ıabah~ kont dö Felikıin evi
ne bir sara7 memuru geldi; nadide çiçek

lerden yaphnlmlf mükemmel bir bülı:et 
ile bir de çok lı:ıymettar bir mahfızayı 
bayan Lorenzaya verdi. Bu mahfızada 
eınsali ancak hnkümdar kadınlarında bu

lunan bir rerdanlık vardı. 

Lorenzadan evvel mahlızayı açan 

Kağliyoatro hayret ve oevinçle: 
- Lorenza ... dedi. Bu ancak kraliçe. 

!erde bulunabilecek bir mücevherdir 1 
Falı:at ,,, 

Lorenza hayretle: 

- Ne fakatı), diye oordu. 
- Sen ıimdi benim aöyliyeceğim 

veçhile bir mektup yazacakıın. dedi. 

ra.... Yedinci gün Prens Potemkin im-
paratoriçenin nezdinde idi. 

Bir saray memuru mahswu da kontes 

dö F enikse, yani bizim mahut ltalyan 
dilberi Lorenzaya, hemen Çorkoe • Selo 
sarayına gelmesi iradeaini tebliğ etti! 

Hava kararını§, fırbna ip.retleri belir
miı demek.ti. Lorenza, hu Ani davetten 
hiç kll}kulanmadı. Eğer Prens Potemkin 
kat'i bir himaye vaadında bulunmamı§ 
olsayd... korkusundan belki de firara 

karar verecekti. 

Ertesi gün, saraya dahil olduğu zaman 

Lorenzayı hemen mparatoriçe Katerina
run yanma koydular. 

Katerina, Lorenzanın güzelliği, zahiri 

muumiyeti ve azami hadde olan eıcak 
kanlılığı karşısında hiddetini unutur gibi 

oldu; veı 

- Madam, dedi. Hakkınızda iyilik dü
ıündüğüme emin olabilirsiniz. Fakat lı:o
canız birçok garip ve akla, hayale oığ

maz oeyler yapmaktadır. Bütün bunlar 
ne bizim ltanunlanmıza, ne dinimize, ne 
de asnmızın felsefi telekkilerine lı:at'i 

ıurette uymıyan ıeylerdir. Bu ıebeple ıiz .. 

lerin Rusyada ikamet etmenizi arzu el· 

miyorum .. Hiç durmadan Franaaya dö
nünüz. Fransa, sizi bizden eyi anlıyacak 

bir memlekettir! 

imparatoriçe, biraz sustuktan ıon1a, 

daha ciddi ve sert bir eda ile: 

- Bundan başka, sizin ve kocanız 
hakkında öyle rivayetler var ki, bunlar 

Kağliyostro, bu hiç umulmıyan hal 
kaTşısında: 

YENiDEN KARAR.. 
KağliyostTonun vaziyeti kötü, kötü dü .. 

şündüğü sırada saraydan biT mabeynci 

geldi ve Katerinanın vaadettiği 20.000 
rubleyi verdi. Bu mabeynci aynı zaman· 
da, ispanya hükümetinin Sen Petresburg 
maslahatgüzarının kont dö F el iks adlı 

bir İspanyol zabiti mevcut olmadığı ve 

bu yüzden çıkacak her hangi hô.diııeden 
ispanyanın hiT mesuliyet kabul etmiye
ceği hakkındaki protestosunu da Kağli
yostToya verdi. 

Kailiyostro kendi kendisine: 
- Kaybedecek bir dakikam bile kal

mamııtır 1 dedi. 
Ve sabahleyin, Kağliyostro, zevcesi 

Lorenza ve qyalan ile birlikte garp hu
dutları yolunu tuttu. 

-11-

KACLIYOSTRONUN KISKANÇUCI 

Kağliyostro, yolda Strazburgta dur

du. Burada Kardinal dö Rohan ile ta· 
nı§tı. Kadıncılığı çok meıhur olan Kar

dinal cenapları bilhassa bayan Lorenza· 
dan çok memnun kaldı. 

Kardinal dö Rohan çok nüfuzlu bir 
adamdı, bu aebeple Kailiyostro cenap
Jan, Kardinalın §ercf ve uğruna bir de
ğil, on tane zevce feda ederdi 

Strazburgta çok büyük bir muvaffa· 
Ve <.mücevheri geri a1muı için emin 

bir memur göndermesini, kendisine ne 
para, ne hediye ve ne de mevki isteme· 
eliğini, fakat sadece dostluğunu istediği-

da beni ıizi hudut dışına göndenneğe 
zorlamaktadır ı kıyet ve mevki temiu etmiş olma.sına 

Lorenza, Çariçenin ayaklaTına kapan

dı; Katerinanın Prens Potemkin ile va.ki 

ni> beyan eden bir mektup yazdırdı. macerayı ifaret ettiğini sanarak: 

Mektubun ıon cümlesi fU idi: cEtra- - Affımı iııtirham ederim. Yakı&, 
fımda ve tahsım için birçok k .. kançlık- kalbim Prense meyletmişse de ... 

lan icap ettirecek bu çok kıymetli hedi- KateTİna, Lorenzaya sözünü bitiTmesİ· 
yeyi iade mecburiyeti nihayet beni bu ne meydan bırakmadı. Şüphe ettiği haki .. 

memleketi terke icbar edecektir. Ben kati tamamiyle öğrenmit bulunuyordu. 
bundan böyle sadece sizin yüksek lıab- Hiddetle ayağa kalktı ve en kat'i bir te· 
ranızla yqıyacağıml> kil ile: 

Bu mektup yerine vasıl olduğu vakıt, - Hemen gidiniz diyorum size .. Ben 
Kai1iyoıtronun istediği ve beklediği ne- böyle istiyorum. Seyahat masTafınız İçin 
ticeyi tamamiyle temin etti. Potemkin size 20.000 ruble verilecektir. Eğer ya. 

hemen Kajliyoatronun evine koıtu, Lo- nn sabah Fransa yolunu tutmam11 olur
renzanın ayaklarına kapanarak Sen Pet- sanız ıizin ve kocanızın tevkifi haklunda 
resburgta kalmasını ve... mücevherleri emimamem hazırdır. Size bir defa daha 
de alıkoymaaını yalvardı.. söyliyorum.. Gidiniz, emTediyorum, da· 

YEDi GON SONRA .... 
Hayat, bu acayip ve ahlaksız çift için 

herkesten bir derece daha eyi oluyordu. 
Bu hediyenin verildiği günden son-

ha doğnuu size tavaiye ediyorum, dedi. 

Lorenza, ıon derece bir teeaaür içinde 
imparatoriçenin elini öptü ve çekildi. 

Ve, eve gelince vaziyeti en ince taf
sili.tiyle kocasına anlatb. 

rağmen, Kai:liyoshonun a:özü yine Pari"
te idi. Onun muvaffakyetini en ziyade 

Paris muhiti temin edebilirdi. 

Şarlatan herif, tam bir muvaffakıyet 
gördükten .ıııonTa, Strazhurgu teTketti ve 

Paris yolunu tuttu. 

Kağliyostronun muhabcratında bu se
yahat hakkında malfimat vardır. Şarla

tan adam cçok büyük itibar buldum, 
her gün binlerce müracaat ve ıükran 

mektubu ile karıılaıtım, yüzlerce gayri 
kahili tedavi hastayı eyi ettim I> demek· 
tedir. 

PARISE VARIŞI 
Kağliyostro ve zevcesi Parise 1 785 

senesi Kinunusanisinin 30 zuncu günü
nün ıabalıı vuıl oldu. Kağliyostro, Ll
yon ve Bordoda da biraz kalmııtı. 

Zaman, ıerserinin itine en uygun bir 
zamandı. Bonmaqe ve ansiklöpediciler 

-BITMEDI-

Yirmi beş yaşınızdan itibaren her gUn cildinize 1§.zım ge
len ihtimamı göstermiş iseniz ve hayatınıze ağır hastalıklar
la büyük kederler girme~ ise elli yaşınıza kadar çok genç 
görünebilirsiniz. Hiç kimse, 50 yaşında iken bile sizi otuzun
dan fazla tahınin edemez. 
Eğer vaktile cildinize lazım gelen dikkati sarfetmemiş bile 

olsanız büyük ehemmiyeti yok .. Bu günden itibaren yazdık
larımızı tatbik ediniz. Hiç olmazsa on sene daha genç görü
neceksiniz. Bu da az bir şey değildir. 

Her gün vücudunuzun derisini adam akıllı temizlemeği 
itiyad edininiz. Bu, deriyi iyi bir halde tutmak için yapıla
cak en esaslı noktadır. Yüzünüzün makyajını sümek için 
yapılmış sünger Uğıtlarırulan bir tanesi ile yüzünüzdeki 
pudrayı ve ruju yavaş yavaş siliniz. 

Yüzünüz yağlı ise bol su veya sabunla yıkayınız. Eğer 
cildiniz kuru ise yüzünüzü sabunla yıkamaktan vazgeçiniz. 
Ve bir havluyu yağmur suyu ile ıslatarak iyice siliniz. Bu 
suretle yüzünüz günün pisliklerinden kurtulmuş olacaktır. 
Otuz yaşından itibaren yüzünüze bir yumurta maskesi ko- mağa başlar. 
yunuz. Yumurta maskesi gayet basittir. Yumurtanın san- Göz kapaklarına ve gözlerin kenarlarındaki derilere ~ 
sını iyice çarpacak ve buna ince kıllı bir fırçayı batırarak tlyen masaj yapmayınız. Eğer yüzünüzü ve boynunuzu her 
yüzünüze süreceksinlı. Bu iş, tabii gece yatar\.en yapılacak ak~ temizlememişseniz, eğer her yaz kısa bir müddet yll
ve yirmi dakika bu vaziyette durulacaktır. zünü.ıe makyaj yapmaınağa katlanmışsanız, eğer otuz bet 
Eğer cildiniz kuru ise yumurta sarıaına bir kahve kac;ığı yqından sonra yüzünüzü yağlı kremle oğmağı ihmal etm~ 

tatlı badem yağı iJAve edersiniz. mişseniz 50 yaşinda bile yüzünüzde tek bir b~k olman-
Deriniz yağlı ise o vakit yumurtanın sarısı yerine beyazını na inıkin yoktur. 

kullanın ve içerisine bir kaşık süt korsunuz. Bu maske yü- Saçlannıza da dikkat etmeği ihmal etmeyin.İL Gözlerlıılıl 
zünüzün derisini buruşmaktan meneder ve gençliğinizi mu- çok yormayınız. tl:ıtiyaç gördüğünüz takdirde okumal< ve 
hafaza ettirir. çalışmak için gözlük takmaktan utanmayınız. Jimnast!1ı 
Kırk yaşına doğru sık sık çok yağlı bir krem kullanınız. yapınız, jimnastikten yoruluyorum, diye vaz geçmeyiniz. 

Bilhassa bu kremi gözlerinizin etrafına sürünüz. Çünkü bu 1 Böyleceyalnız cildiniz değil, yüzünüzün çizgileri de ya§ınm 
yaşta ekseriya gözlerin etrafında buruşukluklar peyda ol- göstermiyecek kadar genç kalır .. , 

Triko modası 
Kıymetini daima muha
l aza eden ve değişme

yen bir modadır 
Moda, sık sık değiştiği için çok ıik&

yet edilen bir ıeydir. Bu hususta nükteler 
yazılır, karikatürler yapılır, fakat moda· 

nın bu ıölıretini ailecek kadar sabit ka
lan bir moda vaTdır. Bu da önne e1bise
lerdir. Trikolar, birkaç senedenberi de
vam eden hakimiyetini bu eonbahaTda 
da muhafaza ediyor. Trikoyu İfgal ettiği 

aandalyeden kovamıyan (moda) yaratı

darı, ıekillerde değifiklikler yapmakla 
iktifa ediyorlar. 

El ile örülen Triko, biT peTi i~i imio 
gibi kumaşın ycTini tutuyor. Çünkü bir 
defa hayal itidir. Örgülerinize muhayye-

lenizde yarattığınız binlerce rengi. biıi

leTce ıekli verebilirsiniz. Sonra bu örgü
ler lıem dayanıklı lıem de rahattır. Da

ha sonra ucuzdur da. Onun için örgü el
biselerin dalıa çok yaııyacağını tahmin 
edebiliriz. 

* Yünlü elbiııelerde etek kıomının atağı 
tarafı ve cep kenarlarını elde tığla örül

mÜ§ motiflerle süslemek te çok modadır. 
Örmecik1eTde örgiller aTaatna beyaz, 11&• 

rı, kıTmızı, sırma kanştırıyorlar. Bu usul 
ÖTgüleri daha parlak gösteriyor. 

Tarihi macera 
ve esrar romanı Demir Maske Fransa tarihinin 

kördüğüm noktası 
Oiyerelı: elindeki papu cübbesi ile 

papas ppkasını bir kenara bıraktı .• Fa
ribol : 

- Yqa be Miatufle .• Dedi.. 
Şimdi monoenyör papu olacak.. Sen 

de .kilise yamajı.. Bana relince.. Ben 
de bu lı:oca lcaruun elbiaelerini giyece-
ğim. 

Delikanlı, omuzlarını ıilkerek aordu: 

Bu maıkaralığın ne fayduı ola-

Şu faydası olacak .ki Monaenyör, 
yolda ıizi papas kıyafeti ile ııörenler ula 
ıüplıelenmİyecekler ve ben de madam 
Hamelin kıyafeti ile oizi valide kraliçe
nin yanma SAT8)"1n gizli kapıaından gö .. 
türebileceğim. 

- Ne diyorsun F aribol> Ya bu gizli 
kapının anahtarı) 

- Bur.da kocakannın cebinde. 
Monsenyör Lui aevinçle haylurdı: 

- Bravo F aribol.. Hakkın var. Bll§
ka suretle hareket edemeyiz. En doğru 

yol bu .. Madam ki annemi görmek İçin 
bile kendimi gizlemek.. Hınızlar, cani· 
ler gibi kıyafet değiıtirmek !Azım .. Var
sın öyle olsun .. 

Bir1'.aç dakika sonra üçü de usulca 
otelden çıkmıılar, duvar dibini takip ede
rek (Pale Ruvayal) ın arka tarafından 
gizli lcapının önün,. 2'elmişleTdi. 

..................................... 1., .................... . 

F aribol anahtarla kapıyı açtı. 
Hemen içeri airdiler. 
Kapı içeriden oeuizce kapandı. 

Bu 111rada F aribolu, kendi kalaaına 

kuvvetli bir yumrıık indirerelı: ditleri 
arasından mınldandL 

- Kuyruğun kopıun.. Gördün mü 

ıimdi bak ettiğimiz halb 1 Koca lı:annın 
elini lı:olunu bağlamağı ve odaya kapa• 
mağı unuttum. Şimdi artık it itten ııeçti. 
Allah vere de acuze bize bir oyun oy-

namıua.. 

Monsenyör Lui bu sözleri duymadan, 

dinlemeden merdiven basamaklarını 
dörder dörder çıkmııb. 

Elini çarpacak gibi atan lı:albi Ü.tüne 

bastırm11tı. 

Annemnin odaama ayaldarınm ucuna 
basarak girdi. 

Arına d'Otriı kulağı kiritte belı:liyor· 

du. 
Ayak seslerini duyunca sordu: 
- Süt nine, ıen misin) 
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Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

ğime dair ... Bu dedikodu ... bir hakikat
tir. Fakat kimaenin bilmediği birıey var. 
O da kral dalıa ıağ iken benim Kardi

nalden bir çocu&um oldu. 

Monaenyör Lui heyecanını :ı:aptedo-

medi. 
Yatağının üzerinde doğnılmağa ça-ı· bebi giinah çıkartmak değil, oizden öl-

lıtb. mek üzere bulunan bir lı:imoenin ıon ar- - Madam.. Madam.. Siıe yalvarı-
rım.. Bunları bana, bana oöylemeyiniz. 

OyuklaımJf ve feri kaçmlf gözleıini zuaunu dinlemenizi ve onun bu an:uau-

od lı:a ani • d im k • ib - Anlıyorum.. Hiasinizi, diitünceni-anın yan r ıgını e e ıster gı İ nu yerine getirmenizi yalvarmaktır. Ya-
• ) ıi keıfediyorum. Alçaklık ettim. Namuo• 

açmaııa ça qb. ni ıize bir papasa hitap eder gibi değil, 
O G 1 •1 ıuzluk ettim.Zaafa düıtüm. Kocama kar-·• e eni 011 u oanmqtL . namualu ve vicdanlı bir adama hitap edi-

ıı ettiğim aadakat yeminine haniıı oldum. 
Karı,.ında bir papaa görünce kendini yor gibi konU§acağun. Size bir vazife, 

Fakat mösyö., Bütün bu alçaklıklardan 
bitap tekrar yatağa düıürdü. tevdi edeceğim. Bu vazife çok mukad-

Titrek ve ümitaiz bir ıesle: deotir. Ancak size bu büyük oırrı oöy)e-

- HL. dedi. Evet, yaklapnı:ı: ınö ... mezden evvel ıu haçın üzerine yemin 
yö.. Papaaın, batı önüne eiilt bir halde etmenizi iııtiyorum. Bu vazifeyi korkma
yaklatarak yatağın önünde diz çöktüğü- dan .•• hiç biroeyden çekinmeden ifa ede
nü görünce de derin bir teeuür içinde ceğfnize yemin eder miainiz) 

aonra daha büyük bir alçaklık yaptım. 

(Devletin menfaati) adını verdikleri bü
yük riya ve yalan uinma bir evladımı di
ğer evli.duna feda ettim. Rica ederim. 
Anlatacaklarımı sonuna kadar dinleyi-

niz. 
oordu: Şöminede yanan ıaif odunların alev• Kardinalden olan çocuğumu gizli do-

itiraflarımı bu vaziyette mi dinliyecelı:- !eri ile ziyalandırığı odada oiyah bir cüb- ğurdum ve doğurduktan birkaç ay ıonra 
siniz mösyö} be kolunun, valide ltraliçcnin uzattıiı da zevcim kral on üçüncü Luiden lıimi-

- Evet madam.. altıo haça doğru uzandığı görüldü. le kaldım, ondan da bir oğlum dünyaya 

Odada bir ln derin bir ıükCıt hik.im - Yemin ediyorum majeste.. geldi. l§te bu sırada Luvr sarayında müt-- Hayır madam 1. 
Bu cevap, çok zaif 

sında verilmitti. • 

aanlı:i ıoluk ara- oldu. Ann d'Otriı ne aöyliyeceğini tasarlar hit bir facia oldu. Kardinal Mazaren da-

- Siz kimsiniz) 
- Majestenizin çağırıldığı ve bekle-

diği kimseyim .. 
Ann d'Otrişin bütün vücudu heyecan 

içinde eaTııldL 

Nihayet Ann d'Otriı ağır ağır ıöze gı'bi biraz durakladı: ha evvel para ile tuttuğu büyücüler va-

baıladı: - Mösyö .. dedi. Çok eski bir bik&ye aıtasiyle krala benim ikiz doğuracağımı 
- Mösyö, dedi. Ben daha evvel sa- ama .. Şüphesiz hatırlarsınız .. Bir zaman- aöyletmişti. Ve tam doğuracağım anda 

ray papasına günahlarımı çıkarttım. Ce- lar sarayda ve bütün Pariste bir dediko- .da yatağıma bir sene evvel doğurduğum 

nabıhaklan ıonauz merhametinden ümi· du vaTdı. Kralın ölümünden aonTa benim çocuğunu.. Kendi piçini koydurmu~tu. 

dimi kesmedim. Sizi çağırınaklığımın ıe· gizli olarak Kardinal Mazaretle evlendi- Monsenyör Lui. ııansan kesilmis ve 

heyecandan tıkanm11 bir halde, aea çı· 

karmadan, çıkaramadan dinliyordu. Al· 
lıyordu. Arasıra da hınçkırıyordu. Falı:at 

Ann d'Otriı acı ile dolu maziainin hiJı:l.. 

yesini anlatmağa daldığı için bunlann 
farkında deiiJdi. 

- Mösyö.. dedi Şimdi öirenecell
niz bunlardan daha müthiı ve daha kor

kunçtur. Kocam on üçüncü Lui Kardinal 
Mazarenin aizından benim ikiz çoculı: 

doğurduğumu ve ikisinin de erkek oldu
ğunu duyunca çıldıracak imiı gibi bir hal 

alıyor ve (devletin selameti, Franoanın 

emniyeti için Fransız tahbnın yalnız \re 

tek bir varisi olmalıdır) diyor. Kral böy
le ıöyledikten ıonra benim odama ııel· 

di. Odada Burgonyalı bir uilzade Ilı 
bir oüt nineden batka kimse yoktu. ikin· 

ci bir çocuğun doğduğu hakkındaki aım 
kimseye söylemelerine dair onlara yemin 

ettirdi. Ben faflrDllf bir hal<k idim ve ağ
zımı açamıyordum. 

Karar verdiler, O gün aktam karan· 

lığı bastıktan sonra çocukldrdan birini 

bu sırra yegine vAkıf olan süt nine ile 
asilzade alacaklar, kapalı bir arabaya 

koyacaklar ve .... götüreceklerdi. 

-BiTMEDi-
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Klara'nın aşkı Nüremberg dönemeci 
Pol Radnay, aynanın karşısına geç- Yalnız rengi kUl gibi olmuştu. Odayı 

ıniş bUyük bir itina ile beyaz ı:apiyon boğucu bir hava kapladı. Pol :rava§ça 
kravatını bağlıyordu . .Bu akşam, evinde söylendi. 
kansının şerefine bir suvare veriyordu. - Arzu edersen, makul bir bahane 
Dııvetlller saat ondan sonrıı geleceklerdi. bularak, suvareden vazgeçtiğimizi da
Onun için aceleye lUzum görmüyordu. vetlilerimize bildirelim. Çünkü; 5.sabı-

lngilterenin Fransaya bağlılığı yü
zünden bir harba girmemesi güçtür. 

Daha bir saatten fazla vakU vardı. Bir nın bozulduğunu görürlerse buna baş- Prag müzakerelerini, tngiliz mutavas- nasında almamak lazımdır. 
saniye durdu. Aynada kendini tetkik et- ka mana verirler. Aleyhinde gene bir ta- sıt Lord Runsiman, Çekoslovak hüküme- Bu neviden avantajların, Konrad Hen
mlye başlııdı. Gô'beği gittikçe genişliyor- kım dedikodular çıkanrlar. ti ve Südet Almanları mümessilleri ara- Jaynla arkadaşları nazannda değilse bi
du. Saçlan dökülüyor, alnı açılıyordu. Klara, kendini topladı. Kat'i bir sesle sında birbirlerini takibcden görüşmeleri Je, onları iplerinin ucunda oynatan Ber-
GözUnUn önüne karısı Klara geldi. Ev- cevap verdi. bütün dünya endişeyle takibediyor. l un devlet adamları için fazla cazip olma-
lenell on seneyi geçtiği halde o, elfuı eski - Böyle bir harekete neden lüzum Eğer dava yalnız mahallt menfaatleri Sl beklenmemelidir. Berlinin devlet 
güz.elliğini bütan ihtişamile muhafaza görUyorsun? Seni temin ederim ki; Toni uzlaştırmakt.nn ibaret kalsaydı sulh va- adamları, Çekoslovakya Almanlarının 
ediyordu. Klaranm, genç kızlığında ol- ile benim aramda arkndaşhktan başka idlcri özlü ve tatmin edici görünürdü. hukuki şahsiyet iktisap etmelerini, bir 
duğu gibi , şimdi de etrafında pervane hiç bir şey yoktu. Ben yalnız seni sev- Ağustos ortasında biten birinci bir devre Fiihrere tabi ve ırkçı kanunlan tatbik 
gibi dönen yüzlerce erkek vardı. Bilhas- dim. ölünciyc kadar da seni seveceğim. esnasında, Çekoslovak hükümeti ~lman, eden bir millet manzarası arzetmesini 
sa bunların arasında en tehlikeli gördü- Böyle mantıksız düşüncelere kapıldı- Macar, rilten ve Leh azlıklanna ancak istiyorlar. Şiiphesiz ki Bohemya çerçe
ğ{l Kovcç Toni, karısının yanından hiç ğın için sıına teessüf ederim. salahiyeti daha genişletilmiş vilfıyet mec~ vesi içinde bir Vaymar cüınhuriyetini 
ayrılmıyordu. Toi, genç ve yakışıklı bir Kapı vuruldu. İçCTiye uşak girdi. Yer- lislcri hakkını tanımakla iktifa etınek kendilerine karşı bir tahrik addederler. 
tayyare milhendisi idi. Kendisinden ev- lere kadar eğilerek: istiyordu. Bu sistemle Alman azlığı, ma- Ve mahaUi Führeri vasıtasiyle bilvasıta 
ve! Klara ile evlenmek istemişti. Faknt - Misniirler gelmiye haşladılar dedi. halli işlerin idaresinde yalnız teşrii de- Be-rlin Führerine tabi olacak bu Alman 
Klara onun bu teklifini reddederek Fol Klara, elile saçlarım düzeltti. S:>lgun ğil ayni zamanda icrai hususla hakkı milleti, hatt! nazari olarak bile FTansa 
Radnay'm kansı olmuştu. Ancak, Toni yüzllnü kocasına çevirdi. Sonra hiç sc- olnn nüfuc: ve ıes·-; elde edecekti. Fakat ve Sovyet Rusyamn müttefiki bir fede
lle Kıara'nm aosUuklan senelerdenberi sini çıkarmadan mağrO.r adımlarla salona bu reformun toprak muhtariyetini tale- rnl devlete bağlanmıyacağına göre, 23 
devam edip gidiyordu. doğru yürUdü. beden, devlet içinde devlet kurmak is- ve 24 nisanda Karlsbadda tarif edilmiş 

Toni, bir türlü evlenmiyordu. Bu yüz- Pol, karısının arkasından takdirle ha- tiyen insanlar tıırafınd:m r<?ddedileceği olan program her zaman için muteber-
aen kansile aralannda gizli bir müna- kıyordu. Bu kadının kendisinden başka pek tabiidi. Lord Runsimanın ricası üze- dir. Çekoslovakyanın dış siyaseti bugün
sebet bulunduğuna dair çirkin dedikcr bir erkeği sevebileceğine ihtimal verdiği rine, B B. Beneş ve Hodza bir adım daha kU yolunda, cDrang Nach Ostcn>e karşı 
dular dolaşıyordu. Pol, karısının kendi- için kendi kendine. gülüyordu. atmıya karar verdiler. bir set olmok yolunda israr edemez. Çe-
slne ih~net ettiğine kanaat getirecek bir 1 Suvarede herkes Toni'nin ölümünden Şüphesiz ki onlar, Südet Almanlarımn koslovakya bitaraflaştmlmak laz,ımdır. 
delil elde edememekle oeraber, daimi 1 bahsediyordu. Kadınlar yangözle Kin- kendisine has bir toprağa sahip muhtar Konrı:ıd Ilenlaynın cevabı bekleniyor. 
blr endişe içinde yaşıyordı:. Bu akşamki ra'yı süzüyorlardı. Klara, hiç ornlı ol- bir mill('t olarak teşekkül etmesini kabul Hakikatte cevabı verecek olan Alman 
suvarede Toni de bulunacaktı. Onların muyor, misafirlerini nğırlamıya uğraşı- etmiyorlar. 'Esasen böyle bir tasavvurun diktntörüdür. Ve bu cevabın şu veya bu 
her hareketiıil g&lQ.nden kaçırmamıya yordu. n:ısıl şekil alabileceğini kimse bugüne şekilde, 5 eylltlden itibaren nasyonal -
karar verdi. : Salonda bir bağrışma oldu. Bütün baş- kadar izah etmemiştir. Cümhuriyet hu- .sosyalist partisinin Nürenbergde yapa-

y: tcğin· dUğ 1 rlni iliklerken ka- lar salonun kapısından tarafa döndü. dutları içinde Uç milyondan ziyade Al- cağı büyük toplantı esnasında bilcliril
pısı :Unı:U. tçc:;e\ardeşi Tamaş gir- Kapının önünde Toni gülümsiyerek du- man bulunmasına rağmen onlara bir mesi b"klenebilir. Asıl tehlike bura~a
dl. Kardeşinin böyle bir saat evvel ge- ruyordu. w blok nazariyle bakılamaz: 850,000 · Bo- Jlır. Sabahtan akşama kadar nutuk dın-
1.işine hayret etU. Başını çev!rdi Tamaş'- Klara'.. ~:a~.nş ~ımla:Ja ~enç crkE.'ge hemyanın garbında, 800,000 i şimalde, liycrek kızıştırılan ve bütün Al~nn~a: 
ın henüz frakını giymemiş olup sokak doğru Y~~~du. BırdC'll bır çıglık kopara- 400,000 i Bohemya ve Moravyanın cenu- nın üstünde esen sefe'l"berlik zihnıyctinı 
kıyafeüle geldiğini görünce hayrım bir rak Toru nın boynuna sıırıldı. bunda üç mınlakaya inkısam etmiştir. t{ışıyan bir kongrenin Südct Almanları-
kaf daha arttı. * Demek ki Almanlar altı adacık halinde nı korkunç surette tazyik gören kardeş-

Tel(\Ş\a sordu: Erlesi günU, Budapeşte'de aksamki toplanmışlardır. Arnlnrınaaki mınt.aka- leı: gibi telakki etmemesi, bir uzlaşma 
, hadise çalkanıyordu. Kovaç Toni rahat- hırda Çek halk nüfusun yüzde 50 ve hat- fikrine jc;tirnki mümkün deg"ildir. Alman 

- Hayrola! Bir şey mi var. 1 .. 1 " k" t "b · · 
Dah d d , sız ıgınc an ° gun u ayyarc tecru esmı tu daha fazlasını tec:l<ll eder. Bir milyon basını, Çckoslovakyaya karsı, çok asabi 

- a uyma ın mı. k d' . · b' ··h eli ... • 
- Neyi duymadım mı? Rica ederimi ·en 151 yapm.~mış, y:rme ır mu en ~ Alman da çok dağınık bir halde kalmak- bir mücadeleye giri~miş bulunuyor. As-

b k k arkadıışını gondcrmış. Kazadan sonra 'adır. Südct Almanları mınhıkasındaki knri ve diplomatik bazı hazırlıklar ya-
iraz açı onuş. ·ı 1 "h d' · ·· 1 · " 

pı 0 ve mu en ısın yuz erı tanınrnıya- r-ck n7lı;o;.ı, 1938 haziranı seçimleriıı'ın dn k k d b. k t d 
- Toni öldU. Yeni tip bir tııyyarenin 

1 
cak bir hole gelmişti. Toni'nin kendi ye- o " pılıyor ki anca yn ın a ır uvve ar-

tccrilbesini yapıyordu. Motör bozuldu. rine başka birisini göndermesi fabrika '"'Östermicı olduğu ~ibi yekunun yüzde 31 besi faraziyesiyle m5nnlandınlabilir. 26 
Tayyare diiştU. Al, akşam gazetesi ha- dı'rekto"rlu"v.. alA ,_ d.. d inden aşa11ı değildir. D~mek ki bir SU- nğustosdn Konrad Henlayn ve gene! kur-

. . . . 1 guncc m um ouııa ıgın an i Al d ah k da 
diseyı tafsilatilc yazıyor. Oku... böyle bir ynnlışlığn meydan verildiği an- et manyasın an b S:!tmek bir lisan mayı (kendilerinin mesuliyeti bak ın 

- Koy oraya, masanın Ustilne sonra laş\}mıştı!. ifra.tıdır. Çekoslovak hüklimetinin y.-ni : he, mevcut olmasına roğmen) belki 
okurum. NeTede ise Irilsafirlerlm gele-1 teklifleri Alman ekseriyetini ihtiva eden de sırf hftdiseler çıkarmak ve Almanya-
cek... bir seri «viUiyetler>in tesis esasını gö- yı harekete getirebilecek tedip tedbirleri-

- Misafirlerin mi? Ben de seninle, zetiyor. Faknt nşıkfirdıl' ki seçilen otori- ni davet etmek mnksadiyle herkse, meş-
bunu konuşmak i~n geldim. Şimdi ne tc1ere bahşedilecek salfıhiyetlcr oldukc,:a ru müdafaa haklarından istifade edebile-
düşünUyorsun? Suvare ne olacak? mahdut bu idari çerçeve ölcüsü içinde ceklerini bildinnislerdir. Bu harekete bu 

- Ne demek istiyorsun, anlıyamıyo- kalacaktır. Bu cvilayetlen küçük birer derece kuvvetli bir hamle yaptırdıktan 
rum? Kapılarımı kapatıp, evime matem nasyonnl - sosyalist hakkını haiz olmı- sonra, Adolf Hitler jestinin rejim bakı-
bayrakları mı nsayım? YC>ksa, telefonu yacaklardır. Bunları idare edecek olan- mından neticelerini itibare almadan o 
elime alıp, bütUn daveUilerime, seneler- !ar medeni ve siyası hürriyetler üzerinde harekeli fren1iyebilecek midir? 
denberi bana ıstırap çektiren bir insanın teşebbüse girişmiycceklerdir. Morkezi İngiliz bakanı, bütün hafta Adolf Hit-
ölUmUnden dolayı bu akşaoı suvare ver-ı devletin olduğu gibi bu vilayetleri de ka- leri, hem kuvvet darbesinden, hem de 
miyeccğimi mi bildireY,im? Benden ne PiLLi RADYOSU OLANLAR ! nunu demokrasi olacaktır. Ve bunlann ancak o neticeye götürebilecek olan hi
bekliyorsun, nçık söyle! Akümülatör ve Bataryalarını çerçevesi dışında meskun Almanlar tabet tezahUrlerinden vaz gçinniye ça-

- Sinirlenme, ben senin Şe'l"ef ve hay- ölçmek için mutlak bir YOL TO- bundnn ilk istifade edenler olacaktır. lışmıştır. İngiltere bir hal şekline varip 

Akl b METRE edinmelidir. Yeni ve mü- Mutad mE-deni ve siyasi haklardan baş- ~evahı'rı' kurtarmak hususunda kendisi-siyetinl düşünüyorum. mı aşına 
topla. Akşam gazetesinin Klnranın eline saadesi alınmı' 6/150 volt ölçen ka, bazı milll haklar da verilecektir. Bir ne yardım edecektir. Faknt bir lfıhza 
geçtiğini ve yahut misafirlerden birinin Voltometrelerimiz geldi, fırsattan Alman nerede yerleşirse yerleşsin, ken- uutmuyor ki yüksek materyel bir kud-
kendisine bUdiseden bahsettiğini bir da- istifade ediniz... di medeniyeti içinde kunıldayabilecek- .. etle karşılaşmak ve Alman milletini fe-
kika için dUşün. Her halde müthiş bir HOSNO IDEMEN ~ IZMlR Ur. Fakat bu medeniyet tabirini nasyo- 1aketc maruz bırakmak korkusudur ki 

iskanda} Çıkacaktır! Bu h.~berı· alır al- ikinci Kordon 55/3 nal - sosyalizmin otoriter toplulug~u ma- k " - ·mu harpçi temayüllerinden koruyaca -
maz, karının davetlileri ortasında dilşün S • 1 • k · ı • M d :ır. 27 ağustosta Sir Con Saymen, Ingil-
bayıld ığuıı bir gözilnlin Önüne getir. Ü ..._ ) g a r a 1 r ya 1 e r 1 ne Ü j e CTe kabinesinin evvelce başvekil Çem-
zaman senin mevkiinde ne olur? Yapı- Tütün kullananlar, tütünün vücutları üzerine yaptığı tahribattan 'lerlnyn tarafından tarif edilmiş olan si-
lacak dedikoduların önüne nasıl geçe- müştekidirler. Doktorlar kendilerine her daima aigarayı teketmeyi ıasi durumunu muhafaza ettiğini beyan 
ceksin? Meselenin tevil götürür tarafı tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. ı.tti; E~er patlak verirse, harbın Çekos-

kalmıyacnk. H lb k · D p ı ' ovakyaya karşı hiç bir ·eahhüde giriş-
Pol aşkın şaşkın kardeşinin yüzüne Q U l r • ~r ın SOn 'lleıniş olan milletlere de sirayet etmesi 

bakıyordu. O, bunları hıç düşünmemişti. Alman "" d nuhtcmeldir. Bu da demektir ki Ingil-
Bitkln bir halde mırıldandı: ı'ca l 

- O halde, ne yapacat'Iz? ... 
Tamaş, elini Pol'ün omzuna koydu. 
Klara'yı derhal buraya çağırtalım. 

ölUm haberini ben söylerim. Ayılıp, 
bayılacak olursa da, hiç olmazsa yaban
cılar görmezler. Hareket tarzımızı onun 
alat;ağı tavra göre tayin ederiz. 

Pol, başını şalladı. Kardeşinin bu tek
ıifini reddetti. 

- Karımla bu hususu ben konuşurum. 

Sen,hemen evine git. Frakını giyin ve 
gel. Suvare her halde verilecektir. 
Tamaş fozla israr etmedi. Hı1lı adım

larla odadan çıktı. Pol, karısına haber 
gönderdi. Beş dakika sonra Klara neşeli 
bir tavırla odadan içerl girdi. Pol, karı
!:tnın gi.izclliği karşısında biran her şeyi 
unuttu. Birden titredi. Bu kadın, bir da
'kika sonra bftşkn bir nr'tceğin matemin; 
tutacaktı. Bir .iki yutkundtt. Lakırdıy .. 
nasıl baslıyacağ.ını kestiremiyordu. Ani 
bir hareketle masanın Ustünde duran 
gn2:eteyi kaptı, karısına uzattı. Titriyen 
bir sesle: 

- Olnı dedi. 

Genç kadın, feci bir haber alacağını 
anlamıştı. Tüyleri ürperdi. Gazeteyi aldı. 
İri harflerle yazılı facia başlığını deh
şetten büyüyen gözlerle okudu. 

Pol, kansının dilşfip bayılmasını bek· 
liyordu. Kadın metanetini muhafaza etti, 

\ 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku u lezzetini bozmadan 
iıtedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlıPı içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde ,tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer , ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati Her Yerde 150 K\ll\lftur 
Toptan, perakende salı§ : Kemeralb Karakol karııaı No. 74 

MAZHAR ONGOR 

B R J.s TOL 
Beyoğlunda 

.o s MAA(JN • 
ı YE 

Sirkecide 
r7/.7.77.'/7.L7.71,J 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en cıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

latanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 
8.irçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler mütlıia ucuzdur. 

erenin kendisini Fransaya bağlıyan ra-
>ı lalar yüzünden bir harbe sürüklenme
'rıesi müşküldür. Fakat hatırlardadır ki 
?4 martta bq_ !tapalı tehdit Berlindc an
aşıhnamiŞtır. 'Ve 20 mayısta Ingiltcrenin 
1erlin elçisi Sir Hcnderson daha kate
'Qrjk konuşmak mecburiyetu;de kai
n.ıştır. 

Ümid edilebilecek yegfuıe şey, Führer
le müşavirlerinden en akıllılarının, bil
'ıassa ordu şeflerinin, davayı bir fizik 
>roblemi gibi tetkik etmeleridir. Onlar
dan daha fazlasını bekliyemeyiz. Fran
ıa, 11\&ilterc, ~Sovyet Rusya ve ikfo~ 
hatta Birl~ik devletlerin niyeUeri hak
kında hiç bif hayale kapılmıyorlarsa, 
'~ısa bir harpte kazanmak ihtimalleri -
ki Almanyanı~ hazırlıkları nncak böyle 
bir harbı tnsarlamıya müsait ve - olduk
ça 1.ayıf tır. En ehemmiyetli şey Alman
ların hiç bir hayafo kapılmamalarıdır. 
Bu bakımdan Fransız milletinin ekono
mik ve sosyal anlaşmazlıkları onları 
tahrik etmekten geri kalmıyor. Onlar 
cümhuriyet hilkümetinin vazifesini yap
mak enerjisini gösterebileceğine kendile
rini ikna edemiyorlar. Son dakikada 
Fransanın müdahaleden vnz geçeceğini 
ve hiç bir koalisyonun teessüs edemiye
ceğini sanıyorlar. D. Daladiyenin onları 
hareketleriyle inkisara uğratmasını tak
dir edelim. 

Fuat Gülergin 

Sağlık eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 127 

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

müstahzarab ile her türlü iliç çeıidi bol bulundurulur. 

Tuvalet qyasiyle sıhhi levazım her yerden ehvendir. 

1-15 (2698) 

·----------------------------· 

\ 
) 

-~ 

Saçlarl dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçlann dökülmesine ve kepekienınesine mini olur. Komojen ıaç· 

lann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen aaçlann gıdasıdır •• 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kan.zuk 
saç eluiri maruf eczanelerle ıtriyat mağa.zalannda bulunur. 

lzmir defterdarlığından: 
Sabt No. 
1408 Hasan Hoca Ma. Kızlar ağası hanı üst katında 

25/ 57 yeni 87 taj numaralı oda 

Lira K. 
100 ()() 

1409 ı Birinci Süleymaniye Aras sokak 25 taj numarah ev 150 ()() 
1412 Güzelyalı Şckip çıkmazı sokağında 44 kapı 24 taj 200 ()() 

numaralı ev 
1415 
1417 
1418 

ikinci Karantina Nazmiye sokaka 20 taj numaralı ev 250 ()() 
!kinci Süleymaniye Murat Reiı sokak 5 numaralı ev 40 00 
Kar§ıyaka Bahariye Ma. Yeni ıokak 17 taj numaralı 90 ()() 
2083,60 M. M. tarla 

1421 Gaziler mahallesi Elvan sokak 2 numaralı harap 
Susam yağhanesi ve içindeki motör ve sair tef errüat 

700 00 

1422 Murabıt çarJısı Kızlar ağaaı hanı üst katında 25/58 100 00 
yeni 86 taj numaralı oda 

1423 Hasan Hoca Ma. Kızlar ağası hanında 25/24 yeni 500 ()() 
numaralı dükkan 

1426 Güzelyalı Metres Tepe sokak 2 taj numaralı ev 150 ()() 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 11/9/938 tarihinden itibaren 

15 gün müddetle açık arttırmaya konulmUJlur. ihalesi 26/9/938 ta
rihinde pazartesi günü ıaat 15 tedir • Taliplerin Milli emlak müdürlü-
ğüne müracaatleri. · 3317 ( 2852) 

ilan 
il dainıi encümeninden: 

Nafıa dairesince satın alınacak olan 400 kazma, 400 kürek, 100 
vaiyoz,' 1000 kazma ve kürek sapı ve 50 varyoz sapı ile 50 el arabası 
ve 20 çadır 2420 lira muhammen beClel ile ve 15 gün müddetle açık 
eksikmeye konulduğUndan isteklilerin 2490 aayib yua hükümlerine 
göre hazırlıyacakları teminatları ile birlikte 26 Eylül 938 Pazartesi 
günü saat 11 de il daimi encümenine bq vurmalan. 

3328 (2854) 

---------------------------------------------ilan 
Nafia müdürlüğünden: 

Bölge San'atlar okulu demir atelyeainde yapılacak inıaat ilavesi 
1444 lira 19 kuruı açın tutariyle ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yua hükümlerine göre hazır
lıyacaklan teminatları ile birlikte 28 eylul 938 çarıamba günü aaat 
15 te Naha müdürlüğünde müte,ekkil komiayona bat vurmaları. 

3329 (2853) 
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Emlak Ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri 

A. 706 Alsancak Mesudiye M. Zanmak ıok. 

No.ıu 
Eski Yeni taJ 

18 

A. 709 Kasap hızar M. Ayrancı sokak 3 3 

A. 712 

A. 713 

A. 720 
A. 731 

A. 735 

A. 738 

A. 741 

A. 742 

A. 743 

A. 744 

A. 745 

A. 746 

A. 748 

A. 749 

A. 750 

A. 751 

A. 752 

A. 753 

A. 755 

A. 756 

A. 761 

A.766 

A. 774 

A. 779 

A. 782 
A. 807 

A. 783 

A. 818 
A. 852 

A. 853 

A. 858 

A. 865 

A. 874 

A. 881 

A.883 

A. 887 

A.888 

A. 889 

A. 890 

A. 891 

A. 892 

A. 893 

A.909 

A. 910 

A. 914 

A. 941 

A. 972 

A. 975 

A. 976 

A. 981 

A.1032 

A.1046 

A.1059 

A.1060 

Kestelli M. Kahraman aokak 
Ada 192, parsel 78 1/2 hissesi 
Kestelli M. Kahraman sokak 
Ada 192, parsel 82 1/24 hisaesi 
Tepecik Sakızlar sokak 
Birinci Karatq Mansur zade yoku§u 
Ada 706, parael 11 1 /2 hiuesi 
Karatq lrf an sokak 
9/80 hissesi 

22/2 24 

28/3 30 

38 
43 7/1 

24 24 

ikinci Süleymaniye qrefpa§& Detteban aokak -
Ada 142, parsel 11 
ikinci Süleymaniye Kimilpata sokak 
Ada 159, parsel 1 
ikinci Süleymaniye M. Efrefpqa Kimilpqa 110 
sokak Ada 164, parsel 8 
ikinci Süleymaniye M. Etrefpaf& Kimilpaf& -
sokak Ada 164, parsel 4 
ikinci Süleymaniye M. Efrefı>ata Kimilpqa -
sokak. Ada 164, parsel 1 
ikinci Süleymaniye M. F4refı>ata Kinıilpqa -
sokak. Ada 195, panel 2. 
ikinci Süleymaniye M.Efrefı>ata Kimilpqa 150 
sokak Ada 155, panel 11. 
ikinci Süleymaniye Efrefı>ata Kınmh tolrak 
Ada 173, parsel 1 
ikinci Süleymaniye E,refı>ata KınmJı IOk.ak -
Ada 173, parsel 3 
ikinci Süleymaniye Etrefı>ata Kuimli aobli - 6-8 
Ada 166, panel 8.128/256 lıiasesi 
ikinci Süleymaniye qrefı>ata ~ S. 
Ada 160, panel 1 
İkinci Süleymaniye qrefpaf& Çorak eokak. 
Ada 150, panel 12 
ikinci Süleymaniye M.Efrefpap Çorali IOkak. -
Ada 164, panel 1 O 
ikinci Süleymaniye M. Şeyhahmet S. 
Ada 166, panel 12 
ikinci Süleymaniye Maaırlı cad. 
Ada 154, panel 17 
İkinci Süleymaniye qrefpqa Şeyh ahmet 
S. Ada 166, parsel 1 O 

Ahmet ağa m. Limonculu sokak 
Ada 221, panel 45 
Güzelyurt M.Şan çıkmazi sokak 
Ada 199, panel 77. 2/14 hissesi 

11 

29 

ikinci Süleymaniye yüzbaşı Hasan ve Dette- - 55/57 
ban ve Hlf.zı sokak. Ada 142, parsel 13. 
46080/371640 hissesi. 
Oçüncü karat&§ yeni Duygu •okak. 
Hasanlıoca M. Osmaniye caddesi. 
Ada 343. parsel 76.14/24 hiuesi 
Sallıane Duygu sokak, 
Ada 969, parsel 2. 
Karantina Msırlı caddesi 
Günq M. ikinci Hacı Süleyman sokak 
Ada 194 parsel 2. 1 /2 hissesi. 
Güneı M.tkinci Hacı Süleyman sokak. 
Ada 197, panel 13. 4/11 hiıseai 

55/42 
24 

63 

318/320 
2/4 

Bornova eski Havra yeni yıkık minare S. 
40/160 hissesi 

24/26 

Toraman M.Cedit sokak 
Ada 411, parsel 13. 12/24 hisseıi 
Günq M.Azizler sokak. 
Ada 197, parsel 80. 3/48 hiuesi 

4 

20 

İkinci Süleymaniye M. Yüzbqı Huanağa S. 
Ada 132, parsel ıs. 3/8 hi::sesi. 

41/41 

ikinci Süleymaniye M. Kiremitçi S. 
Ada 166. parsel 7. 128/256 hissesi 
Kartıyaka Osmanzade ReJ&diye cad. 
Ada 112, panel 13 
Karııyaka Osmanzade Ziya aok. 
Ada 99, parsel 10 
Kartıyaka alaybey Şadiye sokak 
Ada 27, parsel 2. 
Karııyaka alaybey Şadiye sokak. 
Ada 28, parsel 11. 
Karpyaka alaybey Şadiye sokak. 
Ada 28, parsel 16. 
KUfıyaka Osmanzade Rqadiye S. 
Ada 100, parsel 11. 
Kartıyaka O.manzade 
Ada 11 O, parsel 2. 
Kartıyaka Osman.zade Şimendüfer S. 
Ada 112, panel 6. 
Kartıyaka 0.manzade Demiryolu C. 
Ada 1ı2, parsel 6 
Karııyaka Oımanzade Tahirbey S. 
Ada 106, parsel 3. 
Birinci karata§ icadiye ıokak. 
5/11 hiueai 
Salhane Mangaltepe sokak. 
Ada 675 parsel ı5 
Kuapbızır M. Kuyumculu Ç&lllSı 
Ada 297 parsel 2. 
Kuaı>hızır Kuyumcular Ç&llııı 
Ada 297. pnel 1. 
Güzelyurt M.Azizler sokak 
Ada 199, parsel 17 15/36 biaseai 
Karantina üçüncü karatq Duygu S. 
1/3 hiuesi 
Karantina Sayfiye aokak 
3/16 hissesi. 
ikinci Gaziler M.Kemer caddesi 

» )) 

4 6 

57 51 

15 

18/20 14/2 

31 27 

19/19 17/17 

37 31/1 

41 37 

123 63/73 
137 

7 57 

5 24 

16 16 

28 26 

39 41 

41-43 

23 11 

7 

15 

16 

A.1070 -. karataf Şehit Murat sokak 59/1 71 
Ada 632, panel 17. 6/24 hiasesi. 

A.1073 ikinci Süleymaniye M.Kimilpaf& S. 132/134 
Ada 219, parsel 4. 

A.1074 ikinci Süleymaniye M. Kimilpap S. 110 
Ada 219, panel 1. 

A.1075 ikinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 1/10 
Ada 158, panel 3. 

Nevi 

Ev 
M2. 
Dükkan 
21 M2. 
Oda 
20M2. 
Ev 

Kiymetl Depozitosu 
T.L 

2250.- 450.-

600.- 100.-

50.-

1.84 

10.-

0.37 
22 M2. halen ana 
Arsa 96.32 

450.-
19.26 
90.-Ev 

Ana 
81 M2. 
Arsa 
172 M2. 
Ana 
116 M2. 
Arsa 
116 M2. 
Ana 
1331 M2. 
Ana 
107 M2. 
Ana 
219 M2. 
Arsa 
285 M2. 
Ana 
406 M2. 
Ana 
196 M2. 
Arsa 
160 M2. 
Arsa 
86 M2. 
Arsa 
66 M2. 
Arsa 

9.- 1.80 

50.70 10.14 

ı6.20 3.24 

34.40 6.88 

23.20 4.64 

23.20 4.64 

286.20 57.24 

. 16.05 3.21 

32.85 6.57 

38.70 7.74 

30.45 6.09 

29.40 5.88 

24.- 4.80 

12.90 2.58 

13.20 2.64 

30.- . 6.-

11.70 2.34 

Böbreklerden idrar torbuma kadar yollardaki bastalıklann milı~" 
nnı kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanmıs. 

Böbreklerin çalıımak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zarhılr ' 
lannı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, ,j 
ıık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar tf' 
min eder. Sıhhat V ekiletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan Hf.lt 
MOBLö her eczanede bulunur. 

DIKKA T : HELMOBLö idrarı temizliyerek mavileştirir. 

• 
Aydın Daimi Encümeninden; 

1 - Eksilbneye konulan İf Aydın vilayetinin Söke - Ortaklar y~ 
lunda ı4+000 - 18 + 000 kilometreleri arasında esaah tamirattır. 

Keıif bedeli 15749 lira 44 Jruruıtur. 
Yapılacak İf : 4 kilometre uzunluğunda tose tamiridir. 
2 - Bu İ§e ait prtname ve evrak ıunlardır : 
A) Eksiltme fal'bıamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık i§leri genel f&rbıameai. 
D) T esviyei türabiye fOse ve kirgir infaata dair fenni prtname. 
E) Hususi §&rtname. 
F) Kqif cetveli, silsilei fiat, metraj cetveli 
G) Grafik proje. 
İıtiyenler bu f&rlnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa müdür

lüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 26/9/938 tarihinde pazartesi günü saat on bette vi

liyet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuJiye yapılacaktır. 
5 - Eksilbneye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 kunqluk 

muvakkat teminat vermesi ve ihale gününden sekiz gün evvel ehli
yet vesikası almak için vekalete müracaat ebnİf bulunması ve yapb
iı en büyük İfİn bedeli 12000 liradan ataiı obnaması müteahhiöm 
bizzat diplomalı mühendis veya mimar olma11 veya bunlardan biriy
le müttereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi li
zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukanda üçüncü maddede yazıh saatten bir 
saat evveline kadar vilayet encümenine getirilerek eksiltme encümen 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gebnİf olma
sı ve dı§ zarfın mühür mumu ile iyice kapablmıt olması lizundır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Doktor Operatör 

Cemil Oral 
MEMLEKET HAST ANfJI: 

ESKt OPERA TöRO 
lzmire tekrar avdet eyleodf 

hastalarını F ranaız hastanes • 
Lule batlaml!tır. 

1- 13 

Pariıf akOltesinden diplo 
oı, tablplerl 

Mtmltket lzastanesı diş tab · 

Muzaffer Ero 
V.E 

Kemal Çetind 
Hutalanm her gtln IA 

saat dokuzdan bqhy 
Beyler • Numan ude S. 
numanh muayenehanel • 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

İlan 
195 M2. 
Arsa 
78M2. 
Dükkan 
15 M2. 
Ev 

6 - 9 - 14 - 20 3258 700.- 140.- 2795) 

lzmir vilayetinin Bergama 
zasma hlailı Bakırlık köyündl 
in olup imtiyazı 24 Ağustos 
tarihli fermanla Hasan Şinatl 
reaesi üzerinde bulunan 
karıfık demir madeninin İlll • 
icra Vekilleri Heyetinin 29 /1 
tarihli ve 2/9372 numaralı 
namesile feshedilerek mektuf 
denler arasına konulmuttur· 

259 M2. 
Ev 
2786 M2. 

Ev 
Mağaza 

Arsa 
Ev 
50M2. 
Oda 
20 M2. 
Ev 
492 M2 
Ev 

Ev 
94 M2. 
Ev 
41 M2. 
Arsa 
42M2. 
Tarla 
777 M2!' 
Tarla 
1830 MJ. 
Ana 
132 M2. 
Arsa 
486 M2. 
Ana 
225.50 M2. 
Arsa 
5075 M2. 
Tarla 
2669 M2. 
Tarla 
3898 M2. 
Arsa 
553 M2. 
Ana 
ı520 M2. 
Ev 

Arsa 

Dükkin 
9i M2. 
Dükkan 
21 M2. 
Ev 
33 M2. 

Ev 

Arsa 
127.ı7 M2. 
Arsa 
116.79 M2. 
Arsa 
211 M2. 
Ana 
278 M2. 
Ana 
72 M2. 
Ana 
242MI. 

~:;::=:usa::w:z::~:=~".A!!:;;,;es:;:=+=~.:- :ma;::::;~ıe~. ~-=-:;::s:•;:::::=:;~=::;ı:ı:::::s:z:u:;r 1 ~~~~A>'>l'9'J'-"!~~Mt9!,. ~~/#HU MIBl?.-'B'JI ki S&iZ& 
250.- 50.- Kireçli suların tahribahndan 
397.- 79.40 Kalorifer kazanlarile tesisatlarını 

150.- 30.-
584.- 116.80 

18.60 ~72 

21.- 4.20 
350.- 70.-

15.- 3.-

92.40 18.48 

21.75 4.35 

36.- 7.20 

84.- 16.80 

6.30 1.26 

310.80 62.16 

457.50 91.50 

99.- 19.80 

243.- 48.60 

111 .25 22.25 

1522.50 304.50 

800.70 160.14 

779.60 135.92 

55.30 11.06 

456.- 91.20 

773.- i54.60 

155.88 31.17 

450.- 90.-

400.- 80.-

150.- 30.-

60.- 12.-

200.- 40.-

318.- 63,60 

292.- 68.40 

158.- 31.60 

70.- 14.-

18.- 3.60 

80.- 12.-

Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlarını 
Kurtarmak için klreçll suyu tasfiye edem 

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

Cihazları tamamen garantidir. 
laviçrede WEBBOUTE A. G. Türkiye ve ıarkı karip vekili umumisi 

V E B O L l D L t d. Ş t i. 

Yeni adrese dikkat: 
MERKEZi : tstanbul Galata Billiir sokak No. 7 - 9 P. K. No. 1094 

Telefon : 44507, Telgraf : VEBOUD 
ŞUBF.St : Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. 45 

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

P. K. No. 72 

iz.mir Enternasyonal Fuarı pavyon N.175 
Prospektüs ve mUhendlslerlmlzl isteyiniz. 
f.r.lilZIHJ~a!W t~ 95 HS 1 111 °' 

İkinci Süleymaniye M. KimilP8f8 S. 
Ada 158, parsel 1. 

10 A.ı076 

A.1077 

A.1078 

A.1079 

A.1080 

A.1081 

A.1082 

A.1083 

A.1084 

A.1086 

tkinci Süleymaniye M. ı nci kiremitçi sok. 72/2 , 
Ada 160, parsel 7. 
ikinci Süleymaniye M. 1 ci kiremitçi 
Ada 167, parsel ıs. 
ikinci Süleymaniye M. ı ci kiremitçi 
Ada 164, parsel ı 1. 
ikinci Süleymaniye M. 2 ci kiremitçi 
Ada 160, panel 2. 
ikinci Süleymaniye 3 cü kiremtçi 
Ada 160, parsel 1 O 
ikinci Süleymaniye M. Çorak S. 
Ada 150, panel 14 
ikinci Süleymaniye M. Murat reis S. 
Ada 150, panel 5. 
ikinci Süleymaniye M. Maaırh C. 
Ada 154, parsel 9. 

73 

19/1 

18/2 

42/1 

20/1 

22/1 

125 

Bayraklı Menemen C. Mezbaha kartaaı 28/30 

A.1092 Memdubiye M. Numan zade aokak 
Ada 385, parsel 39. 

A.1l127 / A. Abmetaia M. Kaym•lnım Nihat S. 
Ada 207, parael 13. 

A.11127/B. Ahmetağa M. Kaymakam Nihat S. 
Ada 2CY1 panel 14. . 

A.11128 Ahmetağa M. Kaymak Nihat S. 
Ada 207, parsel 11. 

A.11136 Hurtidiye M. Tilkilik caddesi 
1/4 hissesi 

A. 1140 !kinci Süleymaniye M. Azizağa S. 

A.1153 Toraman Mah. Çirkin sokak 
Ada 64, parsel 4. 28/9 hiueai 

A.1154 Birinci karala§ thsaniye sokak 
Ada 16. parsel 12. 6/9 hiaesi. 

A.1103 Tuzcu M. Molla sokak 
Ada 426, parsel 8. 3/4 hiue.i. 

88 88/3 

34/29 84 

34/30 86 

34/27 80 

96 

21/25 

2-4 10 

A.1110 Hacı İbrahim M. tkiÇetmelik C. 296 388/390 
Ada 1 ıs, panel 20. 2/8 ıu..e.ı 296/1 

13, 14, 15 3335 ( 

Diı Hekimi 
Abdullah Nac 

Hortaçsu 
Dit ve Çene Rontkeni ile 

ve tedavi 
ADRES : Birinci Beyler 
36 ... TELEFON: 2946 

Zayi 
1917 senesinde Seydiköy 

Züraiye mektebinden alml! o 
salıadetnamemi zayi ettim. Y 
alacağımdan eskisinin hülanü 
dığını ilan ederim. 

Seydiköy sanayii zürraiye 
mezunlanndan İbrahim oğlu 

3362 (2855) 

Arsa 
153 M2. 
Arsa 
142 M2. 
Ana 
1037 M2. 
Ana 
1078 M2. 
Arsa 
3466 M2. 
Ana 
279 M2. 
Ana 
1688 M2. 
Ana 
774 M2. 
Ana 
142 M2. 

Ana 
5051 M2. 
Ana 
129 M2. 
Dükkin 
25 M2. 

Dükkan 
26M2. 
Dükkin 

Arsa 
220.50 M2. 
Ev 

Ev 
1048 M2. 
Ev 

Ev 

38.-

68.-

207.-

216.-

693.-

56.-

338.-

194.-

43.-

1263.-

12.90 

1500.-

1000.-

100.-

111.79 

144.-

1300.-

300.-

100.-

bahab yukarıda yazıh emlikin taksitle u"flan 24/9/938 cumutell günü aaat ONDA yap 
lateldl olanlum hizalannda yazdı depoda alrçetini v..-. pbnrak lıl'tbnna,. ıirmeleri 

ftndıa Wnr Neainfla n"- tr'zınhrial *"" ıhrl il - 21 3287 (2845) 
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Kumbare?~ biri 

TÜRKiYE 

i!IRAf.ii:BANmsı 
. - ' . . ~ 

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

. \lllmllllm' ' ' . .. . . ..., . . . . . 

TAZE TEMlZ 
UCUZ iLAÇ 

türlü tuvalet cesitleri • Her 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANESj 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş sında 

... 

--------~--.ı 
ııJ ... ~:mı .. 111r.a ....... s=sl9l11mii:~111m:ııl!ll!!m!IAlll!l&im.:ı'i!S!lll .. ae~•a+w11t:ıww .. :111m:ııl'lll!ml1E1Mil!l•cc 

Türkiye 
f{ızılav Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na. hazims1zlığa karşı en iyi ve 

şif alı ma en suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON 2C67 -------·- ·:·',, ~ . .._. . ~· 

YENi ASIR SAYFA: 9-
&•c !!!!'lciil4 ................ !!9 ......................... 11!!!!!!!!!111!'!!!!!!'~!!!!1!!1!!1!!~--...-------................ .-----"'!!l!!I .. ... 

DEUTSCHE l..EV AN 
TE- LINIE 
G. m. b. H. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
H. SCHUET KUMPANYASI 

cCAlRO> vapuru 12 Eylülden 18 UL YSSES vapuru 18 /9 /9 38 do li-
Eylüle kadar Rotterdam. Hamburg ve manımızda beklenmekte olup Amıter
Bremen limanlan için yük alacaktır. dam. Rotterdam ve Hamburıı için yük 

cBELGRAD> vapuru 26 Eylülden alacakbr. 
2 Birincitetrine kadar Rotterdam. Ham- CER.ES vapuru 18/9/938 de bek-
burg ve Bremen için yük alacakbr. lenmekte olup Amııterdam. Rotterdam. 

A THEN vapuru 1 O birinciteırinden ve Harnburg Jimanlan için ynk alacak
! S Birinciteırino kadar Rotterdam, br. 

Hamburg ve Bremcn için yük alacaktır. HOLLAND AUSTRAUA UNE 
H. SCHULDT ARENDSKERK rnotörü 7/10/1938 

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, Öğle ve ak§am her yemekten 
.sonra günde 3 dc/ıı 

Kullanmak 

BlRKENAU vapuru 29 cylulden bir do Bombay, Avusturalya limanlan ve RA D YOLJ'N 
birinci teşyino kadar Hamburg ve Bre- Nev Zelnd için yük alarak hareket ede-

men için yük alacnktır. cektir. Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
TROYBURG vnpuru 12 birincitc .. rin- SVENSKA ORIENT LtNEtN · · 

"' ve sapsağlam yapnr. Ona yırmın-
den 15 birincite!lrİne kodnr Hamburg BRAGELAND motörü 14/9/19 38 ci asır kimyasının h!i!"iknlarından r~m,;.,,.:!Pi'P!•i". 
ve Bremen limonlonnn yük alacaktır. de limanımıza gelip Rotterdnm, Ham- biridir, denilebilir. Kokusu güzel 

MARITZA vapuru 1 S ikincitc~rindcn burs, Gdynia, Dnntz.ig, Dnnimark ve lezzeti hoş, mikroplara karşı te-
19 ikincite.,r'nc kadar Hamburg ve Bre- Baltık ve Norveç limanlan için yük alır. • i U d yuz" dur" 

sır y z e ... M 

men i .. in yük alacaktır. GDYNfA motörü 29/9/938 de Rot-
AMERtKAN EXPORT L1NES terdam, Hamburı;. Danimark ve Baltık 

EXCHANGE vnpuru 15 eyluldc limanları için yük nlncaktır. 
Nevyork icin hareket edecektir. f!NSKA A. A. 

ARMEMEN DEPPF: SAIMAA vnpuru 14/9/938 de bek-
EG YPTE \'apuru 12 cylulde Anvers lenmekte olup Anvcrs. Helainki, Fin-

içh hnrcket edecektir. lnnd Jimanlnrı için yük alacaktır. 
MAROC v:ıpunı 8 birinciteşrinden Sf-P.Vtf:E 1AR\TJMF.. ROUMA.lN 

12 birinci teşrine l:ndar Anvcrs için yük PF..LF....Ş vrıpuru 2 3 /9 /9 38 de beklen-

f'hcaktır. mektc olup Malta Marıilya ve Cenova 
DEN NORSKE M•nnt:LHA VSLtNtE limanları için yük ve yolcu alır. 

OSLO lliindııki hareket t:uihlerile navlunlar- Kullananlar, dişlerini 
BOSPHORUS vaouru 26 eylulden 30 dııki değişikliklerden acente mcsuliyet 

en ucuz ş~rait.le 

si~orta ~ttirmiş sayılırlaı· sahalı öğle ve 
akşanı ht•r yenıekten sonra günde 3 defa 

evlul 938 e kadar Oieppe, Dünkerk ve kabul etmez. 

Norveç umum limanları için yük alacak- Daha fRıhı tafsilat için ikinci kordon-

tır . da FRA TELLi SPERCO acentaıına mü-
BA Y ARO vapuru 26 birinci teşrin- rac11pt edilmı-si rica olunur. 

den 28 birinci tcşrinc kadar Dieppe Telefon : 4111 / 4142 I 2663/4221 
Oiinkcrk ve Norveç umumt limanlanna 
·riik alacf'kt,r. 
SERViCE MARITIME POtJMMN 

BUCAR~c;r 

DURO~TOR vapuru 14 Eyluldc 
1<ö~tence Galat7. ve Galatz aktarması 
Tona limııın1An için yük alacaktır. 

DUROSTOR Vllpuru 1 O birinci te"
rinde Kö•tence, Galetz ve Galat7. ak-
te1rması Tuna limanlan için yük alacak-

Olivi Ve Şüre. 
L•MİTET 

Vapur a~entast 
B.R NC1 KORDON REES 

RINASI TEL. 2443 
El!erman U"c~ Ltd. 

LONDRA HAITl 
cCAV ALLO> vapuru limanımızda tır. 

OUROSTnR vapum 5 ikinci te~rin- olup S Eylüle kadar Londra ve Hull için 
-ı~ K•tt>nc~. Galatz ve Gall'lt7. l'lktarma51 yük alacaktır. 
Tun!\ lirn,.nlımnl\ viik "lrırPktlT. POLO vapuru 5 eylulde Londra ve 

STE ROY /. f r.:. H<"\~ ('!~f')JC:~ Anvcr:;tcn geliv yük çıkaracak ve ayni 
DANUBJ:'. MA Rt'ff~ zamanda Londra ve HuJI için yük ala-

TtSZA vapuru 6 eylUld~ be!deniycw. cakhr. 
0 ort Sait ve tskcndcriyc limanlıı.n için ULLA vapuru 1 O cylulde gelip 17 ey· 

~-:\. "'"'c'•ktır. lulc kadar doğru Londraya yük alacak· 

BUD.APF-~ vapuru f 5 f'V101de bek- tır. 
• • ..,:vor. Tuna limanl""'"a yük "b""ktrr. ALBA ffiOS vapuru 1 S eylôlde .ıelip 

Tl"7 A,. vapuru n1ul 11onund" bekle '?S eylule kadar Londra için yük alacak· 
~iyor. Portsait ve lskenderiye için mal •ır. 
~11"""ktır. IONIAN vapuru 26 eylulde gelecek 

DUl'T ı:\ vapuru f'vlul ,onundft bekle ıe 3 birinci teşrine kadar doiru Londra 
~iyor. Portsait ve lskenderiye için mal ıe Hull için yük alacaktır. 
·lacPkt•r. TRF.NTINO vapuru 5 birinci teşrinde 

Jf\J.fNc:TON V ARR'-:N UNES elecek ve 1 O birinci t~rine kadar Lon· 
AVIEM~f?E v11..,11ru iki bH.,citcşrİI" lra ve Hull için vük alacaktır. 

,., RurgM Vnma, Y::;·t•"c"' Galat% vr LtVERPOOL HATI1 
':\rail l•m~"'"'""" yük alac~khr. L&:BIAN vapuru 6 eylulde gelip 1 

DROMOP.ı:: vepı•ru '30 birindte.• ylule kadar Liverpool ve GlaskoY için 
'nd,. Rmı::as, Varna, K1':!tence, Galat1 tik alacaktır. 
• ~,.,.;1 limııı.,hn iein yük fllace11ctır. MALVERNIAN vapuru 1 S eyluldr 

TIAnr1a\:I tuıreket tarihlPrlyle nav eli;:> 21 cylule kacfar doihu Uverpoo' 
•• nlardıık1 dn~elJdlklerden acentA mr e Glasgov İ<"İn yük l\lacrıktlr. 
·Hvet knhn1 f"tme~. BRISTOL HA Tn 
naha farlıı tafcllM alm:ıı- lcln Birli" SFT MA vanuru 20 ~yluld~ ~ele 

1 
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SK A NTltNA VlA 
S/S. SVANHOLM 

Eylulün birinci on be~ günlükte yül 
ı.,,caktır. 

uı J d J .. ' m .. a ,, umum ı 
deniı acenteliği 

l .. td. 
HELLENIC UNES LID 

BELG!ON vapuru 27 /28 a"ustoc
rasın.l .... "l beklenilmekte olup Rotter 
'::ım Hamburg ve Anvers liman 

nn?I viik Abr.aktır. 
5/S. ALCARVE 

Evlulün ikinci on be~ günlükte 
1 ıc-aktır. 

M/V. ALGtER 

HOLLANDf A vapuru ağu~to 
yül ·ihavetinrle beklenilmekte olun Rot 

erdam, Hambur[! ve Anvers liman 
'"lmı~ viilc: ,,1qr.aktır. 

[ylCıl sonunda ve birinci teşrin baş 
"l"'ICındıı yük alacaktır. 
M/S. BROHOLM 
Birinci t~rin ilk haf tasında yük ala· 
ktır. 

S/S. ECHOLM 
Birinci teşrinin ilk 

ük n1nc ktır. 

S/S. EBRO 

on beş günlükte 

Birinci teşrinin ikinci on beı günlük
e ylik alacaktır. 

M/V. MAROCCO 
Son teşrin ilk haf tasında yük alacak· 

tır. 

M/V. TUNtS 

Son teşrin ikinci on beş günlükte yük 
,ıncaktır. 

HER ON BF..S GON MUNTAZAM 
SERViS OLACAKTIR 

CERMANIA varı ıru 10 ey1i\1d 
· •klenifm .. kte olup Rotterdam Har
•.,ur~ ve Anvers limanlarına yül 
'lac=-'·tır. 

cTURKtA» vapuru 20 F'"liild, 
•, .. ·J-... a...., .. ı.tc olun ROTIF.RDAf\~ 
'-IAMRURC v~ ANVERS limanla
'"''"' "ii~ ııı '"'r.~khr. 
UNITED ST;\Tr." AND LEVANl 

J iNE LTD 
«BAALEBEK> vaouru 22124 

r."vlUl arasında beklenilmekte olup 
lr.'VV()Qf( ir:ıı vi;lt 1'1::ıc;ıl;tır . 
n ı .r< ANT . A o .A ı? ı\ c;ı 1-1 .\ TII 

~T~KA PLOVIDBA A. D. Kotor 
Balkan ittifakı iktısat konferansının 

seyynh, yolcu ve yGk için tesis ettiği hat· 
ta mensup Yu~n·lav bandıralı 

LOVCEN 

dişlerinizi fırçalayıı11z. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Eu ilk ffl-lil-e al2ıretlerini görür görm~ı derıı.ı l 

NEVROZi N 
:\lınak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doiurmaıma 
mini olmakla beraber bütün 11bra.plan da dindirir. 

icabında günde 3 lıa,. alınabilir 

.~~~-----..-,uw--. ....................... . 
- - llllOH7171 

DtŞLERIN COROMEStNDEN BlR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOCDUCiUNU HER KES BtUR 

BRONZ 
DIŞ FIRCALARI DIŞLERl ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR. .. Her eczane ve tuhafiyeciden aray.nız. 
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DAIMON CEP VANTILATlJRLERI 
En ıon icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille i•ler. Bir aa. 

I atte bir kuru,luk ıarfiyat yapar. Aiırhğı ıekıen gram olup zarif 

i
bir kap içindedir. Bayanlar el ,çantaaında, baylar cebinde tatır .. 

Herkesin yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Depoıu : fzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMtŞLI 
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12 de funirden hareket edecek. Piıe 
Navlun ve bilumum ransenyöman için 

Acenteliğe müracaat eclilmesi. 
Lüka vnpuru 10 cyliilde 18 de Coı· Korfu, Adriyatik limanlara. Venedik. 

tenza, Vnrna limanları için hareket ede· 1 rieste ve Şuşnk limanlan için yolcu ve 

kında accnta bir tnahhUt altına girmez. 
Daha fazla tafsilnt almak için Birind 
Kordonda 166 numarada (UM.DAL) 

umumt deniz acentalığı Ltd. mUrac:ıat 
edilmesi rica olunur. 

ADRES : Fevzi pnşa bulvarı No. 
TELEFON : 3304 

(Osmanlı Bankası ittisalinde) 

7 .. ccktir. yük alacaktır. 

L O V C E N Gerek vapurların muvasalüt tarihleri, 
Lüks vapuru pazartesi 19 eylulde saat gerek vapur isimleri ve navlunları hak· TELEFON : 3171 - 4072 
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YENi ASIR 14 EYLOL Ç~R~AMBA 1~ 
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u tehditlerle dolu • 
1 

Sosyalist ve Liberaller " bu tehditlerden tecahül delilik olur,, diyor/at 

Tehlike hili bakidir 1 Elizede mühim bir içtima 
ediyor Fransa sulhumuhafazaicin basiretls 

' 
Buhran hala şiddetle devam 
Şansölye, vakıa korkulmakta olan infilaki tahrik etmedi. hareket etmek azmindedir. 

Fakat bu infilakın hiç bir zaman vuku bulmaması 
• • 
ıçın bir harekette de bulun adı 

Londra, 13 (ö.R) - Kabine yarın 

aaat on birde umumt bir içtima yapacak· 
t?r. Başvekil bay Çemberlayn muhalefet 
ıeisi bay Atliye bir mektup göndererek 
şimdiki vaziyetin parlômentoyu içtimaa 
davete mü•nit olmndığını, bununla bera· 
her ahval böyle bir davete müsait ol· 
du(;.u takdirde işçi partisi reisinin talebi
ni hatırda tutncal,'Int bildirmiştir. 

- BA..ŞT ARAF1 1 tNCI SAHiFEDE -

ınıştır. Belirmekte olan harp tehlikesi 
şimdilik tahakkuk etmemiştir. Bununla 
beraber şansölyenin kullandığı lisanın 

fld<leti endişeler uyandırmaktan geri 
kalmamıştır. 

verilmesini Alınnnyanın istediğini söy
lemiştir. Eğer Almnnyanın sulh istediği 
hakkında B. Bitlerin iddiası hakikt dü-
şüncesine tevnfuk ediyorsa ve samimi 
ise her şey iyidir. Müzakereler devam 
edebilecektir. Avrupa bu dakikada çok 
asabidir. Bu sebeple Südet meselesinin 
biran evvel hnlli elzemdir. 

ELIZEDE BtR TOPLANTI 
· Paris, 13 (ö.R) - B. Hitlerin nut· 
kund'ln cvvd olduğu gibi sonra da bey-

Vaşingtonda müşahede edilen şudur: 
ı>ulh arzusu hakkındaki mükerrer temi
natına rağmen B. Hitler bu gayeye var-
mak için tavizde buJunmak arzusunda DERiN ALAKA i 

nelmilH v~yet muhtelif hijkümet mer· 
kezlerinin d ikkatini üzerinde tutmağa 

olduğunu göstermemiştir. Bununla be-
raber Vaşlngtondaki tefsirlere göre nu- Roma 13 (ÖR) - Führerin nutku bü
tuk mtiznkerelere kapıyı açık birakmak- tUn dünyada derin alaka uyandırmıştır. 
tadır. Buna rağmen selfı.biyetli mahfel- Her şeye rnğmen bu, beklenilen drnma
rer vaziyetin htlla tehHkeli bir mahiyette tik nutuk değildir. Sadece muvakkat 
kaldığını blldinnekte birleşiyorlar. Me- k.aydilc bi rvnziyet alınmasından ibaret
aelcnln cebrU şiddetle hallinı? teşebbUs tir. Şive serttir. Fakat mizansenin bo-
ihtlmall bertaraf edilml§ değildir. zulmnması ve dinleyenlerin hayal kınk 

lığına uğramaması için bunun böyle ot: 

l 
devam ediyor. Pariste bu sabah saat 1 O 
da Elize sarayında Rdsicümhur bay Leb-
runun riyaseti altında nazırlar konseyi 
toplanmı~tır. 

1 Başvekil ve milli müdafaa nazın bay 
Edvard Dalaaiye ile hariciye nazın bay 

r Bonne vaziyetin umumi görünüşü hak· 
kında intibalannı anlatmı lardır. Frnn· 
sız hükümcti ıulhun muhafazuı için ba· 
sir •tli faaliyetine devam etmek azmin
dedir. Kon5ey bu neticeyi ittifakla tas· 
vip etmiştir. B. Bonne Führerin dün 
söylediği nutku llZUn uzadıya tefsir et· 
miştir. 

AVRUPA ASABlD1R ması zaruıi fdl. Nutkun başlıca fıkrala
rında fevkal5de hiç bir şey yoktur. Ve 

Paris 13 (ö.R) _ Ncvyork Herald B. Bitlerin bir çok defa söylediği sözler 

T.;' iiıı razetesinin Paris nüshası sıın- tekrar bulunmaktadır. 

lNG1LTEREN1N lHTARI 
TESlRtNl GöSTERMtŞ 

Lodrada nutkun evvelce hissedilen 
heyecan ve endişeleri tahakkuk ettirme
diği kaydediliyor. Ve Ingi1tercnin yaptı
ğı ihtarın hiç şüphesiz tesirini gösterdiği 
ileri sUrülüyor. 

Kedoney hariçle telgraf muhaberah· 
na aanııör konulduğunu tekzip etmiştir. 

lnyiltcr.? başvekili B. Çemberlayn Londra, 13 (ö.R) - Londrada mu· 
mıştır. Hasta olan Göringin yerine hava halefet reisi bııy Etli dün başvekil Sir 
kuvvetleri kumandanı general Milh bu- Nevit Çemberlaynla yanm saat görü 17• 

lunuyordu. müştür. Daha evvel hariciye nazın Lord 
Hitler orduya Hitap ederek Avustur- 1 falifaks bnşvekille görüşmüştü. öğle· 

yanın ilhakının bin senelik rüyanın ordu den sonra başvekil bay Nevil Çember· 
Mncar gazeteleri nutkun mlizakerelerc tarafından gerçekleştirilmc5i demek ol- lnyn, hariciye nazın Lord Halifoksı, ma· 

açık kapı bıraktığını ve Südet meselesi- duğunu hatırlatmış Alman blrliğlnl yi~ liye nazın air Con Saymon, dahiliye na· 
nin mUuıkerc ve sulh yollyle hnlli im- ml ne içinde Uıhnkkuk ettiren orau ve :rın ııir Samuel Hordan mürekkep mah· 
kanının baki kaldığını yazıyorlar. partiyi sena eylemiş ve demi~tir Jtl: dut kabine komites.i içtima cdeTek dün 
Vaşington da Almanyıının harp iste- Ordu ve parti Alman birliğinin dahil- nkşam ancak hü11\sası alınmış olan bay 

mcdiği aşildir olarak görülüyor. de ve hariçte bekçisidir. Bütün Alman- Hitlerin nutkunu tam metinle tetkik et· 
ltalyada da Filhrerin nutkunun siyasi lan birleştirmek hakkını bize ne müza- mi tir. 

mnhfeller ve DUçe tarafından tamamile kereler ne konferanslar temin eylem'stir. Şansölyenin nutkundan ıonra gerek 
tasvip edildiği bildiriliyor. Roma - Ber- Bu hnkkı cebren almamız 15.zım geldi. Londra, gerekıe vilayet lngiliz gazete-

1 lin mihverine dokunulmamıştır ve mih- Ve siz, Benim aske-rlerim, işte bunun !erinin en umumi reaksiyonu ~u suretle 
ver daha kuvvetli olarak devam ediyor. için burada bulunuyorsunuz. Alman mil- hülasa edilebilir ı 
Romada SUdet meselesinin bir plebisit- letine birlik terbiyesini, dahilde parti ve Buhran devam etmektedir. Şansölye 
ten başka suretle halledilemiyeceği ka- hariçte de siz veriyorsunm·- Alman ~il- gerçi korkulmakta olan infilaki tahrik 
naatı vardır. Faknt Prag ve Paris bu ih- Jetinin bu işi başarmak hususunda size elmemiıtir. Fakat bu infilakin hiç bir 
timali pek fena ka!'§ılamaktadır. itimadı vardır. Ve size itimad edebilece- zaman vukubulmama.sı için her teyi ya· 

PRAGDA IKI CEREYAN 
ğil biliyor. Ben de biliyorum ki, siz bu pabilecek mevkide olduğu halde bunu 
gün mevcut olabilen silAhlarla ınüceh· da yapmamı~tır. 
hezsinlz. En iyi teşkilata maliksiniz ve B. Hitler ıözleriyle felaket ihtima11e· 

Pragda iki cereyan vardır. Birinci~i ayni zamanda en mümtaz vasıtalan haiz rini az.altmıt deii}, bilakis arttırm11tır. 
SUdetlerin meşru haklarını kabul et- bulunuyorsunuz. Biz bu dilnyada para cTaymin nutukta mutedil olan ıu 
rnektedir. Fakat ekseriyeti temsil eden için hizmet etmiyoruz. Biz milletimiz noktayı kaydediyor ı Südet Alman aha-
ikincl cereyan Südtlerin hayat hakkını ve Almanya için çaı~ıyoruz. !isi kendi mukadderabnı tayin etmek 
inkara devam ediyor. ALMANYADA HAVA YASACI hakkını hAizdir. Fakat bu nihayet bir 

Berlin gazetelerinin fikrince Südet Berlin 13 (A.A) - Mareşal Göring münakaıa meselesidir. Yoksa Südet me· 
meselesini sUratlc halletmenin Çekoslo- neşrettiği bir emirname ile Achen, Tre-- sele.si hiç bir zaman kuvvet istimaliyle 

In.,i'tcrcnin Berlin sefiri B. Hcndenon vakya için ne derece büyük bir ehemmi- ves, Palatinat ve Baden mıntakalnrı üze- halledilemez. Meselenin memnuniyeti 
ları yazıyor: B. Hitler kendisinden bek- yeU olduğu Prağda takdir edilmemekte- rinden tayyare uçmalarını yasak elmiş· mucip bir bal •ureti ancak Çekoslovak 
}enen nutku söyle:ml§tlr. Bu nutuk tah- dir. tir. Hava polis tayyareleri bu emirname- devletinin kadrosu içinde aranılabilir. 
min edildiği gibidir. Milletlerin kendi Nilrenberg 13 (A.A) - Dün sabahki nln tatbikine nezaret edecek ve bu emre SlY AH TABLO 
mukadderatını biz.zat tayin hakkını ileri askeri geçid ve talimler öğleden sonra itaat etmiyen her hangi bir tayyareye cŞanıölye Südet ahalinin vaziyeti 
•ilnırek şansölye Südetlerin haldarmm Hitler de hazır olduğu halde tekrarlan- derhal ateş açacaktır. 

f raıı.sız erkanı ııarbiye n.>isi general Gaınelin ve muavini 
hakkında çok siyah bir tablo çizmiştir.. zeteeine göre nutuk tehditlerle doludııf
Bahsin derecesinde mübalağa yaparak Milletlerin kendi mukadderatını b~ 
Almanlann işkence içinde olduklanndan tayin etmek hakkı sarihtir. Fakat bit 
bahsetmiştir. Halbuki bu Almanlann Hitlerin nutkunda baıka türlü elde edl' 
bütün talepleri, Çekoslovak devletinin miyeceği ıeyi kuvvetle istihsal etlll,lı 
bütünlüğü kadrosu içinde, azami haddi· karan &eziliyor.> 
ne kadar Prag hükümeti tarafından ka· Sosyalist cDey]i Herald:• ıu mütal&a' 
bul edilmiştir. Südet1er Almanyaya iJ. yı yürütüyor : Dünya bir an için istir9' 
tihak etmiş olsalar unutmamalıdır ki ara· hat kazanmıştır.Fakat Filhrerin sözler\O' 

deki tehditleri tecahül etmek bir deli]. lıırında muhalefet teşebbü!IÜne girişecek 
her ıahsı derhal ta~,it krımplarına gön· 
derilir. B. Hitler Çekoslovakyada Al
manlann başı ıarkıları söyliyemedikle· 
rinden tikuyet etmiştir. Fakat acaba Al· 
manyada EnternMyonal mar~ını, hatta 
sadece Mareeyyezi terennüm etmeğe 
kalkışacak kimselerin akibeti ne olur}> 

cDeyli telgraf> ta şunlan yazıyor : 

cŞansölye Hitlerin kendisini delice· 
sine alkı~lıyan taraftarlarına ıöylediği 

ıözler arasında ıulha hizmet mahiyetin· 
de bir tek ıöz yoktur. Dün ak~am kendi
sinden beklenen bu değildi. Bu uzun 
nutukta ıansölye hakiki niyetlerini ihti· 

mamla gizli tutmuıtur. Harp tehlikeıini 
bertaraf edecek hiç bir tavizde bulunma· 
mııtır. Ayni tehlike yakındır. Gerçi Sü
detlerle Prag hükümeti arasında müza· 
kerelerin mevcut olduğunu kaydetmi§tir. 
Fakat müfrit Alman mahfetleri bu mÜ· 
zakereleri kendi iatedikleri mecraya dök
mek lddiaımdadır]ar.> 

cDeyli Ebpren kanJJklık ve endişe 
devrinin devam ettiğini müphede edi· 
yor. Liberal cNiyuz Kronikl> diyor ki : 
B. Hitlerin nutku nikbinliğe ıebep ola
maz. ~illkis endiıeleri haklı kılmakta· 

dır. Ingiltett, Fransa ve Rusya her ihti
yat tedbirini almalı ve yeni bir kuvvet 
darbesinin önünü almak için el birlijiyle 
hareket etmelidir.> 

UBERALL.ER1N CöROŞO 
cLlberal Mancester Cuardiyan> ga· 

olur.> 
FRANSIZ KABiNE.SiNiN TEBLlôl 

Paris, 13 (AA) - Saat 17.30 ~ 
nihayet bulan dünkü kabine toplantıtııı' 
don sonra Dahiliye nazın Saro matbll' 
ata a,ağıdaki tebliği okumuıtur : 

Harbiye nezaretinde Daladiycnin ,. 
yascti altında toplanan kabine harici>" 
nazın Bonne tarafından bütün teferrilfı' 
tiyle izah olunan harid ıiyaact iıleriıı' 
muttali olmu§tur. 

Kabine milletin göstermekte olclu~ 
vatanperverliği ıük\ıneti ve soğukkarıb' 
lığı tebcil eder. Kabine ıimali Afrik•' 
dan ve bütün müstemleke imparator11" 
ğundan Fransa hakkında sadakat büt" 
hanlan almıştır. Memlekete layık ol" 
bu hattı hnreket bilhaasa sulhun mü~ 
faaııı hususunda çok faydalıdır. 

Nazırlar bu sabah saat onda topla_. 
caklardır. 

SOVYETLER RUMEN TOPRAK
LARINDAN HARP MALZEMESi 
NAKLEDECEKLERMtŞ .. 

Pan. - Pari Suvar gazetesi Çekol 
lovakyaya kaqı bir Alman taarruzu .,
kubuluraa Sovyetlerin Rumen toprakl., 
nndan harp malzemesi nakline Rornaıt' 
yanın müsaade edeceğini ve buna rııll' 

kabil Sovyet hUkümeti.nln Basara1'1' 
üzerinde mUddeiyat serdindcn yirmi~ 
ne için feragat etmeği taahhüt ettir 
ıMiyliyor. 

Polonya parlamentosu Milletler Cemiyeti asamblesi Çek 
meselesini tetkik edecek 

~~~~~~~~~~~~~~~~--

C !!cv.:-e 13 (ö.R) - Asamble mesa
isinin hazırlanması devam ediyor. Bu 
sabah asamble bürosu reisi B. Dövalcra-

~=...:..aıı111fllıilr:~~.--.,__-
.l\1illctle1' Cemiyeti Sarayı 

Cenevre mahafiliniıi fikrince B. Hit- Ccnevrede yirmi hariciye nazırının 

Reisicümhur 
• • 

emırnamesı 

8. 
ile 

MuciskiJnin bir 
dün feshedildi 

Varşovo, J 3 ( ö.R) - Saat 14 te re- ilk it olarak kabulü muhtemeldir. 1 l _J 
:Sicümhur bir emirname n~ederek par- Fesih kararı muhalifler arn!ında de- A manyaaa 
!&men toyu feshetmiıtir. Gelecek umumi rin memnuniyet uyandırmıştır. Bunlnr Ç ·ı [ k[ • 
intihabat tarihi tcsbit edilmemiştir. Fa· 1935 senesinden beri parlamentoyu ta· l t İ erini işletmt" 
kat ana yasaya göre reiscümhur fesihten mamiy]e hükümet partisine inhisar etti· yenlerin ellerinden 
otuz gün zarfında yeni parlamento için ren eski bilva~ıta intihap rejiminin ilga· 
intihnbnt ilanına ve 60 gün zarfında bu j sını istiyorlardı. Filhakika 1935 intiha- toprakları alınıyor 
intihabatı yaptırmağa mecburdur. Fesih! batında bfüün muhalif partiler, yani sos- Bertin. 1 3 ( ö .R) - Gazeteler Jıl' 
karan Varşovada demokrat mahafilin· ı yalist, halkçı, milli demokrat partileri manyada çiftçilerin azami nndmaııl;' 
de memnuniyet uyandırmıştır. intihabatı boykot etmişlerdi ve o vakit·! çalışması için alınan tedbirleri ehern.,ır 

Emirnameye göre fesih sebebi ıudur: ten beri demokratik bir esas üzerinde yetle kaydediyorlar. Rejim mahkemeli" 
Son intihabattan beri memleketi; dahili intihap sisteminin ıslahını daiına talep 1 ri bu hususta en küçük bir müsamaha1' 
hayatında esaslı tebeddüller olmuştur.. etmişlerdir. bile cevaz vermiyorlar. lspirevartta bit 
Yeni mühim teşebbüsler yapılmış ve Milli demokrat liderlerinden biri de- köylü geniş arazi ihtiva eden çiftliii.,1 
halk arasında deTletler faal iş birliği için miştir ki : Bu fesih ergcç olacaktır. Ce- mükerreren vukubulan ihtarlara rağıııe' 

lcrin nutkunda Çckoslovakyaya karşı toplanmış olması Südet meselesinin bcy

kulland•ğı şiddetli lisan Lord Runsima· nelmilel hukuka muvafık bir şekilde 
nın riyasetinde toplanmış, komisyonların 1 "f •• k ~ l ak sullı dairesinde halline dünyanın en uzak anlayıı artmıştır. Bu sebeple parlamen· 

zif l · · t · tmicll In 'li d-' nın uz aştırıcı vazı esını o.ay aştıı:ac tonun ahali arasındaki temayü1ü daha 
lecek belediye ve nahiye intihabatının İstenilen §ekilde işletmediği ve çif tliJdeıt 
umumi intihabattan daha liberal bir esas alınması kabil olan randmanı yüzde elli 
dahilinde yapılması karariy]e muhalefe· nisbetinde bıraktığı için rejim mah1'" 
te doğru ilk bir adım atılmıştı. metıi kararı ile çiftlik köylünün elinde' 

vn e ennı evzı e li'-r. gı z ı:.ıege- 1 k ı · d ·· ·ı lak · 
si B. Bötler Fransız delegesi B. Pol Bon- mahiyette değildir. Bununla beraber mem e et enn e gosteri en a anın bır iyi temsil edebilmesi için yeniden teşek-
kur]a görUşmüştür. Asrunb]enın dünya- şansölye sarih bir teklüte bulunmmnış delilidir. Bu da vaziyetin inkişafında mU- külü elzemdir. 

nın muhtelif kısımlarındaki vaziyet hnk· ve Avruparun siyasi atmosferini değişti· him bir unsur olacaktır. Nürenberg kon- Yeni meclis intihap kanununa kar§ı 

kındaki müzakerelerinde Çekoslovakya recck mahiyette vahim unsurları nut- gresini şimdi milletler ccmiyeü asamble- vaziyet alacaktır. Yeni bir seçim kanu
başta gelecektir. kuna sokmamıstır. si takip ediyor. nunun parlamento toplanır toplanrn.u 

Şimdiki parlamento tamamiyle geç· alınmış ve diğer bir köylüye kiraya ~~ 
miş olan fena bir hatırayı temsil edi- rilmiştir. Gazeteler bu kararın ehernrnt' 
yordu.> yeti üzerindt! duruvorlar. 


