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lngiliz Başvekili 
Bitlerin Bernhof sayfiye~ 
sinde _görüşmeler başladı 

B. Çemberl<ıyn ıeyahat esnasında 

Çambrlayn 
Sulhu kurtar-
mağa gitti 

--0--

Ziyaret Almanyada 
sevinçle karşılandı 

Fransız Başvekili: "Yeni bir sulh 
devresinin mukadderatı bahs 

mevzuudur,, diyor 
Çember/ayn: "Führeri tanırım .. Seyahatimin 
neticesiz kalmıyacağına eminim,, demiştir 

Londra 15 (lJ.R) - B. Ç•mberlayn Londradan tayyare ile bu 
•abah •aat 8,35 de hareket ederken rınları ıöylemiıtir: B. Hitlerin 
aiyaai dirayetine itimadım vardır. Führeri tanırım. Seyahatimin ne. 
ticeaiz kalmıyaca/tna eminim.» 

Pari• IS (lJ.R) - B. Çemberlaynın aeyahati burada çok iyi teair 
yapmıftır. B. Daladiye memnuniyetini JÖylece ifade etmiJtir: 

« Yeni bir aulh devre.inin mukadderatı bahis mev:zuudur. Uz. 
laıma yolile bir )ıal aureti bulmak daima mümkündür.» 

- SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

Başvekilimiz 

Fuarımızı 
25 günde gez.enlerin ıayısı 

672,319 dur 
- - -----' YENi ASIR Matbaumda banlmitm 

Berştesgaden'de 
Südetler isyan halinde 

' 

Jandarma 
yaptılar, 

karakollarına baskınlar 
mitralyözleri zaptettiler 

Südet partisi 
"Almanya ile bir-. 
leşmek isteriz,, 

diyor 
-0--

Çekoslovak demok· 
rasisini itham ediyor 

-0--

Hayatlarını kurtar
mak için her vasıtaya 
baş vuracaklarmış 

-0-

SUdetler Alman markalı 
Hitler ve .riyaset arkaclıı§lan bir arada slUlh ta,ıyorlar 

EGEDE 
ağmurla bera
ber havalar 

serinledi 
-0-

Bağcılar endl,ede UzUm 
plyaflası yükseldi 

Bir kaç günden beri Ege mıntakaaının 
her Yerjnde havalar eerinlemiı ve bazı 
yerlere bolca yaimur düomüıtür. Hava 
lzmirde üç günden heri bulutlu idi. Fa
kat bir türlü yağmur düşmüyordu. 

E VVelk.i gece aaa t birden •onra ıehri· 
mize Yağmur düımcie haşlamış, bir ara· 
lık epeyce hızlandıktan oonra, korkul
duğu kadar mebzul olmamıştır. Burno• 
vaya düıen yağmur mikdarı Jzmirdckin .. 

Londra 15 (lJ.R) - Pragdan gelen haberler, Südet fehirlerin• 
de hadiselerin yeniden bClf göaterdiğini, bilha.ıa bunlardan birinin 
vahamet itibarile ıayanı kayt olduğunu bildiriyor. Südetler bir jan• 
darma lıarakoluna taarruz ederelı mitralyözler, el bombaları gaı· 
betmiflerdir. 

Bu hôı:lise büyük bir karlftklılı uyandırmııtır. 
Royterin Prag muhabiri hadise mahalline giderek tetkiklerdt 

bulunmuftur. Muhabir, arbedelerde kullanılan kurıunların hep 
( Made in germeny ) marka•ını IQfıdıklarını bildiriyor. Bu da Sll• 
detlere •İlahların Almanyadan gönderildiğine ifarettir. 

- SONU 10 UNCU SAHiFEDE -

Yirmi otobüs sipariş ediliyor 

Bütün hatlarda otobüs 
seferleri haşlıyor 

Belediye, §ehrin bütün semtlerini otobüs hatlarına bağlamağa va 
yukarı mahallabn yavag yavaş imarı yoluna gitmeğe karar vermiştir. 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, bu hususta yapbğı tetkiklerde, gchrin 
yukarı mahallabnın imarı için bu kısımlara bol vasıta işlemesi icap 
edeceğini ıınlıyarak bu işi ilk plana almıştır. 

" den azdır. Alaıehir ve Salihli ınıntaka• 
lanna da yaijmur düımüı, yağış Armut
luda u olmuştur. 

Bu sene Konak • Güzelyalı, Konak - qrefpaı:ıa, Dolaplıkuyu, Ko· 
nak • Alsancak - Halkapınar hatları belediye vasıtalariyle işletilecek· 
tir. Belediye daha 20 otobüs siparişi vermek üzeredir. Dün Almanya. 
daki otobüs müesseselerinden Katalog ve planlar gelmiştir. Üzerinde 
çalışılmaktadır. Her hatta işletilen otobüslerin ayrı renkte olmaları 
muhtemeldir. 

Ozüın sergilerinin en hararet1i aUnJe .. 
rinde yağmurun görünmesi üzilm mila· 

- SONU 2 lNCl SAHlFEDE -

Mussoliniden Lord Runsi-. 

mana açık mektup 



Hatay devleti ŞEHiR HABERLERi" Çambrlaytı 

Sulhu k urtar
mağa gitti Ve bazı 

gazetelerin 
satılmış 
yalanları 

Antakya. 14 (A.A) - Anadolu ajan- nin öldürülmesi, iki arabın bazı Türkler 
mun busÜılt muhabiri bildiriyor: • haklunda ıikiyette bulundukları için hu-

Urgancı 
Hayatını korumak 

icin mutaarrızı , 
öldürmüf 

Hatay millet meclisinin açılma. mü- dut harici edüme8i. Supbi Bereketin mil· 
nuehetiyle buraya gelen Lübnan l{Ue· Jet mccli.inde araplara hücumu ve Türk Tirede bir cinayet olmUflur. Tirenin 

t ~ _.. • em]-'- ti · d- d-k•- ve FraD91Z arasında çarp--'ar ili. Turan mahallesinde oturan Osman oi lu -en m e&e enne on u ~ aonra ~ ·· 
Hata d htd.f 1 d l•te hepsi yalan v~ iftira dolu yazılar Hasan Urgancının çalışma yerine hır-y a mu ı unsur ar arasın i\ n1ev- .,. • 
·-· tes ··d ·· t b ·· tti. ı) dan bir kaçının başlıgıv Aynı günlerde aız.lık mabadiyle giren Mehmet Postal c- anu u c aruz e ren yaz ar neo- .,. · . . . . . . 
retımişlerdirı biz bizzat Hatayda bulunduk. Ancak ısmınde hırı ovada mevcut kendırlen 

Bu cümleden olarak Berutta çıkan mahreci vatant kütleye bağlı yalandan toplam11 ve istif etmiıtir. Mehmet Postal 
ve fesattan rekor kırın- bulunan bu ha- bununla iktifa etmiyerek. orada uyu-

lllıadil gazt.tesi cHatay devleti ve bazı ...., 
berlerin i~ret etmek istediği h~diseler- makta olan Hasan Urgancının başının al-

IMllmış gazetelerle ajansların yalanlan .. > 
bqlıklı bir makalesinde diyor ki : 
Şam vatani kütlesinden mülhem 

den hiç birini görmedik, duymadık. Fa- tında bulunan kendirleri de almağa te
kat biz bütün bu y11.lanlara Hatay reisi şebbüs etmi;ıtir. 
Ekselans Tayfur Sökmenin §U sözleri ile Hnıııın Urgancı bu sırada uyanmı~. 

olan ve yazılarının her kelimesi altında 
kardeşler nraııına sokulmak istenen ni
fakın tohumu görülen bazı satılmış ga· 

cevap vermekle iktifa edeceğiz: odada bir yabancı adam görünce vazi
yeti anlamış ve : 

cBüyük Atatürk bize axiz komşulan-

zetelerle ajansların vermekte olduğu uy
durma haberlere başka bir yazımızda işa
ret etmiıtik.. Geçen Cumarteon gÜnÜ biz
ut Antakyada bulunduk. Muhtelif un-

mız olan Suriye ve Lübnana karşı tam 
bir hullıs ile hürmeti tavsiye etmişlerdir.> 

Bizzat gene buraya gelirken huzurlan
na çıktığım umnn fUJllan söylediler: 

- Burada ne işin vur, diye sormu§
tur. 

Suçlu derhal Hasanın üzerine hücum 
ederek kendisini kama ile yarlamnğa te
,ebbüa etrni~tir. Hasan. alttta olmasına 
rağmen Mchmedin elini kıvırarak ka-1mlar arasmdaki tam anlaşmaya da şa

hit olduk. Hatayın ba,tan ba~a tam bir 
huzur ve sükOn içinde bulunduğunu. hal-

Sana ve Hatayda devlet İ§}erini der
l•htc edece1c olanlara tavsiye ederim: 

mayı elinden almışhr. Mehmet Postal 
Unsur. din ve mezhep farkı gözt-tmeden 
bütün memleket halkı hakkında :ııdaletle ikinci bir bıçak çıkararak taarruzda de-

k1n derin bir sevinç içinde ve bilhassa hareket ediniz. Ve komıulannız olan vam edince, Hasan eline geçirdiği bı
Şaın vatani kütlesinin hedefinden uzak Suriyeliler Lübnanlıların isb'ltlatlerine ~a Mehmet Postalı aiır surette yara-
b• b. ı·'- '- · · d d v 1 1 d tl • b- ·· le. • amıotır. r ır ıx ve ~aynaşma ıçın e yaşa ıgını '\'e on ara oı ugunuza utün uvveti-
{ 01 bit ve müşahede ettik. Fakat bir de nizle çal111nız. , Yaralı, aldığı cerihalardan mütecasi-
d~ •Üp bu kütleye mensup gazetelere işte vatani kütlenin iftiralarla. katil. ren hayata gözlerini yummUJtur. 

baktık. Ne görelim) Sancakta Türk me- yaima yalanlan ile b izzat duyduğumuz Suçlu adam yakalanmlf adliyeye ve
-1imi. arap köylerine yapılan bulanlar fU .özlerin aamİmiyetini karpl-.tmruz. ~mittir. Huanın iddia.ama göre ortada 
Te ekinlerinin yaima edilmesi, arapça Biz Hatayda yahm adalet. mü.ant. bar müdafaai nefia me.eleai vardır ve bu 
bir plak dinlediği ic:in bir Suriye askeri- gayret ve anlatma gördük. cinayet kendi İf yerinde itlenmittir. Ad-
a!!!!!~~~!!!!!!!~~~'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!!!! )iye. badi.ede b..U bir sebep mevcut 

Kuşadası eğlenceleri kermesi 01
up olmadığını tah~ etmektedir. 

Kuşadası, üç gün üç 
2ece şenlenecek 

Vilayetin yıllık üçüncü kermesi büyük bir 
muvaffakıyet yaratmağa namzettir 

22 Eylül Peqembe günii Selçulr.ta Sclçulr.ta Elcs ve Selçuk tarih izerleri-
b.,lıyacak kermes oenlilderine hmirden ni ziyaret gününün büyük alika uyandı

bir çok. kimseler davet ediln:ıiftir. KUJ- racağı tahmin ediliyor. Sincünde başlı 
adası kermesi. IOD bahara rutladağı için başma bir tarihin ve medeniyetin en can
di3er kermeslerden daha nqeli ve daha lı eserlerini muhafaza eden Selçuk şehri, 
:..--•kli geçecektir. ziyaretçilerini her cihetçe tatmin edecek 

,.. uf8daat kermes komitesi son hazır- vaziyettedir. 
lıklarına tamamlamılk üzeredir. Dün iz- Kermesin ikinci günü Çamlıkta geçe
mirden Ku§adasına fıtalar gönderilmiş- cektir. Çamlık, her türlü konforu havi 
tir. Kuşadası {Ada) kulübü tarafından Çamlık oteliyle, zengin bir tabiat man-
7apJacak deniz eğlenceleri, yüzme mü
aabakları, yelken yanılan ve halk oyun
larının büyük bir alaka uyandıracağı ıüp
hesizdir. 

Karakter tahlilleri: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

zumesi içinde ziyaretçilerine şiirli dakika
lar yaşatacaktır. Kapdası kermesi önü
müzdeki Perıembe e\inü saat 1 2 de va-
1 imizin bir nutkiyle açılacakbr. 

Becerikli misiniz? 
En güç vaziyetlerden bile kolaylıkla 
sıyrılma kabiliyetin1 buluyor musunuz 

de muhite çabıık intibak ediyor musu
n uz? 

Bngün borsada 
Yeni mahsul pamuk 

satılmıştır 
Bu senenin pamuk mahsulünden Ba

yındırda yeti~en üç balya Akala birinci 
nevi pamuk komisyoncu Mehmet Oede
ağaçlı ticarethanesi tarafından borsada 
satılmıı ve Jiro ticarethanesi tarafından 
sabn alınmı;ıtır. 

Sonbahar at koşuları 
hazırlığı 

Sonbahar at ko;ıulan hazırlıklanna 
devam edilmektedir. Bu acne sonbahar 
koşularının üçüncü haftası, belediye se
çiminin yapılacağı iki ilk teorine rastla
maktadır. Oçüncü hafta koşulan Muha
sebei husuıiyeye ait olduğu için o gün 
lco,u yapılmaması ve üçüncü koşunun 
ilkbahar ko~larına ' ilavesi düşünülmek
tedir. 

Kızı/ayın 
gardenpartisi 
Kızılay cemiyeti, fuann kapamı gece

sine rastlıyan salı gecesi fuar gazinosun
da bir garden parti verecektir. 

20 Eylul günü fuarın Kızılay günü
dür. O gün fuar radyosunda Kızılay n~

riyat yapacak ve bu neşriyat oehrin her 
yerine yayılacaktır. Kızılay garden par
tisini güzide bir heyet hazırlamağa baş
lamıştır. Müşkülat içinde olduğunuz zaman 

güçlükleri yenme ku dretini nefsinizde 
buluyor musunuz? En karışık davalara 
derhal bir hal çaresi .bulacak kadar zeki 

7 - Sizi ansızın %İyaret eden dostJan- r··c·····,······, ......... G ...... d ....... , ....... : 
JUZJ derhal ağır) bili r musunuz' : e en er' 1 en er : anıayı yo • ... •, ••., •••.,. •• 11 • • 1 1 111 , 1 1 ••••• " •, • 11 • • , . . .. ? 

mısıruz. 8 - İhtiyaç halinde her türlil ev işini Jktısat vekaleti iş müfettişlerinden B. 
Bir kelime ile cidden kaqılaştılmız görmeğe muktedir misiniz? Rıfkı, Kommerçiyale bank müdürü B. 

vaziyetin adamı mısmız? 

Bu yalnız bir zeklvet, bir maMmat 
işi değildir. Onlardan ziyade her işin 
içinden çıkmayı bilme kudretidir. 

9 - Dilini bi.J.medjği.niz yabancılarla Rossi lzrnire gelmifleıdir. Isparta me
karşı?aştığınız zaman meramınızı anla- busu B. Kemal lspartadan gelerek An
tabiliyor musunuz? karaya gitmiıtir. Konya mebusu B. 0.-

10 - Nüfuzlu phayetlerle milnase- man Şevki Uludai Pireye git.mittir. 
Bu bahiste nefsinizi yoklamak ister betler tesisi yolunu bili or musunuz? Nafıa vekaleti müsteşarı bay Nihat 

misiniz? 11 _ Bu "--- b_! __ _, öl . An.karaya gİtnıİ1tİr. Avanos kaymakamı 
ın""1iLllle =ıauen o çille ve b R h . K h. . . . p 1 & -ğıdaki suallere samim'-etle cevap yalnız mllhim le)-- -' ,:...:~-de t- ay a mı ırıe ıre gıtmışbr. o onya 

--~a ., ınese ~e ~ e . . B Vik z 1--L! p 
veriniz. Cevabınız müsbetse sualin ~ meyi biliyor musunuz? ticaret atC4U1 • tor o 09.IU ve o-

şısma 2. müteredditseniz ı, hayırsa O 12 _ Yeni bir . .. lonya klearing ofısi memuru B. Remo 

Türist celbi • • 
lÇlD 

400,000 lira 
şehir oteli 

sarfile bir 
yapılıyor 

- BAŞT ARAF1 t tNCt SAHtFEDt ~ 

Fikirlere bir tek .sual hAk.irndif: 
- Harp olacak mı? 
Bu auale keatirim bir cevap """ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• m,.O.e 1--lkı•m- 1- fazla kehanet oı..., 
: Şehir oteli bet kath olacak, biri bahçede dijeri teruumda olmak! - ~ :ır ~ ..... , 

Eüzere iki gazİnoau bulunacaktır. Otelin 80 odumda banyo, sıcak ıuE Harbın ilAnı bir çılgınhk dakiki' 
~tertibab yapılacaktır. Damig, oyun ve istirahat aalonlariyle bu oteli sına bağlıdır. Heyecanlar, önüne . 

çilmez seller gibi sürükleyici rnah 
:tehrin büyük bir ihtiyacına cevap verecektir. S ld .. dir la '-- nd' 
..... 111 111 1111 .. 1 1 11111 1 •••••• •••• • ••••••• • ••••••••••• ••••• • • • ••••• • •••••• • • ••••• • • •• yet a ıgı zaman ijan r &e ı 
1zm1r belediyesinin b~ senelik imlr 

1 

Tüikiyenfn deifl, Balkanların blle en rini o cereyana kaptırırlarsa ıulh 
planına dahil bulunan ve kordonda, §im- güzel, rnUreffah, konforlu oteli olacak- kurtarmak ümitleri elbette ki kaY 
diki şehir gazinosu yerinde inşası mu- tır. bolmuş demektir. Bilakis millet 
karrer olan şehir otelinin ~asına önü- Şehir oteli beş katlı olacak ve 140 ya- leri idare mevkiinde olanlar adırnl 
müzdeki mevsimde başlanacaktır. Be- tağı bulunacaktır. Otelin her odasında rım hesaplı atmak, tolerans göste 
lediye reisi, tzmire gelecek turistler için banyo ve geniş bir balkon, sıcak suyu mek, felaketli bir adımın sayısız Jlt' 
yeni otel, gazino ve restoranın 939 se- cami olacaktır. Otelin bir bahçe gazino- ticelerini görmek kudretinden nıah' 
nesinde ikmali için çalışmaktadır. sundan maada, beşinci katın üzerinde rum değillerse sulhun bozulması ti' 

Büyük şehir oteli 140 yataklı olacak ve bir de geniş teras gazinosu bulunacak- savvur edildiğinden daha güç bit 
400,000 liraya mil olacaktır. Yeri, şimdi tır. Otelin lokantası orta katında olacak, İf olur.. Muhakkak ki bu dl' 
ki şehir gazinosunun bulunduğu yerdir. ikinci kordona rastlayan arka kısmında kikada bütün devletler, hatd 
Bu otelin, gazino ve restoranın plin ve bir garajı, küçlik lokantası, dükktınlan, Südetler meselesinqe ileri gitm~ 
maketini yapan güzel sanatlar akademisi berber mağazasını havi olacaktır. Adeta itham edilen Almanya bile. haıt' 
profesörlerinden B. Arif Hikmet maketi bir senatoryum şeklini alacak olan bu istiyccek vaziyette değildir. Hat' 
getirerek belediye fen heyeti önünde otelin kombinezonu hallolunmak Uzere- hın ne kadar müthiş bir §eamet old'!" 
izah ~tir. dir. ğunu, harp yoliyle istihsali arzu edİ' 

Belediye reisinin başkanlığında top- Şehir oteli, Izmire gelecek turistlerin len neticenin yapılması icap eden fi' 
lanan belediye inşaat heyeti maket ve istifadesine arz edilecektir. Bu milesse- dakarlıklar yanında sıfır kalacaid' 
avan projeyi tetkik ederek muvafık bul- seyi belediye işletecek ve fiatleri gayet bilir . 
muştur. İnşa edilecek şehir oteli, yalnız. ucuz olacaktır. Şu halde harp ancak sinir buhra" 

lan zencirlerini kıran bir çılgmtıi' 
inkılap ettiği zaman bqgöstercbilif· 
Herkes bilir ki Orta A vrupada yari 
lacak harbi ne Habeıiıtan harbiılfı 
ne d e m evzii kalan İspanyol müt" 
deleaine benzetmek kabil değild~ 

Mebuslarımız 
intihap dairelerini 

geziyorlar 

Dairelerde 
Kıf çalıfma •aatleri 

bugiin başladı 
Saym mebu.lanmız bayan Benal ile Dairelerde k1t meaai.ine bugünden 

bay Ki.mil ve bay Sadettin dün otomo- itibaren bqlanmlfbr. Klf meaaiıi 9-12, 
13.30 .. 17.30 arasındadır. 

bil ile Menemen ve Foça kazalanna gı-

derek müntehipleri ile temaslarda bu-

lunmuşlar, halkın dllelderini dinlemiş-

lerdir. Mebu5larımız bu kısımdaki İnti-

hap dairelerinden çok memnun dön
müşlerdir. 

Yarın da ödemiş, Tire, Bayındır ve 
Torbalı kazalarında temas ve tetkikleri-

----:---

Yangın 
Kuyumcular çarşısı 

büyük bir tehlike 
atlattı 

Bu kadar müthiı bir mesuliyv 
k im üzerine alabilir l 

• D enecek ki Südet topraklanndl' 
ki kanlı arbedeler Almanyanın rııi' 
dahalesini tahrik etmiyecek mi} 

Çek hükümeti örfi idare ilan et 
mek suretiyle bir dahili isyanın öııi' 
ne simdilik geçmiştir. 

Bu fevkaladelik ne zamana )cır 
dar devam edebilir~ 

Bunu bilmiyoruz. 
Südetler Alman olduklarına göıt 

--=- DUn gece saat 20 yi iki geçe Kuyum- Almanyanın kendi ırktaşlarını hifl'I" 
; d J L [ cular içinde Kara Osman ağa çarJISUlda ye etmesi yeknazarda haklı görül~· 

ne başlıyacaklardır. 

iŞ airesinae teTTi er Ege ayak kabıcılar kooperatifine ait 14 Eğer bu toprakların karaktcritt~ 
İş dairesi dördüncü bölge muamele numaralı depodan çıkan ateş kızıl bir hususiyetleri olmasaydı .. .• 

şefi bay Enia Doğan. 150 lira ücretle alev halinde derhal büyümek istidadını Südet davası bugünkü şekli)'~ 
El• v · b·· ı · b rl v fj bir Çek - Alman davası olmakt8' azıg lf o ~esı q memu uguna ter - gösteren!k etrafını çarçabuk sarmış ve 

t · d"I · · ı · 1 o çıkmış bir Avrupa davası olmuştı.Jf• an ayın e ı mıştir. zmır muame e şe ı- esasen çok sık ve salaş halin«H bulunan J 
ğine adliye meslek mektebi mexunlann- Kuyumcular çarşısını müthiş bir tehlike Avrupada kuvvet müvazeJl 
dan bay Refet Samim tayin olunmn•tur meselesi eski bir meseledir. -. altına almıştı. Yengm yerine hemen y• 
lzmir iş bölgeaindelcl vazifesinde çok üşen fedakar itfaiyl"Jllizin aldığı acele, Büyük harp bu meseleyi kökü" 
muvaffaL olarak te f' 1=-ak t k b den halletmegv e çah ..... gı'"' halde otı' ~ r ıye "Y a es e- yerinde ve isabetli tedbirlerle bilyüınek y•• -• 
den bay Enis Doğanı tebrik ederiz. ıçinden çıkılmaz bir Arap saçW' 

- = - istidat ve tehHkesini gösteren yangın döndürmüştür. 

Vali muaoini 
mevzil olarak bastırılmıftır. Yanginuı Fransada ve İngilterede haki'I' 
neden çıktığını zabıta arqtırmaktadır. olan kanaate göre Alınanlann ~-" 

Bir aydan beri mezun bulunan Vali Depo sigortalı olup, sigorta mikdan he- ka doğru> politikalan bir müddd' 
muavini bay Cevd et Onver diiıı vazife- nüz anlqılaınımıfb.r. uyuduktan sonra ,imdi yeniden c"1 
ıine baılamtfbr. =--- lanml§tır. Almanya bu politikayı •~ 

tematik şekilde tatbik ediyor. 
/ 

--~=~'-

Bir tayin 
Aydında hay van 

ha&talıtı 
Kmlçullu köy öğretmen okulu mil- Aydın 14 (Husust) _ VilAyet merke-

dür muavini vekaletine ayni mektep mu- zine bağlı bir köyde yanı kara hastalığı 
allimlerinden bay Talat tayin edilmiştir. zuhur etmiştir. 

Südetler meselesinin bir dakika et' 
vel halledilmesi lanmdır. Bu İ§İn ~ 
rüncemede kalmasına sinirli A~ 
panın tahammülü kalmamıştır. Pı 
manya, kendi prestijini alakad' 
edecek şekilde adımlar attığınd.'! 
sulh lehinde fedalcarhlc yapmayı ~ 
hezimete muadil sayabilir. ÇekoslO' 
vakyaya gelince o bir varlık mü~ 
lesi yapıyor. Kurbanlı1' koyun ı· 
bi boynunu Almanyanın satırı alt~ 
uzatmak istemiyor. Vaziyetin 11"' 

çapraşık tezahüratı arasında ç,a.td 
berlayn tayanı takdir bir su~ 

-=-
B .. Halil Yardımcı 
Diyarbakır Ziraat müdürü bay Halil 

Yardımcı Jzmire gelmiştir. Şehrimizdeki 
Zirnat müesseaelerinde tetkikat yapa
caktır. 

EGEDE 
Yağmurla bera

ber havalar 
serinledi 

Veteniner dairesinoe hastalığın men 
sirayeti için tedabir ittihaz edil~tir. 
Zeytin köyünde Tahitin blr, Ethem men
dereldn bir hayvanı hastalıktan ölmüş
tür. 

Bugün de Ak Hnıan oğlunun ve Zey
tin 'köyln Tahlrln bir hayvanı ha!,ialığa 
tutulmuştur. 

itJ•••ım•ızıamEEıa•mmw.1ıızı1 •or bir tolerans göstererek Hitlerle ~ 
Hilal Eczanesinden rüfmek üzere Ber~tesgadcne i'. 

b ·ıd· ·ı · m ittir. Enditeler ve kaygılar 0 k~ 
l ırı ıyor büyüktür ki sulhu kurtarmak için,..., 

K ı K Ak bir gayret fazla görülemez. Çanı~ ema • taş laynın bir sulh mi11yoneri ·meati.'! 
ı · ç· Jf. • Berfte1gaclene gitmiş olmasını ""' 
ımon ıçe15t tün Avrupa iç ferahlığiyle kar~'~ 
kolonya•ı mı§tır. Çamberlayn muvaffak olıJ,... koyunuz. To lad rn.. 1-'\._ yirmi • . • hakkındaqe bqladığınız zaman Burjoski Jıtanbula gitmi§lerdir. 

P ıc.-ız yea.wı yı ge- vazifenız size pek az maIO.mat F · · · B 
çiyorsa hakikaten becerildi olduğunuza . bile #...~ • • uan zıyaret 1Ç1n Iraktan gelen B . Kolonyacılık ve kolrucUluk lleml-

verilmiş olsa .....,dalı o1
-- bilıyor N · Ef ·· • N · Eı·· . Ba"d da ı hükmedebilirsiniz. 0n ile · ·arasında ~~ un omn ve ezır omn g a Baicllar endl9ede UzUm nl hayrette bırakmalc rekabet .aııa-

su lh kurtulacak, aksi takdirde o~ 
rumun kenarında olan Avrupa ~ 
müthiı bir girdabın karanlıklart.,
yuvarlanacaktır. 

yırmı musunuz? · · 1 d. J 
oynıyorsa vasat derecede bir kudret..._ . grtmıı er ır. pi a a Ok idi mula en mUJkUlpesend imanların 
hibisiniz. Ondan aşağı ise nefsinizi an- ~u suallere ceıva!' verm. Kendi kud- ----------- - - J • Si J 98 

takdirlerini ku•nmak, zevk, bed1a 
ih retinlz hakkında bızzat verecetfnlz nu- ı -BAŞT ARAF1 1 iNCi SAHiFEDE - ve sanatı bir araya toplamak bize, 

trene etmeğe tiyacmu var demektir. maralan toplay N d becerikli ' 
Vakit kaybetmeyiniz. Suallerimiz IUD- .. u .. a..·-·- --1~ ~ erec:e ualkevı' koHşesı' talıai1i arumcla büyük teeMÜr tevlit et- HilA1 eczannl.ne mukadder lmif ... 
Jardır: ......... yqw;u _....,.ca_n cı~ miftir. Hamdol.un ki ,. dakikaya ka- Bu büyük nasibin verditl gururla Mericin toğyanıtıd 
ı _Hazır cevap mımm? = lar Ece mmtahwnın muhtelif l>ölıeleo- 7aptıtunız ( 90 ) derecelik limon k 
2 - Sizi alikadar eden bir phıs1a ta- Aydın apar tekrar 1 - Evimiz salonunda t 7/9/1938 rioden eelen haberler endife Terecelc çlçeğl kolonyuını bir kere g<SrUnUz. arşı 

nşna vasıtasını bulabiliyor musunuz? J cumarte.i aktarnı aaat 2 1 de lkiçcıme- mahiyette deiildir. Salihlide zarar sa· Kemal K&mil Aktqı bilirsiniz, ken- Edirne 14 (Hususi) - Meriç nebti~ 
3 - Gilniln mUhlm h&dbelninden zmire geliyor lik lzmir mu.siki birliii tarafından bir yet cüz'idir. Salibli Te Alqehiıdeld sa- di beyenmeden ortaya e.er çıkar- yezan yatalı içindeki Bosna ~ 

haberdar mısnuz" Aydm 14 (Huswıt) _~pazar gll- konser verilecektir. Bu konser Halken gjlerde me.cut üzümler bmen .lan- mu... bir kaç senedenberi harap etmiye "' 

4 _ Seyahat ~erh.n ..n .. lilklerl b- nO. tzmır Daim lpOrla kaqı1apn Ay- 1hopkarti~örleriyle bütün halkımıza dinleti- ~_:_-~~unuıd deTam.ı. 6züm P,i Me,hur (Bahar Çiçeği) kolony• lıyan .su baskınlarının önilne geçaı~ ·:~ 
. . ·~ dın spor takımı berabere ~ Ta- ece r. ınca ~une e zarar •uebilir. mwn çeınlsi ile kaqı karfıya ıett- Nafıa vekAleti bu güzel ve çalışkan 1'1'1"' 

lay
5
ca yenebiliyor musunuz? L 

1
_, __ ., rl tarafınd _,__ 2 - 18/ 9/ 938 pazar gilnU Hallcevi Türkofis teıldlatı, yağmur haberleri- riniz, eaer bizim söz sizin sayın, esaslı surette tahkime karar v~~· 

- Yabancı memlekette iken &ize ~ım ~e an yaplUl.ll an- sal d O d · h . . dd 1 
_ . • . }aşmada hmirde ~ 1cara:r-- onun a rta oyunu var ır. nı e emmıyetle takip etmekte ve telaraf yur q.M 1 Dün setlerin ilk kazması törenle atı .il 

gosteriJen misafirperverlikle hareketle- 3 - 16/ 9/ 938 c.:...ma günil eaat 17 ile malumat toplamaktadır. Fiat farkı yoktur, Bahar çiçeği; tır. llk iş olarak 50000 liralık kısınl ~ 
rinizi telif etmeyi biliyor musunuz? laştırıldığından Aydın spor tabını ön6- de Kitapa.ray ve yayın komitesi ile ea- Yaimur dütmesi üzerine dün bmir ve diğer kolonyalanm.ızla ayni,; teahhide verildi. Bu iş iki ayda bi~ 

S - Dilnyanın ne.resinde olursa ohunlmilzdeJd pazar gUnU tekrar İzmire ge- at 18 de Evimiz yökurul toplantılan ve Manisa boraalannda üzüm fiatinıde fia!,ted.ir... '• z · .. t~ ve gelecek yıl diğerlerine devam ~ • 
________ ,a_bancJ!ık ______ d_11Y1UN ______ vermtY ___ • __ ece1t ___ d_erec ___ e-__ ı_ecek ____ Ye __ Dofaıı _____ spo __ rla ___ .kaqı1apcaktır. __ ~~--·-v_a_rd_~_. ______________ ---'~b-u_lwa-ut __ -=--'--'ei---(ü.....;..kay-=-d~edilmia;..;;;.;;.;·;.;.;;;;;;·~üı=··=------c----·--------·- ~ cektir. 

ŞEVKET BJLGlrlf 



Bitler Çeinberlaynı köşkü
nün kapısında karşıladı 

ilk mülakat 
,. 
uc 

' 
bucuk saat sürdü • 

İngiliz Başvekili telef onla Londra ile uzun uzadıya 

Vekiller 
heyeti 

Dün toplandı 
Ankara, 15 (A.A) - Heyeti Vekile 

dün saat 16 da bagvekil CelB.1 Bayarın 
riyaseti altında toplanmı;; ve içtima geç 
vakite kadar devam etmi~tir. 

Lise 
-*-

Ve orta okullarda 
göı üştü. Bugün öğle yemeğ~ni Hitlerle beraber yeni programlar 

,yiyecek Ve müzakerelere devam edilecek Ankara, 15 (Hususi) - Maarif ve-

Berlin 15 (Ö.R) - Ingiliz başvekili B. Çcmberlayn Berş- Paris 15 (ö.R) - Amerika hariciye nazırı B. Kordel Huİ kaleti yeni baştan hazırlanan ve son 
.csgndene gitmek ilzere Münih istasyonundan trene biner- demiştir ki: defa olarak talim ve terbiye heyetinin 
iken fevkalade halk tezahUrleri ile karşılandı. Istnsyon In- B. Çember1ayn ile Hitler arasında bu saatte yapılmakta tetkikinden geçen orta mektep ve Li
glliz bayraklarile silslenınişti. B. Çemberlaynı hamil tren, olan ve bütün dünyanın alaka ile takip ettiği bu mühim kon- ııeler ders müfredat programlarını tabet
lngiliz başvekilinin ilk defa yaptığı tayyare yolculuğunda ferans sulhun temini için büyük bir adım telakki edilebilir. tirmektedir. Orta mektepler programla-
~orgun olması ihtimali ile pek yavaş gidiyordu. Tren, Berş- Rochester 15 (A.A) - Burada bulunmakta olan reisi v 

tes d zah.. Ua k 1 d B ümh R lt b hah h · · Hull t v rı;rıın tabı ve mekteplere dagıtılması bu ga en istasyonunda büyük te ura arşı an ı. aşvc- c ur uzve u sa ancıye nazırı c yap ıgı uz.un . . . . . 
kU doğruca Grnnd otele indi. Biraz sonra B. Çember,.Jayn, bir telefon muhaveresinden sonra evvelce kararlaştırılanın hafta sonuna kadar bıtırılecektır. Lıse 
ıAlınan hariciye nazırı Fon Ribbentropla beraber buradan hilafına olarak Haytparka uğramadan doğruca Vaşingtona programlarının da ay sonundan evvel 
lı.i~rin husus! otomobili ile Führerin malikanesine hare- dönmeğe karar vermiş ve saat 17 de trene binerek hareket mekteplere gönderilmiş bulunmasına ça-
let etti. Hitler misafirini malikAnesinin kapısında karşıla- etmiştir. lı§ılrnaktadır. 
)'arak beşµş bk sima ile ve samimt surette elini sıktı, hoş ING1LtZ BAŞVEKtLtNIN BEY AN ATI 
Seldin.iz... Dedi. 

B. Nevil Çemberlayn gördüğü sıcak ka~ulden. çok ~~°?
~un ve mUtehassUı olduğunu söyledi. MaJikanenın holünun 
buyUk pençereslnden Bavyera dağlarına bakan güzel manza
'tayı bir müddet ıeyrettl. Çaydan sonra Hitler ve ıiyast ar
kadaşları He B. Çemberlayn rnilzakereye çekildiler. Milza
ke~ ylnni buçuğa kadar silrdil. 

Londra 15 (A.A) - B. Çemberlayn refakatinde Sir Ho
ras Vılson ve B. Vilyaın Strang olduğu halde saat 8,35 de 
Helson tayyare meydanından hareket etmiştir. 

Ingiliz başvekili 69 yaşındadır. Ve ilk defa tayyareye bi
necektir. Tayyareye binmeden bir kaç dakika evvel şu beya
natta bulunmuştur: 

Fransa 
* Selanik iti lafından 

sonra Bulgaristan 
notasına cevap verdi 

Mib.akereden aonra B. Çemberlayn, Ingilterenin Berlin 
lefirt B. Hende.rsonla Grand otele avdet etti. Alman hari
ciye nazırı Fon Ribbentrop Hitlerin yanında bir müddet 
daha kaldı. B. Çemberlayn Grand otele gelir gelmez Londra 
ile uzun bir telefon muhaveresi yaptı. 

Alman başvekili lle görüşmeğe gidiyorum. ÇUnkü vaziyet 
bana kendisiyle yapacağım şahst görüşmelerin faydalı neti
celer verebileceği vaziyetlerden görünUyor. Benim siyasetim 
dalına sulhu ~min için gayret sarfetmek olmuştur. Ftihre
rin benim bu baptaki teklifimi kabul etmesi ziyaretimin ne-

Ingnız başvekill yarın öğle yemeğini Hitlerle beraber yl
Jecek ve mUzakerelere devam olunacaktır. 

ticesiz kalmıyacağmı ümit hususunda teşçi etmektedir. Sofya, ı 4 (A.A) _ Sofydaki Fran-
Alrnan :maslahatgüzarı B. Kord başvekili alicenabane te-

--·--
şebbüsünden dolayı tebrik etmiştir. sıx sefiri başvekili ziyaret ederek mu-
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· lngiliz 
içtimaa 

parlaıiıentosu 
davet edilecek 

temmuz tarihli notasına Fransa hükii
metinin vermiş olduğu cevabı tevdi et-
mittir. 

Fransa Cümhuriyeti hükümeti Nöyi 
muahede.inin askeri, bahri ve havai ah
kamının ve 24 temmuz 1923 tarihinde 
Lozanda imza cdilmi~ olan Trakya hu-

Çember/ayn, Bitlerle mülakatı neti
celerini parlamentoya bildirecek 

dutlarına müteallik mukaveleler ahki
mının tatbikinden feragat etmekte oldu
ğunu beyan etmektedir. 

Bulgar hükümetinin teşekkürlerini 

he n eden ba§vekil FTansa sefirine 

Fıanşa cümhuriyetinin Bultaristan hak
kbldaki tloatane temayüllerinin bu yeni 
tezahürünün Bul&rar milleti tarafından 

bakliyle taltdir edileceğini .öyleıniı-

Londra 15 °(ö.R) - Başvekilin Al
manyaya hareketine rağmen ıiyast faa
liyet kesilmemlştir. Müzakere ve milli
btlar IÜratll bir aeyirle devam ediyor. 
Bu sabah imparatorluk mildafaa komi
-.U toplanmıştır. Hariciye nazırı Lord 
Halıfak., dahiliye nazırı Sir Samuel Hor, 
ınillt mUdaf aa nazırı Sir Tomas lnskip, 
h.rblye, bahriye ve hava nazırı ve kara, 
den.tz. hava erklnı harbiye reisleri hazır 
lıulunmu§lardır. içtimada hazır bulunan 
bu §ahsiyetlerin ehemmiyeti sebebiyle 
imparatorluk müdafaa komitesinin bu 
fçtiınaına büyük bir ehemmlyet verili
Jor. Açıkça anlaşılıyor kl başvekilin B. 
llitlerle mUlikata gitmesi şimdiye kadar 
alınan veya alınmak Uzere olan mlidafaa 
Ve emniyet iedbirlerini asla değiştirme-

mlştir. Tahmin edildiğine göre bu mUza-, başvekil B. Nevil Çemberlaynın Alınan- _tir_. ___________ _ _ 

kerelerde son günler.de muht.elli servis- yadıan avdetinde B. Hitlerle. müllk~tı zarı Forayn oficie giderek daimt mtiste
lerln aldıkları tedbırleri bırleştirmek I hakkında beyanatta bulunabılınesi içın şarla gör.. •· tür. Sanıldığına göre ka
mevzuu bahis olmuştur. Müzakere bir 1 parlamentonun içtimaa çağın1acağını rışmaz.lık u::tesi genel sekreteri B. 
saat devam etmiştir. muhakkak addediyorlar. Bu beyanatı Atk' . 

1 
dan .. Ullül' . · 

y be . . . . ınsı spanya gon enn gerı öğleyin B. Çem rlayna nyaset ed~ harlct sıyaset hakkında mlizakere takıp 
1 · s· C Sa B kin k . . .. a ınmasına müteallik İngiliz planının te-

maliye nazırı ır on ymen u gam edece ve Avrupa vazıyetı etrafında mu- ferrüatını list h"kilmetin bil-
sarayına giderek Balmural şatosundan nakaşalar yapılacaktır. içtima tarihi ka- dirmek.. nasyBona .. uderilm .eh k 

.. kral af d . . . uzere urgosa gon esı a -
donen tar ın an kabul edilmiştır. rarlaştırılmamıştır. Fakat B. Nevıl Çem- kındaki tekl'f Alm hüküm tinin ka-
MülAkat bir saat 15 dakika sUrmüştür. berlayn Londraya döndükten sonra pek bul ettiğ'nl ~~ld' ~~ı.. e 
öğleden sonra Sir Con Saymen Dovning yakında yapılacağı tahmin ediliyor. ı ırmı,~. 

Street 10 numaradaki başvekMet daire- Londra 15 (ö.R) -:- Kral sabah ~ultin- Paı-is 15 (Ö.R) _ Furnige ajansının 
sine giderek maarif nazırını, avam ka- gam sarayında maliye nazırı Sır Con ihtiraz kaydile verilen bir telgrafına gö-
marası reisini ve dahiliye nazırı Sir Sa- Saymeni kabul etmiştir. Nazır kralı Av- A 'ka "mh .. B R 

1 
h 

. . re merı cu urreısı . uzve t a-muel Horu kabul etmiştir. rupa vazıyetinden ve son gelen raporlar- .. 
Harı'cı'ye nazırı Lord Halüaks da kral d h b d tmi tir Muh b' b rıcıye nazırı B. Kordel Hul ve maliye an a er ar e ş • avere ır u- nazırı B M il .. . .. .. 

tarafından kabul edilmiştir. çuk saat sürmüştür. · orgentav e gorilşmuştur. 
Londra 15 (ö.R) - Siyasi mahafil Diğer tarafdan Almanya maslahatgü- Bazı haberl~e göre sulhun muhafaza-

sı lehinde Amerika namına bir beyan-
name neşretmek surclile B. Çemberlay
na manevi milzaherette bulunmak ihti
mali görilşülmüştür. 

MÜNİR NURETTİN 
•Londra 15 (ö.R) - Ingiliz D<>minyon

larının mümessilleri, Mösyö D<>valera 
dahil olduğu halde, Çcmberlaynın Sü-

detler meselesinde ta.kip ettiği siyaseti 
tamamen tasvip ettiklerini bUdinnişler-VE 

Arkadaşlarının Son Matine Konserleri 
~~~~~~~-------... ~~~---~-~-~~ 

Kemani Sadi, Kanuni Artaki, Piyanist Feyzi 

• 
Masa angaje etmek için Fuar 

Türkiyenin çok sevimli ve çok kudretli aan'atkir
lan entemuyonal fuarımız terefine lzmire geldiler 

CUMARTESİ 
PAZAR 

ve 
günleri 

Saat 17 ,30 dan 19 ,30 a kadar 
FUAR gazinosu icinde 

son konserlerini vereceklerdir. 
' Bilet ıatıf yerleri: 

Fuar kiteıinde 
Fuar gazinoıu müdüriyetinde 
ve methallerinde 

gazinosu müdüriyetine müracaat edilmelidir ... 

KONSUMASYON MECBURİ DEGILDİR. 
TELEFON: 2569 

........... am .................. , ........ _.. ................. .., 

di • r. 

Arasıra 1 
Fuar kapanırken 
YAZAN ı Eczacı Kemal K. AKTAŞ 

Güzel fuarımızın kapanmuı yaklaıtı . 
Ne garip .• Adeta b ir ,ey kaybediyormuı 
gibi içime bir IWzün çökmeğe batladı ... 
Çalııkan belediye reisimiz beni teselli 
etti. 

Doktor Behçet Uz diyor ki ı 
Fuarın neşesini ayni kuvvetle Kültür 

park yaşıyacnktır. Ayni sahada ayni ne· 
şe daima olacak, sun'i göl ve güzel ada
sı, müzik, gazino geceleri ziya oyunları 

hele pazar geceleri geç vakitlere kadar 
neıe ile çalkaliac.aktır. 

Doktorun bu sözlerini İzmirliler için 
bir müjde telakki ettim. Eğlenceye bil· 
haStıa ucuz eğlenceye İzmirlilerin ihtiya
cı büyüktür. Bahribaba parkı batta ol
mak Üzere ıehrin bütün parkları birkaç 
gazino ve bahçeleri bu işe tam cevap 
verememeltte idi. Fuarımızın kapandığı 

yerde ayni nqe ile Kültürparkunazın 

aı.nlanacaiJndan ~ocuklar gibi eevinece
lim seliyor. "' 

SAYF~..: ·3 -: 
' --~ =m 

SOndakika: 
~--------------------------------8. Çemberlayn 

Bugün Londraya gidiyor 
Cumartesi nazırlar meclisine izahat 
verdikten ve Fransız hükümeti ile 
iştişareden sonra Berline dönecek 
Paris, 15 (Ö.R) - Gece yarısından sonra İngiliz başvekili Bay 

Nevil Çemberlayn yarın sabah (Bugün) saat 9.30 da Berştesgaden
den Londraya hareket edecektir. İngiliz başvekili cumartesi günü na
zırlar meclisi içtimaında Hitlerle olan görüşmesi hakkında izahat ve
recek ve ağlebi ihtimal salı günü, fakat bu sefer Berline avdet ede· 
cektir. B. Çemberlaynin bugün Hitlerle yaptığı mülakat çok ehem
miyetli olmuştur. İngiliz başvekili ile Führer, yanlarında sadece biı 
Alman tercemanı olduğu halde çok hususi görüşmüşlerdir. Bu gö
rüşmede Çek meselesinden başka müstemlekeler meselesi ile silah
sızlanma işi de mevzuubahis olmuştur. 

B. Çemberlayn İngiliz kabinesine Almanyanın noktai nazarını bil
direcek, Fransa hükümeti ile de istişare ettikten sonra müzakerelere 
daha geniş ölçüde devam için tekrar Almanyaya gelecektir. 
• B. Çemberlayn ile Hitler yalnız görütürken yandaki odada da Al· . 
man hariciye nazırı fon Ribbentrop ve lngilterenin Berlin sefiri Siı 
Henderson görüşmekte idiler. 

A lman siyaai mahafilleri B. Çemberlaynin hemen Londraya avde· 
tini lngilterenin vaziyetin vehametini anlamış olmasına atfetmekte· 
dirler. 

lstanbulda · şiddetli 
yağmur ve fırtına 

lzmit kağıt fahrikas~nı su bastı 
lstanbul, 15 {Hususi) - Dün geceden itibaren şiddetlenen yağ· 

murdan şehrin muhtelif yerlerini seller istila etmiştir. Kasımpaşa de
resi taşmıştır. Bebek - Eminönü tramvayları öğleye kadar işliyeme· 
miştir. Diğer hatlarda da arızalar olmuştur. Bir çok kimseler sabah
leyin işlerine yetişememişlerdir. 

Fırbna, denizde de şiddetli olmuş, bazı vapurlar muayyen saatte 
hareket edememişlerdir. Fırtına yüzünden İstanbul - İzmir telefonu 
da işlememiştir. 

Yağmurlar şehrin muhtelif yerlerinde oldukça tahribat yapmıştır. 
Bayezitte Ordu caddesinde 148 numaralı ev y1kılm1ş, yine Yıldızda 
diğer bir ev çökmüştür. Nüfusça zayiat yoktur. 

Osküdarda Şetaret sokağında bir ev yılulmış ve evde oturan Kata.
bet ile oğlu kurtulamamıtlar, enkaz a ltntda kalmıılardır. itfa.iye tara· 
fmdan Karabetin cesedi çıkarılmıf, oğlu Aleksandr hastaneye kaldı
nlmıtbr. 
Yağmurlar İzmit ve Kocaelide de tahribat yapmıştır. 
Limandaki yeni inşaatı tahrip etmiş, kağıt fabrikasını sular istila 

etmiş, bazı çöküntüler olmuştur . Ankara, İstanbul telefon hattı bir 
müddet inkıtaa uğramıttır. 

Vapurlarımız gelince . 
Hamburg, Brendizi, Marsilya ve 
Filistine de sefer yapacaklardır 

A nkara, J 5 (Hususi) - Öğrendiğime göre Denizbank, Almanya
ôa yapbrmakta olduğu gemilerden başka İngiltere tezgahlarına da 
büyük çapta vapurlar ıipariş etmeğe karar vermiştir. Bankanın fen 
heyeti bu hususta bir rapor hazırhyarak umum müdürlüğe vermiştir. 

Bu rapora göre lngiltereye sipariş edilecek gemilerimizden ikisi 
Marmara t ipinde olacaktır. Bundan başka, Hamburg, Marsilya, Bren• 
dizi ve Filistin sahilleri için dört tane büyük gemi daha yaptırılacaktır. 

Türk - ltalyan ticaret 
müzakeresi başladı 

lstanbul, 15 (Hususi) - Heyetimizin bu sabah erkenden akdetti
ği ihzari bir toplantıdan sonra Türk • İtalyan ticaret müzakerelerine 
saat on b irde, İtalyan sefirinin riyasetinde Tophane köşkünde baş
landı. Müzakereler çok samimi bir hava içinde cereyan etti. Öğleden 
sonra tali komisyonlar çalışmalarına başladılar. 

Heyetimizin reisi bay Numan Menemencioğlu beyanatında : 
cJki memleket arasındaki ticaretin inki§&f etmekte olduğunu, mü· 

zakerelerin iyi bir neticeye bağlanarak anlaşmanın yakında imzalana
caiını ümit ettiğini» söyledi. 

Yugoslav rrj,eb' usları 
Yakında Türkiyeyi ziyarete gelt~cekler 

Belgrad, 15 {A.A) - Mebuslardan ve Türkiye - Yugoslavya par
lamentolar arası grubu reisi B. Kisika mebusan meclisi reisi B. Cirici 
ziyaret ederek muamileyh ile birlikte Yugoslavya parlamentosu erka· 
nından bir grubun yakında Türkiyeye yapacağı ziyarete müteallik 
bazı hususatı tesbit etmiştir. 
~s.::oıtm5:.V~~TA'f7Zıe~rz7.717.7ZZZ7.77.77-7J.72:Y~ 

Ana ve .ilk 
Yusuf Riza Okulunda 

Yeni öğrenci kaydına 15 eylul ve derslere de 1 birinci teşrin tari

hinden itibaren başlanacaktır. 
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Otomobili idare edenlerin ceaareti Lo
rans Lelianın takdirini mucip oldu. 

- Ne kadar cüretli insanlar.. dedi .. 
Bu kadar hızlı gitmek için insanda haki
katen büyük bir cesaret olmalı .. 

Tatiano cevap verdi: 
- Erkeklerin o kadar çok kusurları 

var ki.. Bu kadarcık bir ceaaret meziyeti 
onlann kusurlannı örtemez. Esasen er
lceklerde ceuretin mlnaa tehlikeye gÖ· 
ğüs germek değil, tehlikenin hakiki ma
hiyetini anlamamaktan ileri gelir. 

Lora.na, dütünceli ve dalgın: 

- Oaiına böyle değil.. dedi. Mesela 
ernhıim lci beni kurtaran adam .... 

Genç kız. kaatesin dudaklannda alay. 
la bir tebeasüm görerek swtu .. 

- Affedeniniz.. dedi. Sizi bu mevzu 
ile mkbm galiba ... 

- Aall. .. Bilakis sizi ondan bahseder 
g8rdükçe daha memnun oluyorum. Yal
nız ufak birıey dikkatimi çekti. Bana öy
le geliyor ki ıiz o adamı çok fazla dü
tilnüyomınuz. Y a1nız kafanız değil , kal
biniz de onunla me§gul.. 

beraber şayet o bana müracaat e t!e idi 
her halde bu müracaate diğerlerine yap·
bğım gibi hissiz kalamazdım. 

- Mantıki düşünmiyorsunuz? . 

- Elimde değil... 

Tatianonun sesi boğuklaştı. 

- Şu halde onu seviyorsunuz~ 
Lorans hafif bir sesle ve batını eğerek 

itiraf etti. 
- Zannederim evet .. 

Kısa b ir in ikisi ara11nda bir ıükut 
hakim oldu. Kontes kendisini zapta ça· 
ll§ıyor ve daha fazla aorgulanna alacağı 
cevapların heyecanını timdiden teskine 
uğrqıyordu. 

- Fakat, dedi. Siz onu pek az gördü
nüz. Onun hakkında malumabnız henüz 
çok noksandır. Onu çok mu güzel bu· 
luyorsunuz> 

- Peki.z gördüğüm halde mahzun 
nazarlı hali hala ve her zaman gözümün 
önünde, ıeaini daima kulaldanmda du
yuyor gibiyim. Çok nazik. .. çok kibar ve 
asil bir insan .. 

Bu müstesna asalet ve terbiye, onu 

YENi ASIR 

gisind~ tadilit 
Sahibinin oturdiığu yerlerden yüzde 
12 sairlerinden yüzde 16 alınacak ... 

Bin ve 

Vasıtasız vergiler kanunu projesi, inbfa hakkı sahibine ; müşterek mülkiyet mevzii tadil talebinde bulunulamıyacak-
üçüncü kısmı olarak, bina vergisine ait 
hükümleri tesbit etmektedir. Türkiye 
Cümhuriyeti hudutları dahilinde bulu
nan her nevi binalarla mütemmimlerin· 
den ı::ayılan yerler, bu kanun hükümleri· 
ne göre bina vergisine tabi olacaktır. 

Bu kanunda sözü geçen binadan mak
sat, in~a edildiği madde ve kullanış tarzı 
ne olur.ıa olsun gerek karada ve gerek 
su üzerinde sabit yapılardır. 

İstisnalar: 
A~ağıda yazılı binalar kiraya veril

memek ve kiralanmamış olmak şartiyle 
daimi Burette vergiden muaftır: 

1 - Umumi mülhak ve hususi büt-
ı 

çelerle idare edilen dairelere ve köylere 
ait olup irat getirmiyecek bir cihete tah
sis edilen binalar; 

2 - Yabancı devletlerin mülkiyetin
de olup elçilik ve konsololuk olarak 
kullanılan binalar ve müıtemilatı (mü -
tekabiliyet ,nrtiyle) 

3 - Münhasıran dint hizmetlerin ifa-

halinde tasarruf olunan yerlerin vergisi 
hisseleri nisbetinde olmak üzere hisse• 
darlara, kanun veya rriukavoleler icabı 
olarak İştirak halinde kullanılan yerlerin 
vergisi bu şahısların himayesine; bina ile 

anası baıka batka p.hısların malı ise bina 
sahibine, bina ile içindeki Bahit alAt ve 
makineler ayn ayn 9ahıelann rnalı eldu
ğu takdirde her birinin vergisi kendi sa· 
hiplerine ait olacaktır. 

Verginin matrahı: 
Bina vergisinin matrahı, bu kanun 

mucibince tahrir veya tAdil usuliyle tes
pit olunan ıayri safi irattır. Ancak bina
nın itfa ve idame masrafı karftlığı olmak 
üzere gayri saf iradın yüzde yirmiıi hm• 
zil edildikten ıonra bakiyesi vergiye mat .. 
rph ittihaz olunacaktır. 

tır. 

Tadilen takdir olunan iratlar üıerin
den ı A .. Yeniden inıa e'clilen° ve bı:yan
narnesi vaktinde verilen yerler için mua
fiyet müddetinin blttl~i; 

B - Bayannaı:n i verilrniyen inıaat 
için binanın bittiği; 

C - Beyannıuntıi verilmiycn ve kıs· 
men istimale tahsis olunan yerler için 
istimale t~helt edildiği; 

Ç ~ Daimt muafiyeti haiz binalardll 
muafiyetin aukut ettiii; 

D - ifraz veya taksim edilen binolar· 
da bu muamelenin yapıldıiı; 

E - Mevcut binalara vukubı,den ill· 
veler dolayııiylo yeniden takdir olunan 
lradlardan [n~aabn bitti!i eeneyl takip 
eden mali seneden itibuen verQ"i tahak
kuk ettirilecektir. 

Tldillt komisyonunc~ takdir olunan 
iratlar Ü.Hrinden vergi alınabilmek için: 

16 EYal:t.: 

lngiliz 
o 

Başvekili Bı·eşt 

d ıı'de 

Berliu 15 (Ö.I\) ...... BaıvelrJl 
Çemberlıurnın huıus! tayyruıosi 

35 de Münih tayyare meydanın 
tir. Başvekil tayyared~n inince l 
nin Berlin miri Sir Nevil H~nd 

Alman harlcil·~ mw-ı Fon iti 
tarafından selamlarun~tır. Fon 
trobun yanında hariciye nezar 

~n F<Ul V w ~e• bulımm 
Ingilterenin Münih konsolosu d 
do haıır bul~yşt\lr. 

Hususi tayyare milsaid şartla 
kat~a inmişUr. Tcı.yyar den ine 
giliz bapı:kili çok l'l'\CmDUAQU v 
re ile yaptığı bu ilk bUyUk sey 

kında takdirkh bir llaan kullAn 
limanının ın~th.allndeki iki bUy 
tiz.erinde iki lJıglliz b">'ra ı d8 
yordu. Kesif bir halk kalabalığı 

limanuıı ihat4 etınifü vo IOiiliı 
kilini olddetle alk-11lıdı, 

TAYYAREDENtNERKEN 

Lorana kızardı. 

Göz ucu ile Tatiılnoya baktı. Onun hal 
ve tavrmda kendi.aine karıı çok samimi 
ve yakın bir arkadaılık gördü. Zavallı 
kız bu fltcak dostluk maskesi altında ku· 
durmut bir kıskançlık hissinin saklı oldu
ğ1.:nu nereden ve nasıl bilebilirdi. 

saran esrarın kuvvet ve mahiyetini bir 
sına tahsis edilen ve umuma açık bulun

kat dnha cuibele§tiriyor. 
durulan ibadethaneler ve bunlann mü1-

Bu kanunun yUrürlüğe girdiği tarihten 
itibaren her on senede bir, bütün binala
rın ve bu kanun mucibince, bina mefhu· 
muna dahil addedilen yerlerin umumi 
tahriri : :ı.pılacak ve vergiye tabi yerlerin 
gelirleri yeniden takdir olunac~tır. Her 
kazada mevcut binalımn ve bu kanun 

Yapılan tebliie kar§ı itira~ edilmemeoi 
sebebiyle yeni iradın katiyet keshetrni§ 

olmaeı; voyıı vakti itiruın tetkiki itiraı 
komiıyonunca bir karara bailanmıı ol· 
muı arttır. Tahsilat komi~yonunca tak
dir edilen iradına itiraz edilen ve itiraı:ı 
tetkik komisyonunca ikinci K!nun ipti
dasından evvel bir korııra bailımmıyan 
binalann vergiıj varsa eski iratları üze
rinden tahakkuk ettirilecektir. 

Tayyaredeıı in~r inmeı Sir Nev 
berleyn ilk evvel Londn ş firi S 
Hender&0nwı llni ıkh. SMir 
m\fciblnoeı k:~di,'dne Almaıı harl 
zırı Fon Rlbtlımtrohu ve .Aim 
Londrı Jefüi i'oıı Dlre\sımi takd 
Sir Nıvil Hendenıon miltokabilen 
vil Çcmberlıyna refaket eden B. 

Vilsorıla diğer §ahslyetlerl A1m 
ciye nazırına takdim ettlkten ~ 
birlikte tayyare limanından çıktı 
mi g~çit üniformasını taşıyan b 

Şimdiye kadar yalnız kendi içinde sak
ladığı hislerini dökecek, içini açacak bir 
arkada§&.. bir eırda§& çok muhtaçtı. Bu 

arkadaı, bu nrdllf neden kontes olmasın· 
dı. 

Tatiano tekrar sordu : 

- Onu çok dü~ünüyorsunuz 
mi> 

değil 

Loranş, heyecanını artık zaptedeme
di. 

- EveL. 
Diye mınldandL 

- Ben zaten bunu ilk Andan itibaren 
f arketmiıtim. Başımdan geçtiği için bi
lirim. Ben de tıplu Bizin gibi idim. içim· 
de tCTcddütlü bir his vardı. Neye karar 
vereceğimi bilemezdim. Hatta hislerimi 
kendime karşı bile itiraftan korkardım. 

- Evet ... Evet .. Tıpkı öyle .. 

- Duygularımı tahlil edemezdim ve 
etmekten de çekinir, korkardım. 

- Hakikaten öyle .. 
- Halbuki bu yanlış birşey .. İnsan 

bu gibi hallerde hislerini eyi tah]j] etme· 

- Romanesin bir hissi. Sizi ona bağ
layan işte bu ~rar .. 

- Hayır... Hayır.. Bunu ben kendi 
kendime de sordum.. Bunlann hiç biri 
değil.. Fakat yine bir türlü anlıyamadı
ğım, t hlil edemediğim bir his beni ona 
bağlıyor. 

Lonıns Lelia. kendini heyecana kap
tırmış, sözlerinin karşıınndaki üıcrinde 
bıraktığı tesirleri tetkik edemiyordu. 

T a tianonun bakı lannda kıskançlığın 

bütün vahşi parıltıları yer bulmuştu. 

- Gece yattığınız zaman, dedi. G öz
lerinizi kapayıncaya kadar hep onu dü· 
şünüyorsunuz ve sabahleyin uyanır uyan
maz d a ilk düşünce o oluyor değil Jni> 

- Evet .. Evet.. 
- O nun boyunda, onun yürüyüşün

de her hangi bir adam gördüğünüz za
mım d erhal yüreğiniz kııbanyor, onu 
görmüı gibi oluyorsunuz. 

- Evet .. 

- lcap ederse onun yolunda ve uğ-
runda hayatınızı bile fedaya hazırsınız:. 

- Evet .. Hem de seve aeve .• 
- Onu ba~ka bir kadının da sevdi

ğini d uyacak olursanız çok ıstırap ~ke
ceksiniz. 

- Muhakkak. 

11 ve eyi dü~ünmelidir. Ben ki aynı yol· - l e bütün bunlara caşh elerler. 
dan ve 1Stırapla, acı ile yürüdüm, ister Ah .. Biz kadınlar ne kadar zaval~. . bi-
misiniz size yardım edeyim. çare mahlUklarız ... 

- Oh .. madam!. Seıü titriyordu. Loraruı bunu kendine 

- Sizi arslanın pençesinden kurta· kaJJı olan merhamete atfetti. 

ran adam evvel& üzerinizde bir takdir Kontesin omuzuna ba~nı dayadı .. 
histıi uyandırdı. Ona ka111 derin bir min· Bu temas. T atianoyu gayri ihtiyari tit-

net Jıiaei LeS!emeğe ba !adınız.. lote bu retti. 
takdir ve minnet hisleridir ki sizi ilk önce - Pekala... dedi. Anlıyorum.. Siz 
ona bağlamı§br.. ona karıı olan hiSlerinizi nihayet timdi 

- Ben de ilk önce böyle düoünmüş- tahlil edebildiniz. Şimdi uıl ve en mii-
tüm .. Faht.. . him nokta kaldı. Bu haddin kaıplı.ldı ol· 

- Fakat) 

- Minnet ve takdir bir insanı kalpte 
v e rüyalarda böyle birinci plana çıknra

. cak kadar kuvvetli hisler değildir. Daha 
kuvvetli bir şey var .. 

- Eğer bu adam eizin hayatınızı kur
tarmamış olsa idi, eğer ona karşı takdir 
hislerinizi uyandıracak bu hareket vu
kuhulmasa idi siz onun mevcudiyetini 
etrafınızda dolaşan birçok insanlar ara
emda farkedecek mi idiniz? 

- Şimdiye kadar hiç kimse benim 
üzerimde bir tesir bırakmadı. Bununla 

duğuna da emin mieiniz > 
Kafi birşey söylemem. Fakat. 

- Fakat .• EveL. Sonra .. 
- Belki Etyen Şovel de bana kaIJı 

o kadar bigane değil sanıyorum. 
- Bunu size kendi rni söyledi} 
- Hayır .. Fakat halinde, tavrında. 

bana söz söyleyi, inde alelade bir neza
ketten daha fazla birşey hisseder gibi 
oldum .• 

Oh.. Bunlar çok az., Pek az şey-
ler .. 

-BtTMEDt-

Edirnemizde 
Dün Karaağaç ebedi 
kurt uluş günü kutlandı 

- Y AZISl 2 iNCi SAHiFEDE - 1 uğratılmli bulunuyordu. 

vimli Karaa~ııcımızı da tam sekiz sene Zavallı Karaağaç Ed irne işgalinden 

ve 45 gün süren kara bir işgal fiıciasın- de uzun süren facialı kara günler geçir, 
don ebediyen halas ederek 15 eylul 923 1d ikten sonra 923 senesi eylulünün on 

ta rihinde asırlarca 3ölge3İnde yoond ığı 1 hetinci cumarte:ıi günü tam saat 12 de 
Alsancağımız.a kavu urmu~tur. o zamanki Edirne vali vekili A bdullah 

Güzel ve ta rihi şehrimize iki muhte- ı Naci ile işgal hükümcti vali i arasında 
§em taş köprü ile ıve yeşil, koytu gölge· imza edilen t ealiin pro tokolunu müte::ı· 
li uzun bir koridor halinde uzanan dört kip emsalsiz tezahürat arasında kahra
kilometrdik güzel bir cadde ile bağlı man ordumuz tnrafından i~gal ve istir· 
bulunnn bu en güzel semtimiz o zaman- dat edilmişti. 
ki Osmanlı hükümeti tarafından • müt- 30 A&ustos zaferinden .tıonra gökle
tefikler hesabına genel sava§& girme ... i rinde bir daha yabancı bayrakların dal
için • bol keseden Bulgar hülcümetine galanması ihtimali kalmamı~ olan bütün 
pe:keş çekilmiş, onlardan sonra dn yine bir memleket gıôi güzel Karııağacırnızın 
ona benzer bir ıekilde füzuli bir i gale da ebedi kurtulUJ yıldönümünü •evinç 

temilatı ~ mucibince bina mefhumuna dahil edilen 

4 - Parasız olmak ~artiyle hastane, yerlerin tahriri ve a-elirlerinin tahmini 
sanatoryom ve hamamlarla eytamhane, üç kiıilik komisyonlar t•rafından yapıla· 
darülaceze aebil ve çeımeler. (Bu mües- caktır. Tahrir lromisyonları valiler tara· 
seselerin masraflanna !.:artılık olmak üz- fından tayin olunacak bir zatla vilayet 
re bir miktar ücret kabul etmeleri mec- umumi meclisince hariçteıı ve belediye 
cani vaııflannı deii§tiremiyecektir. Bu meelt.ince kendi anlan aruından teçl· 
takdirde müessesenin meccont vasfını lecek bir zattan terekküp edecektir. la
muhafaza edip etmediği Dahiliye ve Sıh- tanbul villyetinin belediye hududu da
hiye vekiletlerince müştereken tayin olu- hilindeki kazalarda yapılacak tahrir için 
nacaktır.) belediyece ıeçi1me3i llzımııclen rıza da· 

Verginin niıbet.i: 
Sahibinin bizzat oturduğu binalar· 

dan san iradın yüzde 12 si ve sair bina
lardan bu iradın yüzde 1 6 Bı nisbl!tinde 
vergi alınacakhr, 

in idare Mt!~ nefü bir otomobile 
başvekili bindiği zaman alkışlar 

daha f iddetlendi \'C hlicunı kı 
men.sup bir zabit onun yanıı:ıda y 5 - Her nevi abidelerle umumi ınaa- hi, umumi meclisçe kendi lı:uı dıtından 

rife hizmet ettikleıi Maarif vekaletince seçilecektir. Umumi meclislerin toplu bu
taadik edilen mektepler, kütüphaneler lunmadığı zamanlarda bu vazife intihap 
ve emsali müesseselerle müzeler ve umu- cncümenlerince yapılacaktır. Köylerde 
mi menfaatlere badim cemiyetlere ait bi- yapılacak tahrirlerde belediye Azuı yeri· 
nalar (kazanç temini gayesi bulunma- ne köy muhtarı aza olarak bulunacaktır. 
mak şartiyle) 

Her seneye ait bina verpinin tahak· 
kuk muamelelerine, verginin taalluk et
tiği mali seneden evvel Belen ikinci Ka
nun ayı İptidasında başlanarak Nisan ayı 
sonuna kadar ikmal edilecektir. tkinci
kanun iptidasında iradı katileşmiyen ve
ya i tirazları tetkik komisyonunca tayin 

olunmıyan binalar hakkında yukarıki 

mııddelCT tatbik olunac:ııktır. 

BERŞTESGADENDE 

Otomobll hemen istasyona hare 
ti. B. Çemberlayn ve mniyyeti 

bir kaç saatten bert islim üzerind 
lemckte olan husus! trene bindiler 

tesgndene hart'ket ettiler. Snat 16 
6 - ister bizzat, ister bilva.ıta veya 

ıirket halinde ol.un çiftçilikle iJtigal 
edenlerin mülkiyeti alımda bulunan bi
nalardan; 

Zahire anbarı, samanlıklar, korunma 
yerleri, fırınlar, ipek böceği yetiftirmeye 
mahsus binalar, ahır, ağıl. kümes ve gÜ· 

vercinlilder; bekçi ve itçi kulübe ve bina 
lan. köyün m!nevt phsiyetine ait köy 
misafir od alan; 

7 - Balıkçıların deniz istihıaUnde 
kullandığı Afetlere mahsus depolariyle 

kayıkhaneleri, deniz vo göl kenarında 
İ§ç.İ ve balıkçı bina ve kulübeleri: 

6 - Sahiplerinin ikametine mııldus 
olup ae.nelik gayri eafi iradı yimıi be;ı 

lira v~ya daha apğı olan binalar cınu
afiyet hükmünden istifade edebilecek 
müteaddit, yazlık veya kı;ılık ikametgala· 
lan olarılann en yül.:..eek iratl1 binası ver· 
giden muaftır.> 

9 - Ticaret kudı olmılmak pıtiyfe: 
Devlet. vilayet ve be]cdiyder :veya umu
mun menfaati için açılaı daimi eergİye 
ve vücuda getirilen her nevi .u t.e~*1tı 
iJe hataldıklann kurutulmasma maheta 
taiaat ve binalar; çiftçilerin kendi aran
sini sull'lmak için münferiden veya müı
tereken yaptırdıkları tesisat. 

1 O - Yangıo, au baskını, z.elzele, ha.
talıkJar. umumi sergiler, fuarlar ve saire 
gibi İçtjmai ve iktıaadi ihtiyaçlar dolayı· 
.siyle iıışa edilen muvakkat mahiyetteki 

binalar (ihtiyacın cU:vam müdd~ti ala· 
kniı Vekaletlerin teklifi üzerine Dahiliye 
vekaletince tayin olunacaktır. ) 

f f - Hususi b.nunlar1a veya imli· 
yaz mukavdenamderij1e daimi surette 

vergiden muafiyeti kabul edilmi' ve edi
l.Kek binalar. 

Yeniden yapılan binalar veya .meY· 
cut 'binalara ilave edilen kısımlar üç se· 
ne: hwıusi kanunlarla Yeya imtiyaz mu· 
kavd,.leriyle mUTakkatcıı Yergiden muaf 
tutulmuı olanlardan, tayin eciileo müd
det ve prtlarla. v~ alınmıyac::aktJr. 

V t'.rgi. yeniden ~·opdaıı binal.arlıa mev· 
cut binnlara yapılan ilaveler için inpatın 
hitam bulduğu seneyi takip eden mali 
~den, yeniden iop olunup inıaatın 
bitmesinden evvel k13mcn istimal olu
nan yerler. istimale h~landıes seneyi 
takip eden m ali uned.cn .baflıyacaktır. 
Binalarlıa bu hükümde olan :yerlerir: 

vergi i muta n .• 1fın reyn bu sıfatla idn 
re edene aittir. Şu kadar ki: çıplak mül 
kiyet ve kanuni inbfa :lıaldan ba a k. 
ka alıdara ait bulunan yerlerin verg~· 

dolu cönüllerimizin ehilmiyen hcyecnn· 
lariyle annrk:en büyük taarruz :zı:ı.ferin 

l.ozan muahedesi ile kurtarıp öz bayra 

ğuım mü~fik gö~derine b.vuft.Urduğ 
bu dilber semtim.izin ımoruıuz neşe}eriyh 
mesut ve bnhtiyar oluyoruz. 

Binaların tahriri: 
Tahrir komisyonu 'V'ereiye tlbi olsun 

olmaSln bütün bina!ann rnutllsarrıfmın 

veya "agilinin ismini, hududunu, kapıla· 

rının :ve odalarının adedini, tnÜft~ilatı· 
nı, içindeki avlu veya bahçenin genişli-

Hususi muhasebe varidat idarelerince raya vasıl olmuşlardır. 
hazırlanan tekalif cetvelleri mali sene· İngiliz başveklli ve ma1yyeti b 
den evvel gClen Mayıs ayırun on befinci de oturacaklardır. Müzakere1er 
günü akşamına kadar tahsilat dair~sine B. Hitlerin B ernhof sayfiyesinde 

ğini ve sair vasıflarını uzun yazacaktır. verilecektir. TekAlif cetvellerinin nıuh· yacaktır. B. Nevi! Çemberlaynın s 
Bir binanın senelik gayri ıafi varida· 1 

teviyatının doğru1u~undan tahakkuk me· yorgun uğunu gidermek illere bir 
h, o yerin bulunduğu mahalde cari olan d i 'rah _,_ 

mur1ariyle hususi idarenin alakalı t:ıhak· et stı at arzusunu iz.nar etm 
iratlara nispetle getirebileceği eenelik ki· kuk memurları mesul tutulacaktır. mali dli~üntilerek !Azım gelen 
ra bedelinden ibarettir. Bina.nın veya bu T h • "'dil,_ . n1 b" alınmıştı. 
h .. k.. d l l • k' __ ı__ J • a rır ve tcı .ıı;.oınısyo arınca bir 1• 

u um e o an yer enn ır.a mUAave esı, . B ç b 1 b' dı..: ynl h"b" . 1 __ • '-nl L na ıradlı arsasının mutasarrıf veya §agİ- · em er aynın ın 6 • a 
ea ı ı veya yenne &.atm Olll ar tarann~ J 1• . '.L. • • •• k Jl f" • • . • trenle harı'cly'" e etinin 'ı 
d :k • .. •

1
. ı___ d ıl ının tesoıtı vereı mu e e ını tayın ıçın- .. n zar ı-esm 

an omıısyona goeten ır ve oqn a yaz ı d. B 1 1 . . manı doktor Şmit de MUnihten B 
ik d wruJ X.... ı_ __ , d L ır. U muame e ere JStinaden tasarruf 

m tann og u~una .-.amısyon • .ır.a• h k, __ 'dd' t k gadcne hareket etmi~ir. Doktor · il' b __ 1__ I • - '-et· a .l\J ı ıa o unaınıyjlca tır. :s• 
naAt getir ırse u mıaaYe e. ırat ta~ ı· . .. . . Uhi bt ah · tlerll B 
· d ul 1_ M--L- l _ _ı Saf ıradı malunı olan hır bmarun kıy- m m ccne ş ıye e . 

nn e esas tut aca .. br. ~ve enamcue • · 1>rı· · • · • h J arasındaki mülnkatlarda Sl!'llelerd 
su, eldttrik ve lıava gazı eerfiyatmın hi· md etbının ı ınmfesınıd ıcap ettıren usus ar tercUman .... zife-t-• .,o··rmektedir. 

a inanın sa ira ının on misli kıymet ... ~llll ,, 

na aalıibine ait olduğu veya mefrutat ki· ı.d ve itibar olunacaktır. B. Çemberlaynm B. Adolf Hit 
ra.eından ve bina icaresinden pyri ~ Ce:ı:alar; yaretl Alman umumt efk!n {iı: 
raflar yazılı bulunduğu takdirde bu ne'Yİ ku 1· bir sir b-"' 

Sahip olduJdan veya ''-a-~ .. t.:ı.ı_i vvel ı 1e yapmıştır. Sa aı• 
masraflar tenzil olunarak hnkikf icar be- ı-. """~ "' wu... lind k 1 
ddi tayin olunacaktır. binayı tahrir ııre tadil .komisyonunun geı- . e çı an gazetele"rin 1 k tabılnrt 

mesine müsaade etmiyen bina aa.hibi ve manda tükenmiştir. Gazete satı1an 
mwteCÜJeri ile bu komisyonlar tMafın- !er Önünde toplamın gruplar tari 
dan talep edilen malıimatı vermiyen mü- !liyctte görülen ve B. Hitler için 

Kiraya verilmiyen veya lcinlya "eril• 
diği halde kira mukaveleM ibraz edilıni· 

bir ~hsi muvaffakıyet sayılan bu h yen veyahut gö.terilen mukavelename
•İndeki kira miktarının lıaJükot.e uygun 
olmadığı neticesine varılanların iratları 
tahrninl olaralc tayi.n ve takdir olunur. 

esseselerin müdür veya amirleri hakkın-
da sulb ceza m.alıkemea k.arariyle 5 lira· yi tefsir ediyorlardı. 
d 50 1:_ '--d h"'-- 1 --'- Umumi intiba nikbinlik istik 

Mevsimlik olarak Üaya verilen veya 
ikamet edilen yerlerin mutat ika.met 
müCldeti içerisinde getirebilecekleri ki· 
ralar Benelik gayri sııfi iradı adcloluna· 
caktır. 

an u.rııya .ıı;.a a.r ceza ıamo unawa-
t d~ir. Ve FraMız hUkümetile t.·utl 
ır. 

Tahrirde unutularak yazılmamış olAn tabakat halinde kararlaştırılan Ç 
binanın vergWıti vermekle miikellef layn - Hitler mUlfıkatının, Alman 

mi efkarı üzerinde de ağır bir yUlc oJaıdar tabririn tatbikine başlandığt mali 
9Cne nilıayetine ltadar keyfiyeti !bir be- nU bırakan b eynelmilel buhranda 

mağa belki imkan verecegvi ümit edil yanname ile ihbara mecbur bulunmakta-
F abrika, imalathane veya değirmen· dırlar Bu m--L . t . t t . tedir. Berlin siyasi mahfelleri tab' . . ecourıye e rıaye e mıyen-

lerın gayri safi iradlarının takdirinde iç· 1 . . . .. d . . 
1 

ihtiyatlı davranıyorlar ve Berştes 
1 

. erın vergısıne yuz e yırau :r.am o una· 
ennde bulunan sa.bit mal vıı.ıtıil.arı dahi J c:.alc.m. mii!Dkatmın son derece büyük eh 

dikkate alınacaktır. Senenin muayyen V ,__ tl yetl sebebile tahminlerde bulun .... ergi .uayı an yanan v•ya her hangi 
rnevıimlerinde işliyen fabrika, imalfıtha- bir suretle kaybolan mahallerde ılerhal tehlikeli olacağını bildiriyorlar. 

ne :ve de~rio işleme müddeti .ur· tahıire ~lan.ııcaktır. Tt\hririn yürürlüğe liUS ki B. Çemberlaywn B. Hitl 
fında temin edı::cekleri gayri Bafi irat• diyeceği hile henüz malUm değildit: girmesi tarihine kadar verginin hesap 
far senelik addOluııacalwr. Berlinde çıkan saat 12 gazeteGİ sıtteti bir nizamnameyle tayin olunacak.-

Bir çatı altmda bulunup ta istimaJ tar• seyl büylik b~lıklarla haber ve 
tır. 

rı ve kapılan ayrı ayrı olan binalarla ti
cardhanelerin her odası ayrı ııtyn tahrir 
ve İrl\dlan takdir olunacilktır. 

Her hangi bir miikrllef kendisine .ait 

binanın en aşağı yüzde 15 nisbetinde 
azaldığından bahisle adili talebinde bu
' unabilecektir. Mevzii tadilat talebinde 
bulunanlar, .şehir Ye kasabalarda beledi
·•elere, köylerde ihtiyar heyetlerine mÜ• 
..acaat edeceklerdir. Mezkur heyetlerce 
1a.r:ıılııcak tetkikat ne ticesinde vakıa iddi-

----=:---
Mussoliniden Lord 
Runsimana 

mektup 
açık 

- BAŞ"f ARAfTl INCt SAHiFEDE -

harbe girenıez. 
Zira Çekoslovak d evleti, milli ve coğ• 'nın doi;ru olduğu anla:ıılırsa keyfiyet raii hakikatlerin bir tahrifinden doğmll§· 

ir m azbata ile vilaye tlerde valiye, kaza- tur. Bene~, bu izahattan sonra yine ple
.rda kaymakama bildirilecektir. Bu bisiti r eddedecek olursa bu takdirde 
nnz:batalar, mahalli idare heyetince de HitlCT Südetlerin mukadderatı ile meş
etkik edilerek doğrulu(:'U ta.dil: edilecek gul olmak hakkını kazanacaktır. Ve Ital
lutta. heyetçe verilecek karar vali ta- ya onun bu hareketini ancak tasvip edc

nfmdan Dahiliye vcUl.e.tine bildirilecek- cıektir.> 
ir ve alınacak mezuniyet üzerine mevzii Mussolini bu meselede çok derinden 
i dilat.a bailnnacakm. Umumi .tahrir ya- hareket etmekte ve hatitl plebisitin., bey
ılan yerlerde tahrir neticesinde tatbiki nelmilel kuvvetlerin nezareti altında yr..-

...arilıinden itibaren iiç «ne :geçmedikçe pilmamıı tercih etmektedir. 

'le B. Daladiyenin tekll!i iilf!riııC 

Hitler ve Çemberlayn arasında d 
dan doğruya yapılacak mlilakat 
sebetUe B. Daladiyenin Havas ııjıı 
dUn akşam verdiği beyanatı dn tri 
lerle naklediyor. 

Alman gnzetelerinde Çem bert 
zjyareti hakkında çıkan bu iJk -tef 
milsait bir intiba bırakmaktadır· 
leler tahminlerden çekinmekte ,•c. 
ya matbuatına düşen vazifenin i1'~ 
let adamım görüJmelerinde serbe 
rakmak olduğunu kaydetmektedi 

Ada11ad; havafof 
serinledi 

Adana. (Hws119İ) - Son 
şehrimizde havalnr birden bire 
mi§ ve hararet dcreusi dü,."Jneğe 
mıştır. iki günden beri gündüz ve 
ler sıcak olmamak.tadır. 
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K A G L I Y O S TR O- Dünyayı büyiileyen adam 
······················································································································:·· - 23 - Nakleden: Faik Şemsettın 

Kağliyostro odaya girdi 

Selinik anlaşmasının 
neticelerile meşgul 

Sofya - Mirde Antonly Nllrolof ya- bulunan U.çüncll bir devlete te§Ulil edi-
zıyor: lem.eı. Bu usul bugiln de mer'iyette ve 

Geçen cumartesi gUnil Sofyadaki beynelmilel hukuk işlerinde muteber

Ualya sefiri Başvekilim.W ziyaret ederek dir. Yani bugün bir muahede imza veya 
ttalya hükUmetinin Sellnik anlapıası ilga edilirken ayni suretle hareket olun
hakkmdaki tahri.rt II\evafıkmı tevdi et- maktadır. Binaenaleyh bir kaç devlet 

-Loren•a bu odava baRkabiri girmiJ:, koltukların mişti. tahrirl hır akldname vncuda getirerek 
M J Y Y ttalya hiikümeti bununla SelAnikte aralarmda bir anlaşma yaparlarsa günün 

Va _,ı'yetı bahçe .Je kı' ayak izleri bunu gösteriyor! Dedi. Balkan devletleriyle Bulgaristan arasın- birinde işbu akidnamede yapılacak ta-
M a~ da 31 temmuzda imzalanan ve Tr~ya- dilAt için yine onu meydana getirmiş 

_ 12 _ GöZ Y AŞLARlYLE ŞANTAJ ona bildiriniz .• dedi. daki gayrı askert mıntakalarla ~ouilly olan biltün devletlerin rızalarını almak 
BtR BUDALA KADIN DAHA ... , Ve, Lorenza Konteae: Lorenza, bu korkunç ziyaretçi gittik- muahedesinin kara, hava ve denız kuv- lazımdır. 

- Ah.. dedi. Hayatımın ne kadar ten ve yalnız kaldıktan sonra bir ınüd- vetlerinin ilgası hakkındaki ah1dınını 
al ld " bild·"· . b d dH .. d.. ,_ ld 1 N . 1 b af ed . ah d yi tanı akta Bu millAhazaları, SelAnik paktına Kontes dö La Mot, aizmda h var· ı berbat o ugunu · ıgınıze göre u za- et uşun u, .ıta ı etıce ne o ursa ol- ertar en yenı mu e e m . kı rildi . b 

'-- b k d · · L .. . b'kin aftar ld v bildi k ehemmıyet ve ymet ve ği u za-«nıı, fakat vüzünden zehir alayormuı gİ• afımı da mazur göreceıuıiniz... sun u a ının zıyaretı orenza uzennde ve tat ı e tar o ugunu rme - .. .. .. d bul d k 16 iL " ı k · . . mantarda goz onun e un urnıa -l"i• hem ümit verici hem de tehdit edici Partiyi kazandığını gören kontea dö ço denn ve menft hır tesır yaprnıt idi. tedir. '"uill ahed h b 'h 
b k h d " E · d h · · ttal h. küm. • • b üz 1 j tl zundır. No y mu esi ar e ru a-ir vaziyette sustu. Lamot artı i.ssiyat üzerin e oynamaga n zıya e o~na gıtmıyen fey, son aşk ya il etinin u g e es umu- . . 

Lorenza ise bir kelime bile söylemeie baoladı: macerasının bu kadın tarafından bilin- ml efklr üzerinde çok iyi tesirler yap- yet vermışti ve bu muahede Bulgans-
ınuktedir olamadı, hayret ve dehoet için- - ltizara ihtiyacınız yoktur, sevgili mesi idi 1 mıştır. &asen bu büyük devlet öteden- tanla lhtillf devletleri arasında imzalan-
Cfe IUltu kaldı. madam .. dedi. Evet. kocanız bütün tak- Lorenza bunları dü~ünürken, kocası beri kilçtik Bulgaristan hakkında iyi mıştı. Bu devletler meyanında Yunanis-

Fettan kadın bu defa daha sarih bir dir ve hayretlere layık bir adamdır. Bu- da geldi, içeri girdi. Kağliyostro bir Fok hisler beslemiş ve bu hisleri daima iz- tan, Romanya ve Yugoslavya da vardı. 
1

1fade ile: na oüphe yoktur. Kendisine bir mlbud, balığı gibi poflıyarak : har eylemekte bulunmuştur. Şüphe yok Türkiye, mal(l.m olduğu üzere, 0 zaman-
- Şövalye d'Uazemon ile aranızda- yahut halis iblis diyebiliriz. Fakat .. çok - Ne 0 ) .• diye homurdandı. Hala ki İtalyanın bu son jesti, yalnız bizde lar mağluplar arasında bulunuyordu. 

ki gizli münasebetlerin hepsini bildiğimi kötil bir hayat arkadaşıdır. Bunu da in· yatmadınız mı) Gece yarısı olduğundan değil, biltün sosyal ve poütik muhitler- Bulgaristana Balkan devletleri arasında 
i1lveye lüzum var mıdır, bilmiyorum> Ur imkanı yoktur! Bunun için size, lcal- yoksa haberiniz yok mudur>. Böyle geç de bilyük bir takdirle karşılanacaktır. SelAnlk paktının imzalandığı bir zaman-
Bu macerayı Kağliyostro biJirse, netice- binizin ihtiyaçlannı başkalarının eli ve vakıtta burada ne yapıyorsunuz) Italyanın, eski muahedelerle vazedi- da şöyle bir suAI varld olmaktadır: 
nin ne olacağını da söylemeğe lüzum dili iJe tatmin mecburiyetiniz tabiidir! Kağliyo~tro, bu sözleri tirtir titremekte len askeri ahkliının ipkasına taraftar bu~ Su anlB§maya vaktiyle itilAf devletleri 
Yoktur. Bu neticenin ne kadar fect ola- Sizi benim çok iyi anlıyacağıma inanır- olan Lorenzaya söylerken, etrafta ateş 1unması keyfiyeti, daha bazı meselele- manzumesini teşkil eden devletlerce ve-
calını aiz benden eyi bilirsiniz.. sınız, değil mi> saçan gözleriyle de birıeyler araştırıyor- rin tetkik ve tahlilini zaruri kılmaktadır. rilecek kıymet ne olablllr? 

Lorenxa, dehıet içinde ayağa kalkb Dilber ltalyan, bu fettan kadtnın dök· du. Ve birdenbireı Herhangi bir pakt, beynelmilel devlet Bu sualin cevabım, yukarıda arzet-

ve titrek bir sesle: tüğü bu diller karıısında mukavemetini _ Fakat. .. dedi.. Siz bu aalonda yal. haklarına göre, onu meydana getirenle- tiğimiz ve beynelmilel hukuk esaslarını 
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(mimar) _ Böyle bir aırn kocama söyliyebile- büsbütün kaybetti ve ellerini konteı dö nız değildiniz! Koltuldann yerleri deg"i-.. rin menfaatlerini göz önünde bulundur- teşkil eden formüllere göre verebiliriz. 
_ .. , Lam t ak ,... . • dim R . . Bu aylık mimart şehircilik ve tezyini ceğinizi Umit etmiyorum, madaml deu.i. ota uza ar : · mi§ ve bahçede de ayak izleri bulduınl nıak sureüyle yapılmaktadır. Ka o- İtalyan hUkilınetinin bu husustaki tlar d . :-ı- S9-go ılan 

K La L ald " - Size itimat edebilec~m: aanıyo- B Lo . t 1 v d kalma d ,_,._ b lmilel .. bet- sana ı ergısUllU mcı say ontes dö mot, orenzanın ıgı -o-·- unun üzerine renza, kontes dö ma ımpara or ugu zamanın an e.l\..liU"asyonu, eyne munase . . .. . . . . 
hal karıısında. birdenbire çok ileri gitti- ruml dedi. Lamotun bir ziyaretini kabul ettiğini aöy- eski bir usul vardır. Bu usule göre im-ı leri bir kat daha tavzih eylemekte ve ikl zengın hır munderecat ile ın~ etmif-
iini anladı ve hemen taarruz teklini de· - Kocanızla aramda istediğim mU- lemek mecburiyetinde kaldı. zalanan bir muahede onu hazırlamakta memleket arasındaki dostluğu tebarüz tir. 
ğiştirdi: nasebeti temin edeceğinize emin oldu- - Ne dedin) Bu fettan, bu hilekar vazife almamış ve o~a iştirak etmemiş ettirmektedir. İçinde mimar muallim Sedat Hakkının 

_ Azizim bayan .. dedi. Benim böyle ğum gibi aiz de benden emin olabilirsi- kadını nıı kabul ettin( Ben size, tarafını- Büyükadada bir villası, mimar Selim Ze--

bir alçaklıiı yapabileceğime nasJ ihti- niz.. dan gönderilmedikçe hiç bir kimsenin dolaşmağa koyuldu. Bir müddet durdu KağliyostTonun bu sözleri, Lorenzayı kinin Şernsipaşa tütün deposu, Milano 
mal veriyorsunuz> Valtı5. sizi az tanıyan Ve, kontes dö Lamot, kontes Kağli- ziyaretini kabul etıniyeceğinizi söyleme- ve: çok sevindirdi. Çünkü yalnız kocasının hava meydanı ve garı mevzularile, Pro-
bir kadınım; fakat Strazburgta sizi ilk yostronun avucu içinde titriyen ellerini dim mi) _ Eyi .. fakat neden doğrudan doğ- hiddet ve şiddetinden kurtulmuş olmı- fesör A. Gabriyelin (Türk evi) Profe-

d · ·b k d•v• · kuvvetle sıktı. d d 1 '- k " · · B gördüğüm an an ıtı aren ço sev ıgımı Evet, sihirbaz herif böyle ernrettniş ruya bana haber vermedi) .. diye sordu. yordu. Aynı zaman a a ası .ıı.or tugu sör mımar runo Tautun (Mi.mali ne-
aaklıyamaml Vaziyetinizdeki büyük Lorenzaı idi. Ve cevap beklemeden karar venni§ gibi kadının da istediğini hemen temin etmi' dir?) Profesör Dr. Süheyl 'Onerin (lbra-
gtiçlükleri de biliyorum. Kağliyostro gi- - Arzu ettiğiniz neticeyi temin et· Lorenza kekeliyerekı hareket etti.. bulunuyordu. Bu sevinçle kocasına: him paşa sarayı ve bir kaç minyatür) 
bi carip, korkunç, esrarengiz bir kocanın mek için ben de her vasıtaya bq vura- _ Fakat .. dedi. Kontes, Kardinal dö Bir müddet sükuttan sonra, Kağliyost- - Emirlerinizi harfi harfına yerine mimar Naci Cemalin (Mimaride güzel. 
ne demek olduğunu da anlamak benim cağım! dedi. Rohan tarafından gönderilmıt'. Kabul et- ro yine birdenbire: getireceğimi ve bayan dö Lamotun ta-

d Y•ıd· H l K d L lik) isimli ve mevzulu yazılarile, Ankara için güç bir iş egı ır. e e son zaman- ontes ö amotun yüzü güldü: fet- memezlik mümkün mü idi> - 1stedigyim zaman saraya girmek vassutunun sizce faydasız olmıyacağına 
1 el k. k k 1 " h b dd. f ,_. k d b b ,, Halkevi resim sergisi, yUksek mühendis-ar a ı ıs anç ıgı er a ın evıune tan a ın, ir udala kadın, bir fesat k d. · ·· debil v· • • :ıa emı·nı·mı dedı'. için en ısıne muracaat e ecegunı mı o 
çıkmı§tır. Hiddetli zamanlarmda ise bu &leti daha elde etmı'. ı'dı'., KABUL EDiLEN MAZERE~f K b d d lik ve yükSek mimarlık kanunu, mUte-" söyledi> diye sordu. ağliyostro yine iraz üşün Ü ve 
adamdan korkmamak hiç bir kimse İçin iki genr_ gu·· "'el ve aynı zamanda bı·r B ahhitlik vesikası talimatnamesi ve ec-
mümkün olamaz. Eğer son gönül mace
ranızı baber alsa, aizin hayabnız muhak
ke k bir tehlikeye düşer 1 Sizi böyle bir 

Y> "' u mazeret, tamamiyle kabule pyan- Evet.. Böyle söyledi. sonra: 
ahlak ve tipte olan kadın, birbirlerini dı. Ve sihirbaz, tarlatan herihe birden- - Pekala! 1ıte sizin yapacaiınız bir - Bu kadının kudret ve nüfuzundan nebi memleketlerde mimart faaliyetleı 
hararetle kucakladıktan sonra aynlacak- bire ıükönet peyda oldu, yalnız: ig: tamamiyle haberdarım, bunu sizden eyi hakkında müteaddit yazılar ve mevzu• 
lan sırada, kontes dö Lamot son oklan- Ne yapmak için geldi) diye aor- Hemen yarın kontes dö Lamota iadei bildiğime de emin olabilirsiniz. Ondaki lar vardır. Tavsiye ederiz. 

tehlikeye atacağıma ihtimal veriyor mu· nı da atmaktan geri durmadı ve: • du. ziyarette bulunacak ve çok basta bulunan müthiı kudreti biliyorum. Ve şimdi ken- ----------------

aunuz, Allah aşkına) - Benim sarayda çok nüfuzlu oldu- Bana, eğer saraya girmek istiyor- ve doktorlar tarafından hayatından fimit disi hizmet arzettiğine göre, istifade la- Sa tJ 1 l k 
Güzel fakat müthiş kadının bu sözleri ğumu Kağliyostroya söylemekten hiç çe- sanız size yardıma memur olduğunu söy- kesilmiş olan prens dö Subisin yanına zımdırl dedi. 

üzerine çok müteessir olan Lorenza, yü- kinmeyiniz .. Ve bir gün olur da Versaya lcdi. gitmek istediğimi kendisine bildirecek· Kağliyostro bu düşüncesinde hiç bir 

otomobil 
ı:ünü koltuğun yastıklan arasına sak· davet edilmek arzusunu kendisinde his- Kağliyostro, geniş ve kuvvetli omuzla- siniz. Ben bu meşhur adamı ölümden j veçhile haksız değildi! 
ladı ve ağlamaia b~ladı. aederse ancak benden istifade edeceğini nru sakti. Salonda bir aşağı, bir yukarı kurtarmak istiyorum!. -BtTMEDl-

503 Model beş kişilik istimale salih 
bir otomobil satılıktır. lstiyenlerin idare-
hanemize milracaatleri. S.5 
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Tarihi macera Demir Maske ve esrar romanı ................................................... 
· -6-

Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

Ve gözlerini Monsenyör Luiden ayır- kalarak bir iki adım geri çekildi ve ha-
d . ı. d madan kendisi ile beraber o aya gıren gır ı : 

eli yalın kılınçlı bir asilzadeye şu emri - Siz .. Siz hat.. 
Verdi: - Evet ... ben .. Ve ben burada, an-

- Mösyö Luvuva ... Odanın kapısını nemin yanında meşru evlat ve meşru 

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

kapayınız ve siz de içeride kalınız. kral sıfatiyle, hakkı ile bulunuyorum!. 

Kralın maiyeti ve silahşörler kapının Bu $Özleri soğuk ve tehditkar bir sii-

Önüne kadnr gelmişlerdi. kut takip etti. On dördüncü Lui, yum-

K k d kt nra O n dördün- ruklannı sıkmıs, dudakları solmuş, göz-
npı apan ı • an so 

cü Lui, Ann d'Otri~in üzerine sert sert ferinden ateş fışkırır bir halde ve bütün 

b-1- k d 1 vücudu hiddetten titriyerek dimdik ke· llKara sor u: 
- Madam .. Odanızda bir yabanc"ının 1 silmişti. Annesini hakaretamiz bir se le: 

rncvcudiyetini ve bu yabancıyı ne se- - Madam .. dedi. Sül~lemize sizin bir 
b~le kollarınızın arasında sıktığınızı an-. piç hediye ettiğinizi bilmiyordum... de-, 

latır mısınız~ di. 
Valide kraliçe yerine Monsenyör Lui, Monsenyör Lui derhal belinden kılın· ı 

aynı &ertlikle cevap verdi: cını sıyırdı. 
- Çünkü mösyö, benim yerim bura- - Sefil 1.. diye bağırdı. Alçak.. Sen 

sıdır da .. ondnn.. hakikaten kral unvanını tasıyamıyacak 

Krnl, muhatabının yüzüne b~kmadnnl k~d.~r sefil bir adammı.şsın. Bir .. an~.nın 
Ann d'Otri§C hitaptn deyam ettı: yuzune karşı bu haknretı snvurmga cure· I 

- Sahi mi madam .. Benim huzurum- tin bunu kafi derecede ispat ediyor. 
d böyle bir iddiada bulunmnk cidden On dördüncü Lui de aynı $Uretle hare· 
hayretimi mucip oluyor. ketle kılıncını çekmişti. Bir lin içinde iki 

Monsentör Lui: kardeş birbirlerine saldırdılar. 
- Burada olmak.. Burnda bulun• Bu sahneye ııahit olan ve odada kal-

mak benim hem hakkım hem de vazi- mış bulunan Marki dö Luvuvo kralın yar
fcm... dımına koşmak için bir harekette bulun

On dördüncü Lui artık kendini fazla du ve kılıncını çekti. 
tutamadı. Tam bu sırada da kar§lSlnda, arkll8ın

da bir kadın elbisesi fakat suratı bıyık- dat feryadı yükseltti. - Madam.. Madam.. diye bağırdı .• 
Oğlunuz olmılltlığım 111fatiyle ve kral ol
maklığ-ım hasebiyle sizden bu adamın 
kiın olduğunu ve burada ne aradığını so

lı bir adamın dikildiğini gördü. Marki dö Luvuvo her 
Şaşkınlığından henüz kendini toplıya- alarak atılmak istedi. 

1 
Marki iki kollarını yana açtı: 

tehlikeyi göze - Eyvahlar olsun.. dedi. Majeste 

ruyorum, Bana cevap verin r 
Bu ıuale yine Moneenyör Lui tok, gu

rurlu bir sesle cevap verdi: 

.. -~en .. Fransa kralı majeste on üçün
cu Luınin o il uyum .. 

Kral on dördüncü Lui deh§et içinde 

maınıııtı ki kartısındaki adamın ou söz- F aribol elindeki kılıncı ile Markinin 
lerini duydu ı kılıncını yere diilürdü. Ve: 

- Kuyruğun kopsun mösyö Lö Mar- - Mösyö Marki... dedi. Bir adım ve 
ki. .. Eğer en ufak bir harekette bulunur- bir harekette bulunduğunuz takdirde ve 
sanız muhterem canınızı cennette bulur- bu sefer canınızı cennete değil, ceben
sunuz. neme göndermezsem kuyruğum kop-

Bu ••tada on dördüncü Lui bir istim- ıun .. 

mahvoldu.. Ben ise ona yardıma koşa• 
mıyorum .• 

F aribol ile Marki arasında bu hadise 
olurken odanın ortasında ve iki kardeı 
arasında müth~ bir kılmç çarpı§ması baş
lamıştı. 

llk lnlar i1d taraf ta kdmç kullanmak
ta mahir olduklannı anlam11lardı. 

lkisi de aynı derecede kuvvetli idi. Dizini gogsune dayadı. Kılıncını ha· 
Jkisi de aynı sürat ve hünerle kılınç kul- vaya kaldırdı. 

lanıyorlardı. Hiç biri en ufak bir eıyrık - Bedbaht( dedi. Ba~kalannın i~le· 
bile almamı§lardı. Halbuki ikisi de bir· dikleri ve seni Fransa tahtına oturtmak 
birlerine kıyasıya hücum ediyorlardı. ııuretiyle yaptıkları cinayetlerden ilen 

Maamafih bu çarpl§manın zaif bir ta• mesul değilsin .. Bundan dolayı ceza gör-
rnfı vardı. miyeceksin. Bunlnrın hepsinden fazla 

On dördüncü Lui, büyük bir hiddet, olarnk ta bir kraliçeyi.. bir kadını.. bir 
asabiyet ve kin ile hücum ederken Mon- anneyi tahkir ettin. İ§te bunlann ceznsı• 
senyör Lui onun hücumlnnnı kolaylık ve nı çekeceksin .. Lui .. Fransa kralı .. art.ık 
soğukkanlılıkla defediyordu. Hücum için öleceksin ... 
karııısındakinin tamamen yorgun zama- Döyle söyliycrek merhametsiz bir ha· 

nını bekliyordu ve o zaman .. On dörd.ü~-ı re.ketle ~av~ya .. kal~ı~dığı kalıncının ucu• 
cü Luinin kalbini kılmcı ile delmek ıçın nu on dorduncu Luının tam kalbine sap• 
ufak bir kol hareketi kafi gelebilecekti. lamnk üzere idi. 

On dördüncü Lui kan ter iç.inde kal- Tam bu sırada elini soğuk ve titrek biı 
mıştı. el tuttu. Kulağının dibinde hafif ve öl· 

Eğer kuvvetli bir hücum yaparak kar- gün bir ses duydu: 

şısındakini hnklamıyacnk olursa mnhv- - Yavrum .. Evladım ... Kardeş ka· 
olacağını anlamakta gecikmedi. tili olma 1 •• 

Biraz gen çekildi. Monsenyör derin bir teessür içinde İn· 
Vücudunu gerdi. lecli: • 
Bacak ve kollarına son kalan kuvveti - An A •Y• ne... nnecıgım ... 

verdi. Ve derhal on dördüncü Luiyi bıraka· 
Kılıncını kabzesini avuçları içinde rak ayağa kalktı. Yatağından inmİ§ sen· 

fümsıkı tuttu. 
Ve büyük bir 8Üratle .. §İmşek gibi bir 

süratle, knrıısındakinin kalbini niııan ala
rak ilerı atıldı. 

Fakat ayağı zeminin parlak ve kayak 
parke üzerinde kaydı. Boğuk bir feryat.. 
bir istimdat feryadı kopararak yere ... yü

zükoyun ve boylu boyuna yere yuvarlan
dL 

lıte biraz evvel Marki dö Luvuvonun 
duyduğunu söylediğimiz feryat .. Bu fer
yatb. 

Monsenyör Lui bir aıçrayııta on dör
düncü Luinin 6zerine atıJdı. 

Sırtını alta getirdi. 

deliyen Ann d'Otrişi kolları arruıına al
dı. 

Valide kraliçe ilk önce iki kardeş ara• 
sında ba§lıyan bu amansız mücadeleye 
~ıkın ta!Jlkın bakını~ ve sonra karde§inl 
öldürmekten menetıniıti. 

Bu fnııattan istifade eden on dördün. 
cü Lui de hemen yerden kalk.mıtb. 

Gözlerinde gururu zedelenmİ§ olmak, 
tan mütevellit vahti bir bakış, kalbinde 
bir kin vardı. 

Halbuki Ann d'Otrişin ona matuf na• 
zarlannda, herteye rağmen bir ana oef· 
kati okunuyordu. 

Çünkü .. Çünkü .. O da evladı idi.. 

-BtTMEDl-
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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imparatorun huzurunda ... 
Bizans tahtını Makedonyalılar sülalesinden mahrumı 
bırakmamak için mühim ve caniyane toplantı yapılmıştı' 

Sebastiyano, iıte bu dü§ünce ile impa· kuf hayatı yaşıyan genç imparator bir- paratoriçenin bir an evvel ölmesine dua 1 

ratoriçeyi Teklanın odasında bırakarak denbire babasının tahtına kurulduğu bu ve .... yardım etmeliyiz .. Esasen hasta-
dıpn çıktı. sırada etrafında kendine sadık adamlar lıklı bir kadın... . 

O gün alqama kadar kumandanlık va- görmek ve bulmak ihtiyacında idi. 1 Leon, söylediği sözlerin bıraktığı te-
)ı;ifcsi ile uğraıtı. Ona hocalık elmiş olanlann hemen siri anlamak ister gibi sustu ve gözleri-

1 
Valide imparatoriçe Etkarinanın ce-' hepsi de kiliaa adamları, kilisa mensup- ni Hıristidi ile Sebast!.yan~ya dikt'.. 

nazesinin büyük törenle kaldırılmasına ları idi. • • f~parat~r~n aon .~ozler~ Seba~tıyano-1 
nezaret etti. Halbukı ımparator .. ilk atkına kavuş· yu tıtretmıştı. Bu sozler adeta ımpara- 1 

Fakat aklı fikri hep imparatoriçede tuğu bu aırada eski hocalarından yardım toriçe için bir cinayet emri idi. Hıristi-

Jd. beklemek ıöyle dunun, bu yüzden on- di, Scbastiyanonun her hangi bir gaf 
ı. 

Ne olmUftu) )arın hücumlarına da maruzdu. 
1 Acaba 
tlı) .. 

panzehir tesirini yapml.f mıy- Vaziyetin nezaketini Hıristidi ve Se-
butiyanoya anlattı. 

Y oha zavaHa kadın, uyku araaında 

ite dünyaya ıöç •tmlt miydi) 
Törenden eonra Nraya döndü. 

Odaalfta bir uir&dıktan eonra hemen 
ı.parato~enln bu1un"dufu T elrlamn 
tduma kotac:aklL 

Tamam kapıdan c;akacaiı ıırada .. 
içeri Hat.ddi sfrdh 
- Haydi S.hut.iyano, ıel.. 

Nereye) 

İmparatorun yanına sidiyoru:r:. 
Ne o... Bir ıey mi oldu) 

- Hayır .. Fakat bütün olan itler
den sonra tutulacak yol ballında impa· 
rator, ben ve Mn, üçUmilz müıavere 

edeceğiz.. Dikkat et.. Biliyorsun ya .. 

Çok nazı1t blr lndayı:ı .. 

- .Sizin ikiniz de, dedi. Benim en 
yakın dostlarınuınız. Senelerdenberi ta· 

rayın bütün e.ranna va1nfamız. Bana aa· 
dakatle hizmet edeceğinizden ıüplıem 

yok .. Biliyor1UDuz ki İmparatoriçe ile be
nim aramda artık karılık kocalık mevcut 
deiil. imparatoriçe haata .• Ben ite ıen· 
cim.. Hem babanun ve annemin beni ne 
tartlar albnda imparatoriçe ile evlendir
diklerini biliyorsunuz.. Bunlardan sarfı

nazar... Jmparatoriçenin doiurdufu kız 
çocuiu öldü. Şimdi artık ondan bir 
çocuk beklemek lmU.neız.. Bu vaziyette 
ne olacak) Bizanı tahh veliahtaiz kala-

cak .• Ben, babamın hanedanının, Make
donyalılar aülileainin ıon ferdi olarak 
Bizanata hüküm sürüyorum. Eğer bir er
kek evlldım olmazsa yerime bizim so· 
yumuzdan başka bir soy geçecek.. Siz 
ikiniz de babam Vasilin emektarlarısı· 

yapmasından korktuiu için onun söz söy
lemesine meydan vermeden ileri atıldı: 

- Haımetmeap.. dedi. Bizi sadakat 
ve bağlılığımıza karaı büyük itimat gös
termekle taltif ettiniz. ikimiz de uğrunuz
da, bpkı velinimetimiz olan Vasilin ui
runda olduğu aibi seve aeve canımızı 

vermeie hazırız. 
Ve yine ıüphe etmeyiniz ki Makedon· 

yalılar soyunun Bizana üzerinde hüküm 
sürmesi için elimizden aeleni eairgeml-

yeceiiz. E.auen arkadatun Sebastiyano
nun bu huıuata \te mazide sebkat etıniı 
çok büyilk hizmeti vardır. Vasilin salta
nata ıeçmest ve Makedonyalılar hane
danının Bizansta hüküm sürmesi için olan 
ilk hareketi o yapml§br. Bu saltanatın 
kurulmasında temeli atılmasında ilk adı
mı o atmlfbr. Senmamaa sarayı faciası, 

Sebastiyanonun müdahalesi olmasa idi 
muvaffak olamıyacaktı. ( 1 ) Sebutiyano 
ba,ladığı İşi yarım bıralanlardan değil

dir. O da, ben de bu uğur<!a herıeyi ya-

Sebastiyano biraz durakladı. 
Hıristidlye imparatoriçe hakkında ma

}ömat vermek istedi. Fakat saray nazın 
onu dinJiyecek vuiyette değildi. 

nız. Ona karşı büyük bir bağlılığınız pacağımıza itimat edebilir ve bizlere gü
var. Bu bağlılığı bana ve onun aoyuna venebilirainiz haımetmeap 1 

- Haydi çabuk ol.. Jmparator seni 
bekliyor .. 

karoı göstermeğe mecburaunuz. Benim 
fikrim imparatoriçeden resmen aynlmak 
ve ilk aşkım olan Zoiçe ile evlenmektir. Dedi ve ikisi beraber Leonun daire· 

.inin yolunu tuttular. 
Leonun, Hıriatidiye büyük 

vardı. 
Bu emniyeti Sebastiyanoya 

Ondan bir erkek evladım oluraa Bizana 
emniyeti tahtı veliahtsız kalmıyacak ve Vasilin sü

lalesi, Makedonyalılar hanedanı sönme· 

hr§ı da mit olacaktır. Eğer İmparatoriçe ile res· 

gösteriyordu. men ayrılmama kilisa müsaade etmiye-

Veliahtlık zamanında adeta bir mev- cek olursa o zaman üçümüz bir olup im· 

Amerikanın veni yaptırdığı yedi harp gemisinden biri 

Amerikanın yeni in§a etürc:liği c Brooklyn > .kruvazörü (Atlantik) denizinde 
ilk tecrübelerini yapmıştır. On bin ton hacmında olan bu kruvazör sürat itiba
rile dünyanın en seri kruvazörlerinden biri sayılıyor. 

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

Cinli Kaya 
-6-

Ali hayretle ft\}lzadenin yüzüne baktı. sonra da benden kimseye bahsetme .. Şa
Bu sözden birşcy anlamıyordu. Bu söy- yet söyler isen beni güce:dlrirsin ve bun
lediği şahzade kimdi> Yoksa Alinin kı- dan da sen mutazarrır olursun. 
zını kendi mi almak istiyordu> - Zaten ben kendi ialerimi kimseye 

Alinin bu dÜ§Üncelerini tabii olarak söylemez, taban ketum bir adamım. Ma-
derhal anlıyan şahzade gülerek: ahaza tenbih buyurmanız isabet oldu. 

- Söylediğim aahzade Semerkand Belki ağzımdan kaçırır idim. 
padişahının oğludur. o aanin damadın - Şimdi tenbihatı anladın değil mi) 
olacaktır. Yarın zevceni ve kızlannı ha- Haydi işine git. icap eder ise ben eeni yi
mama gönder O sırada şahzade büyük ne çağırırım. 
kızını görüp ~evecektir. Sonra padiaah Bunun Üzerine terzi başı Behzad ile 
seni çağırıp kızını oğluna talep eyliye- odadan çıktı. Köle Aliyi kayadan çıkar
cektir. işte bu suretle şahz.ade ııenin da- dıktan sonra 1 

uadın olacaktır. - Haydi Allah selamet versin 1 La-
- Baş iizerine efendim. Emrinizi ta- zım olur ise çağırırım. 

mami.rle icra ederim. Diyerek kayaya girdi. Ali sabaha kar-
- Şimdi sana diğer bir tavsiyem var şı hanesine geldi. Zevcesiyle kulan uy

ki bu senin için pek mühimdir. Bunu sa- kuda olduklarından onları uyandırmayıp 
nn ilk defo söy)iyccektim.Fnkat unuttum. kendi de yatağına yattı. Ertesi gün sabah 
Bereket versin sen kendiliğinden bunu kahvesini içip dükkana gitmek üzere ha
icra ettin. Zevcene ve kızlarına bile sen nesinden çıkar iken zevcesine dedi ki: 
ı, ördüğünden bahsetmedin. Simdiden - Hanım buızün kızlan al da hama-

( J ) İmparator üçüncü Mifel Senma
mu saraymda Sebutiyanonun ve arka
datlannm .11-a.de öJdürülmiit Vf'i bu 
suretle V uil İmparator olabilmit, Bizans 
tahtında Makedonyatdar hanedanının 

aaltanab ba,lamqb. (Eserimizin birinci 
kumı Piç Kunıau) 

-BiTMEDi-

Dünyanın en büyük 
filim kütüphanesi 

--0--

Sovyetler birliği Sinema devlet Ens

titüsüne merbut bulunan hususi filim 

kiltüphenesinde, halen, 3,000 artistik 

filim mevcuttur. Bu kütüphane, 193 l de 

kurulmasına rağmen kendi sahasında 

dünyanın en büyük filim mahzenidir. 

KUtUphane, her sene daha fazla bir 
ehemmiyet kesbetmektedir. Bundan yal
nız senaryo muharrirleri, Sovyetler bir-

liğinin bütün stüdyolarını aktör ve reji
sörleri değil, fakat aynı zamanda tiyat-

ronun her sahasında çalışan kimseler, 
ressamlar, tarihçiler, güzel sanat mUnek
kitleri, edipler ve gazeteler de istifade 
eylemektedir. 

Filim kütüphanesi, her sene hacmını 
daha ziyade genişletmekte ve yeni yeni 
artistik filimlerle unginl~ektedir. 

ma aötür epeyce :zamandır yıkamn•dı
nız .. 

- A efendi.. Daha bir 
0

hafta evvel 
hamamda idik. 

- Zaran yok, zengin adamlar haf
tada bir defa hamama giderler. Bu &det• 
tir. 

- Pekala biz de ıideriz. 
Kadın biraz sonra kızlarını önüne ka· 

tıp hamama gitti yolda bir kalabalık 
'\lardı. Herkes durmuı seyrediyorlardı. 

Bunlar da durup baktılar. Semerkand 
padişahının yegane ıahzadesi birçok mai
yeti ile beraber gidiyordu. Mü,arünileyh 
yolun iki tarafında duran halka selam 
verdiği sırada bunlan gördü. Büyük kı
zı pek beğendi. Derhal maiyetindeki 
adamlarından birine emir vererek ve 
kı:zı i,aretle göstererek kimin nesi oldu
ğunu tahkik edip kendine haber verme
sini söyledikten sonra yoluna devam ey• 
ledi. 

T ahkika memur olan zat alayın ara• 
sından ayrılarak seyircilere karıştı )cadın
ların arkalarına sokularak orada durdu. 
Şahzade geçtikten sonra kalabalık dağı
lınca terzi Ali ustanın .haremiyle kızlan 
hamama gittiler. Memur arkalarından 

oraya girerek hamamcı kadını çağırdı: 
- Şimdi gelen iki genç ile bir ihtiyar 

kimdir? 
Diye sordu. Hamamcı kadın: 

Harp korkusu Holandada bir resim 
• • • 

sergısının acılmasına mani 
' 

r 
-~ • ti ~ ,. 

oldu 

Holanda kraliçesinin Jubilesi münasebetiyle yapılan biiyii.k a3keri geçit resminde bütün ecnebi diplomatlar, -nmhtelil 
memleketlerden gelen heyetler hazır bulunmu;lardır. Klişemizin sağında Kraliçe V1lhelmin ı,•e Vliaht Prenses Julyan4 
oturmu~ ve Veliahdın koca.sı ayakta gö rülüyor. 

Hollanda kraliçesi Vilhelminanın kır- büyük aaıı.atkArını da anmak ve onun da hükümetinden beklenemez. 
kıncı cillfts yıldönUmU kutlulanıyor. Bu bütün eserlerini bir aergi halinde topla- Bugiln de endi§e edilen cihet bu dr 
milnasebetle Amsterdamda büyük bir mak i!temi§ti. Ressamın eserlerinden ya- ğildir. Fakat Avrupada bir harp kop
Rembrant sergisi açılmasına karar ve- nsmdan fazlası yabancı memleketlerdeki ihtimalidir. Böyle bir ihtimali dilfün~ 
rilmJşti. Fakat buna, siyasl vaziyet manJ müzelerde bulunduğu için, Hollanda hü- hiçbir hükilmet, milli müzelerinde bf.r'I 
olmuştur. lrilmeti o memleketlere müracaat •tmif 1ervet teşkil eden Rembrant tablolar,_ 

Rembrant Hollandanın büyük ressa- ve tabloları, aergi için Hollandaya gön- Hollandaya göndermeğe cesaret ed.eıO" 
mıdır ve dünya sanat Aleminde bir deha derilmek müsaadesinin verilmesi rica- mi§tir. Çünkü, bir harp olduğu taltd1ı'df 
olarak sayılmaktadır. Tabloları on bin- amda bulunm\lfhır. Avrupanın vaziyeti karıf*cak ve tablO" 
lece lira kıymetinde ve birçok memle-- Böyle bir müracaat herhangi ~ka bir ların bir daha Hollandadan o memlek ... 
ketlerdeki san.at miizelerinin başlıca sel"- zaman derhal iyi karşılanır ve tablolar lere iadesi kabil olmıyacaktır. 
vetini teşkil etmektedir. M!'gi için Hollandaya gönderilebilirdi. Hollanda hilkilmeti, bu vaziyet katf" 

Hollanda, kraliçenin tahta çı.kl§ının Çünkii, Rembrandın tablolarını alıp bir smda Rembrant sergiaini açmaktan .,
kırkıncı yıldönUmUnil kutlularken bu daha vermemek gibi bir hareket Bollan- geçmiştir. 

-BiTMEDi-

Finlandiya güzeli 
Şimdiye kadar yüzüne hiç boya sür• 
mediği ve sade giyindiği • • 

ıçın 

Avrupa güzeli oldu 
Kopenhagdan Paris-Suvara yazılıyor: sına neden girditini sordukları zaın•• 
- Sahi mi) .. Ben miyim). ıu cevabı vermiştir: 

Finlandiya güzelinin sevinci hudut• - Çünkü bizde, Finlandiyada bit 

suzdu. Kolları arasında çiçek büketleri, söz vardır. Güzellik müsabakaları geııf 
her taraftan tebriklerle çevrili. 19 38 Av- kızların sporudur, derler. Ben sporcu dr 
rupa giizelini seçmek için Kopenhag ıta- ğilim. Fakat memleketimin bu usulürı' 
dını dolduran bet hin ki§inin alkış tufanı uymak için müsabakaya girdim. Sizi le" 

kulaklarında bu bir senelik enternasyo· min ederim ki kazanmak ümidim asli 
nal güzellik kraliçesi, kime teşekkür ede- yoktu. 
ceğini ıaıırmıı bir halde idi. Yeni Avrupa güzeli asri hayat usul• 

Bu ıaokınlık halkın hoşuna gidiyordu. lerine vakıf değildir. iki gün sonra tekr•1 

Hepsi sanatkar olan on dört ki~ilik jüri Finlandiyaya, ebeveyninin mualliınlik 
heyeti uzun münakaşalardan sonra onu ettiği köye dönecek ve eski hayatın• 
dünya güzeli i!An etmi§lerdi. Uzun mü- devam edecektir. 
nakaşalardan ııonra dedik, çünkü Belçika Fransa güzeli, Avrupa güzellik .rnii· 
ve Rusya güzeli son dakikaya kadıır onun sabakasına girememiştir. Çünkü miiıı•• 
en kuvvetli rakibi olmuşlardı. bakada bir gün evvel uğradığı bir otO" 

19 38 Avrupa güzeli olan Mis Fin· mobil kazası gözünü çürÜtmÜ§tÜ. 

Sokak süpürücü/eri 
beynelmilel kongresi 
Geçen hafta Viyanada beynelınil,1 

so:kak süpürücüleri kongresi toplanrnlf' 
tır. Kongreye iştirak eden sokak süpüıil' 
cüleri, kongre toplanmazdan evvel ,ii' 
pürgeleri omuzlannda ve otomatik ar• 
zözler önlerinde olmak Uzere bir ı~ 
resmi yapmıılardır. Bu aeçit resmindt 
bulunan arözözden yüz kadarı ıimc:Iİ>" 
kadar hiç görülmemiı yepyeni modell' 
dir. 

Diik ve Diişes of Kent Dalmaçya sahillerinde d 
• • Ingiliz kralının kardeşi Dilk dö Kent,Düşes dö Kent ile Dalmaçya sahillerıtı 

bulunuyor. Klişemiz Ingiliz prenslerini Yugoslavya Kral Naibi Prens Polon 7 
fikalan Prenses Pol ve oğulları Prens Niko1a ve Prens Aleksandr ile bir arıı • 

gösteriyor. 



meslekdaş 

Merkezi 
kupasının 

vrupa 
finali 

Polonya generallerin
den Sikorsky diyor ki: 

istirahat evleriyle m~thur, ne: eli ce- gemicinin doktorlukla ne ili,iği olabi
nup §ehirlerinden birinin limanında yan- leceğini sordu ve ilave etti: 
yana iki vapur duruyordu. Bunlardan - Siz bir doktor gibi beni ayılttımz, 
biri, cGernoe More> adlı bir Ru• vapuru fakat ne diye Vil kamfre getirtiyorsu
diğeri ise cCon Orey> isimli bir lngil~ nuz} Bu gibi ~·akayide en doğru hare· 

Çekler kupayı kazandılar 
2 - Marianl cltaln> 1 O.S saniyede. 
400 metre koıu: 
1 - Brovn clngilizt 4 7, 1 saniyede. 
2 - Malot cb.a.> "48,4 aaııiyede. 
800 metre koıuı 
1 - Harbiı cAlman> 1 dakika 52.6 

Almanya bi1tün Avrupayı harple 
tehdit etmektedir 

'
n-L·7~'. k coı w ket amonyak kullanma hr. 

Her iki vapuıun tayfıllan ıh berabr.r Ufak bir fuıladan tonra heyecanla 
braya çıkarlar, tchrin. e\inqten Yanmıt eordu: 

Budapeşt (A.A) - Merkezi Avru
pa kupasının finaline kalmıı olan Slavya 
ile F erençovaro~ arasında geçen hafta 
Pragda yapılan kar,ılaşma 2-2 beraber
likle neticelenmişti. Bu Pazar hur•dll tek
rarlanan maç, ümidin hilafına olarak 
Slavyanın 2-0 galibiyetile netjçelenmi~ 

ve bu suretle kupayı Çekler kazanrnıılur~ 
dır. 

Moikova - Pravda gazetesi beyneJ. .. lunarak Baltık havıaaı devletlerine ıe
milel mevıular cşütununda> Polonya ve çenleroe yaptığı seyahati de Alman faı
Milletler CemlyeU başlığı altında in- ~izminin i.stilA planları için bir platsdarm 

.. niyede. tişar eden makalede ezcümle ~öyle de-I hazırlamak maksadını istihdaf et.mi§tir. 
2 - Lanzl dta1yan> 1 dalcika 53,2 nilmektedlr: Polonyaıun bUkUmet matbuatı flındl Çe-

HOLLANDA MiLLi T AKiMi • JlJVEN. 
TUS TORINO 

bzlarnc beraber do1qırlar, barlarda he- _ Doiru tôyleyin, siz bir doktor mu· 
raber damecbrler, baz.an biıa dubleleri 1UnUZ. yoksa gemici misiniz) 
bapnda birbirlerine kilfrederleıdi. Vonya gülümıedi: 

Maamafih. her iki vapurun tayfalan _ Hem biri, hem diğeri.. 
da, esas itibariyle dostça geçiniyorlardı. - Yani gemi doktoru mu::unuz? 

- HaY1r. 
- Şu halde nesiniz). 

luıtti birbiılerinc kühedifleri bile ııı.k.a· 
dandı: bunun ba§ka türlü olmasına im· 
kan da yoktu. Çünkü bunlar gemiciydi.. 

Şehrin kenannda, deniz loyıaındaki 
kayalıklarda, her iki vapurun tayfalan 
1tün.eı banyosu yaparlardı. Bu abah bu· 
rada. ldeta denir.in içinden fııkmnış gibi 

Amsterdam (AA) - Hollenda mil
li takımı. Kraliçe Vilhelminin Jübile şen
likleri münıuebctiyle olimpiyıı.t stadında 
35,000 seyirci önünde İtalya kup; ~am
piyonu Juventua takımiyle lcarıılatmıı-

- Ben ~Cernoe More> vapurunda tır. 

gemid idim. Sonra «Meslek birliği> be Hollandalılar, İtalyanlardan çok iia

tün oynamı, olmalarına raimen §ansızlık 
} iizünden fazla tayı yapamamıılar ve 
1-1 berabere ka1mıvlardır. 

ni üniversiteye gönderdi. Bu eene üni

versite tıp fakültesini bitiriyorum.. Yaz 

Cfuran hyaJann üstünde. ild kişi Ylka- tatilimi bitinnek üzere gemideki erluı-
nıyordu. HCT ikisinin güneşten yanmış daglannnn yanına geldim. 

lto nnda dövme birer çapa resmi varcİL 
Sarp kayalara tutunarak bunlardan 

..ıute ilk çıkanı. açık san u.çlm oldu. 
Bu gemici yüz itibarile o kadar çok Ru-

- Peki parayı nereden buldunuz? 
lngiliz gemicisi, doğrulmuştu: bir eliyi' 

otlan yoluyordu. KonUfUlan mevzuun 
kendisini heyecanlandırdığı Aşikardı. 

ae. benzi7orl rdı ki, arkadllfına l~ilizce Vonya sordu: 
olarak: - Ne parası? Siz hangi paradan bah-

- Con dışarı çıkl 
Diyenin bu olup olmadığına insan te

reddüt edebilirdi. 
Kendisine cCon> diye hitap edilen 

ıemici: 

- Şimdi çıkıyorum, Vonya. 
Dedikten sonra, hafif hafif t'tC'ft bir 

rüzgarla suların kantbğı kayalara doi· 
ru yüzmeğe baıladı. Vonya yüzükoyun 
kayaların üzerine yat:ımJ. ellerini de llfa

ğıya, nrkadnşına doğru uzatnuıtJ... fogj· 
liz gemici Con, kayalara geldikten aonra 
dik ve ibnan tatlara tutunarak kendi
•aue m:atdan dlercı doiru tırmanmaia 
hatladı. 

Fakat. naaıl.ea elJeri kurtuldu. Con 
aDaiıYa uçtu. 

Yetil. su. genif daireler halinde dal
ınlandı. 

Vonya avuçlanıu bir boru gibi •in· 
na tutarakı 

- HalJo 1 diye haykırdı. 

F t Con bir tllrlll suyun yüzüne çık· 
mu-ordu: orıyıı; e iyle götüne · r ya
pan.le iıya haktı: Sonra hennz geydi
ği gömleğini çıkarmağa bile lüzum gÖr• 
meden aıyun lçine atıldı. 

Deniz. l>ilhaua aon 1>ahard.a çok tef· 
laf olur. Bu hal ııemicinin tuyun içinde 
istikametini tayin etme11İne ve arkada· 
tını bulmasına çok yardım etti. 

sediyorsunuz) 
- Ne paraaı olacak) Okuma parası. 

Okuma müddetince yeme, içme parası .. 

Vonya, sorulan suali anladığım gö.-
terir bir fekiJde batını salladı: . 

- Evet. evet, dedi. Şimdi anladım. 
Ben devlet hesabına okudum. Devlet 
yardımı gördüm. Okuma için ise para 
vermeie lüzum yok •. Bizde her cins oku
ma parasızdır. Bizde herkea parasız okur. 

- Herkes mi) 

- Evet.. Herke. .• 
- Demek •İz gemici olduğunw: hal

de doktOT oldunuz) 
- Evet .. Fakat ı11iz neye &arardınız? 
Vonya, neye heyecanlandınız) demek 

istemİ§tİ .. Fakat bu kelimenin !ngilizce
sini hatırlıynmamı~tı. Peki, siz de 'benim 
gibi hir gemici olduğunm: hftlde Vil kam
fre, amonyak gibi tibbi tabirleri nertj 
den biliyorsunuz? 

- Bu d oktorluk tab irlerini nereden 
bildiğımi mi soruyorsunuz} Ben de flİ~n 
bir mealektaıınızım, onun için hu tL'lbir
leri biliyorum. Biz ikimiz mesleği bir, fa
kat ya ayıt tarzlan nyn olan iki insanız. 

lngiliz Vonyanın kendi hayatını kur
tardığını unutmuş gibiydi. Sinirli ve ade

ta kaba bir eda ile konuguyordu. 

ÇEKOSLOVAKY A-MACARISTAN 
Praıı (A.A) -18 Eylülde burada ya

pılacak olan Macaristan • Çekoslovakya 
futbol maçını İtalyan hakem Datilo ida
re edecektir. 

1940 KIŞ OUMPlYAT OYUNLARI 
Bero (A.A) - BrükQelde toplanİnıı 

olan entel'.nasyonal olimpiyat komitesinin 
icra heyeti, 1940 kış olmipivad oyunla
rının faviçrede yapılmafl'lna kıuar vermiı
tir. MWıabo.kalımn 3 ill 1 1 Şubal 1940 
tanôlerine SanmoTitate yapılmaa1 ka
rarlD.§tırılmıştır. 

Progtamda artistik buz patinaiı, buz. 
da paten eürat müso.bnkası, buz hokeyi, 
kızak yan ı. askerl devriye ya~ı. ka
yakla atlama miisabakaları vardır. 

ATI..ETtZM : 
Mililno (A.A) - Alman, İngiliz ve 

Amerikalılann iılirakiyle şehir stadında 
yapılmaktn olan atletizm müsabakaları
oa 23.000 seyirci önünde devam edil-
miştir. Alınan neticeler §Unlardır: 

t 00 metre surat koşusu: 
1 - Valker -cb.a.> 10,4 saniyede. 

:········································ 

~ RADYO ! • • ...........................••..•......•. : ... 

ANKARA RADYOSU: 
Öğle ne riyali: 

Saat ı 4.30 da Karışık plak nçşriye.tı, 
r 4.50 de plnkla türk musiki:ıi ve halk 
ıarkıları, 15. 1.S te ajana h:ıbcrlcri. 

Aktam n~riyatı: 

Saat 18.30 da plak neştiyatı, 19.15 te 
türk mus.ikisi ve halk §8rkılan (Hikmet 
Riza), 20.00 de saat ayarı ve nrapça 
n~riyat, 20.15 te ince saz, 21.00 de ço· 

saniyede. cMilletler Cemiyeti konseyinin EylCll koslovakyaya :karşı §iddetli bir hilcuma 
1500 metre mukavemet koıuau: toplantısının yakln§ması münasebetiyle geçmi§ bulwunaktnchr. Aynı ı.amanda 
1 - Vudenon clnıilin 3 düika k flljist mütecavizler ve onlann yıırdımcı- mösyö Be de 1936 senesi Eylwünde 

5 8. 4 un iyede, lan milletler cemiy tine karıı desiselt!'- marepl Smigll tarafından Franau gene-
2 - Bekali cltalyan> 3 cialdlc.a 58·8 rini arttırmaktadırlar. Bu vazifeyi ifa ralı Hamelene verilen taabhUdattan har 

saniyede. için ise evvelemirde, faşist ınütecavizle- suretle knçmıya çal1Jlllnktadır. 
3 - Fenske cb .a.> 3 dakika 58.8 sa· rin arzularını bUtUn gayretiyle yerine Eğer Polonyanın milletl r cemiyetin· 

niyede. gcllren Polonya hariciye nazırı ml:lsyö den çıkmuı teayyUn etUğl takdirde 
5000 metre kofUı Bek celbedllmektcdir. Leh gazetelerin· ne gibi neticeler doğablllr. Polonyanın 
1 - Sirinıı cAlrnan> 14 dakika 59,3 den birinin yazdığına göre, Leh hUkUrne- çıkışı Cenevrenln akıbeUne §Jedid bir 

saniyede. tl mtlletlcr oemiyetl. n~dlndekf murah· tesir yapamıyacıığmı b.t'lyelle sl>ylemelt 
2 - Emen c 1ngiliu 14 dakika 5 9 • 3 rul'lığı tasfiyeye ve C~vrede bulunan mUmkUndUr. Polonyanın akıbetine ge-

saniyede. dalınt delegesini geri çağmnıya karar lince, buglin mösyö Bek mesaisini Ffilı. 
3 - Devaikua cltalyan> 15 dakika vermi! bulunmaktadır. rere hasretmiş bulunmaktadır. Alınan 

0.3 saniyede. Bu münasebetle şunu derhatır etmek faşistlerinin Polonya il.ıe.r:indeki hnmili-
4x 100 metre bayrıık yanşı: lhımdır ki, mösyö Bek Milletler Cemi- ğinl nn.lıyabllınek için c:serbest şehln 

, .ı - Birleşik Amerika 41 saniye'de. yeti konseyinin 100 üncü toplantısından olan Dam.ig'in vul.yeüni göz önilne ge--
2 - Jtalya, 4 1. 2 saniyede. evvel de hUkUmetinin milletler cemiyeti tirmek klfidir. Bu şeh1r mt>syö Bek'in 

. 11 O metre manialı koıu: nizamnamesi ahlmmma istinad edeın sarih yarduniyle artık çokttı.n fnşist hl-
l - Tolmit cb.a.> 14.8 saniyede. ttuihhüdatı ifodan isünkaf edeceği teh- kimi.yeti altına git.m.lştir. 
Yüksek atlama: didinde bulunmuştur. O zaman Bek mil- Alman faşistleri Polonyad.a bozgu.n-
1 - Valker eh.at 2.05 metre. ]etler cemiyetini, Litvinofun tasvir et- culuk faaliyetlerini gUnden gUne arttır· 

,Uzun atlama: tiği gibi, sulhun müdafaasiyle hiç bir maktadırlar. Blr çok yerlerde Hit1ercl• 
1 r- Mafei cltaJyan• 7.23 metre. -a\Akası olmıyan bir cceıniyeli hayriye> lerin gizli esliha ambarlan meydana çı· 

ı· 2 - Lanum c:Alman>• 7.14 metre. ye çevinnl'yi arzu ederek milletler cemi- karılmı tır. Almanyarun hali lıaz.ırda 
3 - Nuting cb.a.> 7.06 metre. yeti nizamnamesinde bir reform yapıl· Polonya hudutları boyunca hummalı 
Qisk: masına · var kuvvetiyle çalışmıştır. Bu bir surmte ynpma1tta olduğu as'kerl lh-
1 - Obercerger cltnlyan> 50.25 sebepten Leh hükümetinin • milletler zaratı Polonya efkarı uınumlycsinde d~ 

cemiyetindeki yeri daimi mevlüinden rin blr rahatsızlık uyandırmıştır. 
metre. vaz geçmek hakkında - alacağı karannın Polonyanın meşhur muiıaU.fkfu. muhnr

V:arşova tarafından yapilan yeni bir şan- riri ve sabık harbiye naz.ırı general Si
Parjs (AA) - Bir kaç güne kadar taj mı yoksa hakikaten Cenevreden çc- korsky cKuriyer Varşavskb gazetesinde 

Be11inde baılanacak olan Almanya tenis kilmeye bir hazırlıuima mı olduğunu <Almanya biltün Avrupayı harple teh· 
şampiyonasına iştirak edecek Fransanın kestirmek güçtür. dit etmektedir. Doğrudan doğruya Al-
Enternnsyonal tenisçileri Pariste Fransa Faşist mütecavizler ve onların gizli manya ile komşu bir vaziyette bulunan 
t~nis !lampiyonluğu için karşılaşmışlar- yardımcıları tarafından milletler C<'mi· Polonya bu tehlikeyi ciddi tel~kki etme--
dır. yeti konseyinin 100 üncü toplnntısında lidir> diye yazmıştır. 

Finale kalmıı olan Nüslııyn, Gani"yi Cenevre müessesesine karşı irad edilen Polonya mösyö Bekin iruıyetiyle, mil· 
6 IÖ, 6/ 1. 6/ 2 mağlup etmiştir. nutuklarda en faal rollerden birini Po- letler cemiyetini terk etmeye hazırlan~ 

F:alcılar ve İngiliz 
lonya murahhası oynamıştır. mış ve .koUektif emniyet siyasetinden vaz 

Mösyö Bekin Karadenizden Baltık de- geçmekle, :faşist miltecııvizlerin, ve ev· 
niz.ine kadar imtidacl edecek cbir bita- velemirde faşist Almnnyanın daha zi-

. -n.f blok> tcsiSl için :propagıındada bu- yade esareti altına yuvarlanmaktadır.> 
!ngiltereôe bir çok falcılar, fakırler ~-=--~~~~~~~~~~~~~""""":'~~~~~~~~~~ 

polisi 

yıldizlara bakanlar ve saire vardır. Bun-

ların yaptıklarını daima dikkatle takip 
eden İngiliz polisi, bu suretle insanların 
saflığından istifade ederek para kazanan 
bu faydasız sanat sahiplerine, lngilte-

redc ~ok eski zamanlardanberi bu san· 
atların yapılmasını meneden bir kanun 
olduğwrn hntırlatml,7 ve kısa bir müddet 

zarfında müesseselerini kapatmaları lü
zumunu bildirmiştir. Falcılar birliği yap
tığı bir toplantıda meseleyi tetkik e1miş 

Vaydman davası 
Tahkikat bitti 20 kilo tutan dosye 
ağır ceza itham he yetine tevdi edildi 

tur. 

Vonya, sol eliyle Conu yakaladı. S.ğ 
eliyle de yüzerek, Conla beraber düzlük
bir aa1ıite çıltb. Vonya ancak burada, 
Conun kırmızı saçlarından solgun yüzü

ne doğru bol bir kanın aktığını farket· 
ti. 

ihtiyatsız yüzücü, baygın bir halde 
)'abyordu. Balık tutmak içüı tesadüfen 
orada bulunan çocukt.rdan bqka orta· 
lıkta, kiımeclıder yoktu. Çocuklar ela 
01tnlannı bir kenara bırakarak, baygın 
Conu ayıltmak için Vonyaya yardım 
ctnıcğe koıtular. 

- Bana ne sual şorunuz, ne de hay
ret ediniz( Fakat bir gemicinin nasıl 

olup ta doktor olabilec.eğini anlamak bil· 
na çok güç geliyor. Siz iae, bir doktorun 

nasıl olup ta gemici haline geldiğini hiç 
anlıyamaumız 1 

Biz, ayrı ayrı memleketlerde yaııyo-
nız. 

İngiliz ayap kalktı: 

cuk esirgeme kurumu namına konferans: 
( Dr. Hamit Osman Olcoy), 2 1. 15 te ve birliğin avukatına kanunun metnini 
stüdyo salon orkestrası: 22.00 de ajons buldurmu tur. Avukatın fikrine göre bu 
haberleri ve hava raporu, 22. l S te yn· kanunun hnlen mer'i olduğu kabul edi1-
rınki program ve eon: diği takdirde lngiliz hava rasadatı is-

Paris 11 - Sorgu hi\kimi insan kasabı 
Voydmnn ve suç ortııklarınn ait tah'kikn· 
tı niha~·et ikmal ctm~ ve suçluları ağır 
ceza itham heyeti hu~uruna sevk eden 
kararı Vaydman, Milyon, Kolet Trlkot 
ve Jan Blnnın muvacehelerinde okumuş· 

Suçluların hiç biri itiraz.da bulunma 
mışlnrdır. 

20 kilo ağırlığında olan tahkikat cvra· 
kı itham heyetine tevdi olunmuştur. 

- Siz. dedi. bizim memlekette bin 
boş bilete karşı üzerinde ciş> yazan bir lSTANBUL RADYOSU: 

tasyonlarının kapanması ve müdürle
rinin mahkemeye verilmesi icab etmek· 
ted.lr. Çünkü bu eski kanun, havanın 
nasıl olacağı hakkında tahminlerde bu-

tek dolu piyango bileti çekildiğini bil- Saat 12.30 da pltkla türk musikisi, 

lngiliz bir dakika sonra derin bir ne· 
(1!3 aldı. Vonya gömlei'ini yırtarak ark.a
da§ının ba,ım bağlıırken, Con, gözlerini 
nça.rnk etrafına bakındı. Vonya sordu: 

mezsiniz bu söylediklerimi bir türlü an- 12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
lıyamazsınız. musikisi 13.30 da muhtelif plak neıri· lurunağı menetmekte ve alenen böyle 

- E, nasıl kard~ı. binu: kendine ge
lebildin mi? 

f ngiliz, Rus arkadaf!nın bu :'!Ullline hiç 
bir cevap vermedi. HL.la yan baygın bir 
halde yatıyordu. Etrafında olup biten 
§eyleri işitiyor. Vonya ile küçük çocuk
lıırı Ynrı dumanlı bir halde görüyor, fa· 
ket henüz konuşnmıyordu. 

Vonya, pantalonlarını getirmek üzere 
Ç<><:ı.ıklardan birini kayalıklara gönderdi: 
kendisi de Conun nabzını muayene etti. 
P.ntaıonJaruu ııetirdilcleri zaman cebin• 
d~ Stetoekobuııu .çıkararak Conun ül-
hini dinledi. · 

İngiliz gözlerini kapadı. Çilli ve beyaz 
Yiizli kireç gıôi bir b:at aldL Con adeta 
Ö]Üyordu. Vonya yerinden larlailC. Şimdi 
<mun hardı:etleıi. tıpkı yanan bir evin 
İçindeki itfaiye neferinin hareketleri gi
bi, Çevik ve süratli idi. Oradaki çocuk
lıırdan birini cemiye gönderdi. Çocuğun 
ıtrdından da: 

- Vil Kamfre ile şınngayı sakın ha 
unutrnat diye haykırdı. 

Vonyn tekrnr lngilizin üzerine eğildi. 
~in bir hareketle onu kendine getirme· 
cc çalışıyordu. 

ln ·ı · · · • • -k ·· ·· ı ıı: gcmıcısının ıl sozu: 
- Teşekkür ederim. 
Oldu o, bu ııözleri Rusça olarak 

cülümıiyerek söylemİ§ti. 
R lngili:z: bu, ilk kelimelerden sonra 

1
. u ~yı da unutnrak, hararetle ve 1ngi· 
~zce olıırıı.k Vonyaya teşekküre koyu)-

(
u. Sonra da, bir gemicide Stetoskopun 
me3ma) "let" . . . ld v b" n ının ne ışı o ugunu, ır 

tahminlerde bulunanlara ce-za olarak 
«kızıl dereceye kadar ısıtılmış ma~alarla 

lngiliz gemici, limanda cÇernoe Mo· yatı. 

re, gemi.ine rampa etmi!J bir vaziyette 
duran cCon Drey> gemisine doğru yol~ 

landı. 

Bir kadın attan 
düşerek öldü 

Adana (Hususi) - Hilal adında bir 
kadın tarlasından köyüne atla dönerken 
bir lwrağm hücumuna uiramış ve attan 
dütere'k ölmü,tür. 

Akoam neşriyatı: dlllerinin kopartılması• icap ettiğini gös-

Saat 18.30 da dans musikisi (plak) termektedir. 

19.00 da konferans: Selim Sım Tarcan ---- ----- - - - --
Puşkinden :tabanca kur§unu, 19.30 da nrapça söylev, 21 .00 de saat ayarı: Or
dans musilcisi (plak), 19.55 teboreaha· kestra, 21.30 oa saz eııerleri: Tanburi 
berleri, 20.00 de saat ayan: Grenviç ra- Refik Şemsettin ve orknda-.lan tarafın· 
sathanesinden naklen, Vedia Riza ve ar· dan, 22. ı O da hava raporu, 22. 13 Da
kadaıları tararından türk musikisi ve rüttalim musiki heyeti : Fahri ve arkadaş
halk prkılan, 20.40 ta ajans haberleri, lan tarafından. 22.50 de son haberler ve 
20.47 de Ömer Riza Doğrul tarafından ertesi günün programı, 23.00 te son.' 

SAGLIGINI DÜŞÜN! 
Senede yedi yüz milyon insanı huta eden ve bunlardan ~ekiz milyonunu öldüren 

en mülhit afet ııtmadır ..... 
VATANDAŞ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden 

korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek dava vardır ki bu da (Kinin) dir. Kinin sıt· 
manın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel ıe sıtma cemiyetleri de 11tınafa yalllZ kinini kabnl etml~ir. 
Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı ön
lemek ve sıtma paraz.itlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hüla
salariy le birleştirerek BiOGENlNE müstahzaratını hazırlamıştır. 

Sıtmadan horunmak ve kurtulmak icin en birinci devadır. • 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı açar, 
dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün şekillerinde §İfa temin eden bu 

yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur .. 
~ •. :...... .. ...._ ~ ..: .. : -~·- .· . .. ' .... · • . •· ·..._ f . .. _ . .. . . .. ' . "( . . 

..................................... --...................... ... 

Daima Kanunlarına Sadıktır 
Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet için

de yaşamak hakkını vermittir. Her türlü suiistimal 
ve tabiat kanunlarina aykın hareketin cezası ölüm. 
dür ••. 

Yurddaf ! Her .zaman kendi kendinin dokotru ol! 
Bütün uzviyetini gözden aeçir ve gördüiün en uf ak 
bir arıza üzerine derhal faaliyete geç. Kendinde düt
künlük habizlik, ittahaızhk, kanıızhk , kuvvetsizlik, 
tembelİik, korkaklık mı hisaediyoraun ? Bunlar uzvi .. 
yetin imdat itaretidir. Çabuk yetit ve hayat ekıiri 
olan • • • • • • · · • 

Kan kuvvet iştiha şurubu 
içmiye hatla, F O S F A R S O L tababetin esasını tef· 
kil eden bütün doktorlar tarafından takdir edilen en 
mühim ilaçların gayet fenni bir surette teşrikinden 
yapılmıt emsalsiz bir kudret fUrubudur ... 

Kanı tazeler ve çoğaltır, ittihayı açar, hafıza ve ze-
• ki.yı yükseltir. Sinirleri, adeleleri sağlamlaçtırır. Azim 

ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kudretleri uzviyettc 
toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle geçirtir. FOS
FARS OL günef gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik 
ve gençlik saçar, her eczanede bulunur ..• ____ ır _______ llDI _______ , 



kümes 
hayvanları 

istatistiğe meraklıyMnıZ F ransada~i 
kümes hayvanlarına dair şu rakamlar 
her halde hoşunuza gidecektir. 19 3 7 de 
Fransad a yüz milyon tavuk, ahı milyon 
koz, altı milyon ördek. iki buçuk milyon 
h indi, 7 milyon güvercin ve 5 O milyon 
tavşan varmış. Bunlar bir sene içerisin· 
de altı milyar üç yüz on beş milyon yu
murta yumurtlarlar. V e tüyleri , kalem 

leri, d erileriyle, ciğerleriyle Fransayn 12 
milyar franklık b ir servet temin etmiş

ler! 

HERKES i L MEL • 
1 

Et ve sebzelerin iyice pİfmemeslnden, meyvalarin güzelce yıkanmamasından, içilen sularin temiz 
'Ye saf o~am~mdan basıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır. Bunlar, 
ınce barsagın ıç zanna yapııarak ve kan emerek yetiıir ve ürerler ... Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık. karın ağnları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya 

benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede 
bozukluk hep bu kurtların tesiridir 

iSM[J SANTONIN BISKüYiTI Acele müzayede · ı f k J " d Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere kemali emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk I e e V a a e Sat l Ş seve seve yer. Çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz .• Aile doktoruna danışınız •• 
E 1A 1.. k" . . .. '1iiiiiiiİSıhhat vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların ı'çın" de yazılıdır· y u un on se ızıncı pazar gu- . . ...... 

nü öğleden evvel sabah saat onda Fıatı her eczanede 20 kuruştur... ( 1 S MET) ismine dikkat ... 
Gündoğdu ikinci kordon cadde-
sinde 150 numaralı hanede üzüm 1ZMIR BELEDiYESiNDEN: 
kurumu eski müdür muavini Bay Belediye emlak ve akaratından 
Muhibe ait fevkalade zarif ve na- Darağaç ıehitler caddesindeki 180-
dide mobilyaları açık arbrma su- 182 sayılı Un fabrikası iki sene müd
retiyle satılacaktır. detle ve kapalı zarfla artırma ile ica-

Siz de bu kren1den şaşmayınız! 

Satılacak e.,alar araunda ma- ra verilecektir. Mali ve fenni §artna
ıif mavundan mamul iki kapılı meleri ücretsiz olup belediye baıka
aynalı dolap, tuvalet ve komidino- tipliğinde görülür. Bir senelik ican
su, yeni bir halde nikel iki ki.ilik nın muhammen bedeli 7000 liradan B A L S A M ) N 
karyola Amerikan somyasile, ce- iki seneliği 14000 lira olup müza- ı 
vizden mamul kıristal vitrinli bü- yedey~ iftirak i~ muvakkat temi- Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa
fe, ve kare ceviz yemek masası nat miktan 1050 liradır. Kapalı zarf- , tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
maa tahtaları, yeni bir halde lüks b ihalesi 23-9-938 Cuma günü aaat Bütün cihanda elli senedir daiına Üs

maroken kanepe maa iki koltuk, on altıdadır. lttirak edecekler 2490 tün ve eşsiz kalmışbr. 
masif mavundan mamul aynalı aayıb kanunun tarifi dairesinde ba
servant, Avrupa mamulatından zırlanmıt teklif mektuplarını ihale Krem Balsamin 
muhtelif iskemleler, tifonyerele- tarihi olan 23-9-938 Cuma günü sa- . .. . 
ri aynalı ceviz dolap, masif maun- at on beJe kadar encümen reisliğine .. Uzun hır t~ru~ mahs~lü olarak 
dan Avrupa mamulatından 9 par- vermelidirler. vucuda . getırılmış yegane sıhht 
çalı kanepe takımı, komedonlu 3-13-16-20 3240 (2777) kremlerdır. 
gramofon ve 35 plikıyle, koval ay- - Belediye Emlik ve akanndan K B J • 
nalı ku,lu ayna, yeni bir halde he- 427 inci sokakta (Damlacık cadde- rem a S3 mtn 
mayi çocuk banyosu, muhtelif ma- si) hastane kaJJısmda ( 4) aayıb Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 
deni sigara masaları, yeni bir hal- dükkan senelik kiraıı 120 lira mu- sıhhi evsafını Londra, Paris, Bcrlin, 
~e çocuk arabası, Avrupa m~mu- bammen bedelle ve bqkitiplikteki evyork güzellik enstitülerinden 
latından buz dolabı, gayet tık ve ,artnamesi veçhile bir sene müddet- yüzlerce krem arasında birincilik 
zarif kadifeli kanep~ t~ımı, ve le icara verilecektir. Açık arttırma mükafatını kazanmış olmakla ispat 
masa takımları, femsıyelik, hasır ile ihalesi 27 /9/938 salı günü saat etmiştir. 
koltuk takımı, mavun ko~idona- 16 dadır. lıtirak etmek iatiyenler 9 • 
ıar, aynalı askı1ı~ıar, etemın per- liralık muvakkat. teminat makbuzu Krem Balsamın 
deler, bronz komıtler, aynalı ela- veya banka temmat mektubu ile .. .. . . ... . . .. 
jer, ?1e~erli oval masa, u,ak - söylenen gün ve saatte encümene Gund~z ıçın yagsız_. gece ıçın Y~.glı 
Demırcı -• Gö~des halı ve seccade- gelirler. v~ hahs acı bad~m ~e yapılmış g\ln-

KREMLERi 

ler, ve saır bır çok efyalar müza- 11-16-20.-:-23 3331 (2832) duz ve gece şckiJlerı vardır. 
yede suretile sablacaktır... Satıt KREM BALSAMIN; öte<len beri tanınmış hususi vazo ve tüp şek- . 
pefindir. Fırsatı kaçırmayınız... 1 - Belediye Emlik ve akann- linde satılır. tNGtl lZ KANZUK ,ECZANESi... · 

Türk Müzayede Salonu nbdan Şehitler c:addes~ (Paralı BEYaô'ı:t:Y~- IST ANBUI'.. 
Müdüriyeti köprü) 139 aayıh baraka senelik ki- n .. . ··. . . " .. .. ....- -·· 

ı-2 (2873) rası otuz lira muhammen bedelle ve w 2M aa 
----~---- Baıkitiplikteki f&rhıameai veçhile Kireçli suların tahribahndan 
AHKAMI ŞAHSiYE SULH bir sene müddetle icara verilecek- K ) .f k J ·1 t . ti 

HUKUK MAHKEMESiNDEN: tir. Açık arttırma ile ihalesi 27 /9/ a orı er azan arı e esısa arını 

K fk. . . 1 938 salı ıünü aaat 16 dadır: Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlarını 
barlısı 1 rsıye~ıAkn velsayetkı' atı~- ı,tirak etmek iatiyenler iki lira 

da u unan amı a a es ı vası- yirmi bet kul'Ufluk muvakkat tem·- Kurtarmak için klreçll suyu tasfiye edem 
sinin azliyle kain biraderi lzmir at makbuzu ile söylenen gün v~ v E B o L e D 
adliy«: mübat~rlerin~en J:lü~ey.in ~tte encümene gelirler. 1 
Sarıo.glu • ~ası tayın edılmıttır. 2 _Beher metre murabbaı 400 
Keyfıyet ılan olunur. 

2867 
kuru,tan 1728 lira bedeli muham-

3386 ( ) mf"nli 59 ncu adanın 432 metre mu-
------------- rabbaındaki 21 sayılı arsasının aab

t• bqkitiplikteki f81'bıamesi veçbi-
Zayİ le 27 /9/938 sah günü saat 16 da 

açık artbrma ile ihale edilecektir. lt-
lzmir erkek lisesinden 1/9/938 tirak etmek iatiyenler 130 liralık mu

tarihinde aldığım 709 sayılı tas- vakkat teminat makbuzu veya ban
diknameyi zayi ettim. Y eniıini çı- ka teminat mektubu ile söylenen 
karacağımdan eakisinin hükmü gün ve saatte encümene gelirler. 
olmadığını ilan ederim. 11 - 16 - 20- 23 (2833) 3330 

lzmir Değirmendağı caddesi 
408 inci sokak No. 2 Rahmi Kıray. 

3389 (2869) 

Zayi 

Batıbot tutulup temizlik hanına 
teslim edilen iki keçinin vesaik ib
razile sahibi çıkmadığı takdirde 
23/9/938 gününde hayvan paza
rında satılacağı ilan olunur. 

3390 (2870) 

2/9/938 tarihinde Izmir beledi- -------------
yesinden almıt olduğum sürücü IZMIR 2 iNCi HUKUK MAH-
ehliyetimi zayi ettim. Yenisini çı- KEMESINDEN: 
karacağımdan eskisinin muteber 38/2124 
olmadığını ilan ederim. lzmirde Pazaryerinde Emirsul-

Abdullah efendi mahallesi f e- tan türbesi binasında mukim Ali 
nerci sokak No. 15 de Mevlüt oğ- kızı Kamilenin kocası ayni evde 
lu lbrabim Dolu. mukim iken firar ederek ikamet-

3398 (2868) gahı meçhul Ahmet oğlu Mehmet 
------------- aleyhine açtığı botanma davası

nın dava · arzuhal sureti ve dave-

za YI
• tiye müddeialeyhin ikametgihı

medıul bulunmasına mebni ilanen 
935 yılında Sakarya okulundan 14/9/938 çarşamba saat 10 da 

aldığım tahadetnamemi zayı et- ma~~emede bu~unm~ıı zımnın'!_a 
tim. Yenisini alacağımdan eskisi- teblıgatı kanu~ıye ıfa kılındıgı 
nin hükmü yoktur. halde gerek bızzat ~e gere~se ve-

lzmir Kestelli caddesi No. 187 '<il dahi göndet"memıf ol~ugundan 
Rasih Çagran hakkında mahkemece gıyap kara-

3388 (2866) '"I tebliğine karar verilmiş ve bu 
baptaki tahkikat 28/9/938 çar

Bir muhasip 
aranıyor 

şamba saat 10 a bırakılmı., oldu
ğundan mezkur gün ve saatte iz
mir ikinci hukuk mahkemesine 
bizzat gelmediği veya bir vekil 
göndermediği takdirde bi-c daha 

Usulüdefteri bilir teC:,l"übeli bir tahkikat ve muhakemeye kabul 
muhasibe ihtiyaç vardır. Kara edilmiyerek gıyabında muhake
Oıman oğlu hanında tüccardan meye devam olunacağı gıyao ka
bay Mehmet Portakal ticarethane- rarının tebliği makamına kaim 
sinde Ali Ulviye müracaat. olmak üzere ilin olunur. 

1-3 (2.87.&) 1387 (2872) 

C 1 H A Z L A R 1 L E T E Ç H 1 Z E D 1 N 1 Z. 
Cihazları tamamen garantidir. 

lsviçrede WEBBOUTE A. G. Türkiye ve f&J'kı karip vekili umumisi 

V E B O L l D L t d. Ş t i. 

Yeni adrese dikkat: 
MERKEZi : lstanbul Galata Billur sokak No. 7 - 9 P. K. No. 1094K 

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

Telefon : 2681, Telgraf : VEBOUD .. 
tMtR UMUMi ACENT ASI ı Mimar Kemaleddin cad. No. 15 

P. K. No. 72 

iz mir En ter nas yon al Fuarı pavyon N. 17 5 
Prospektüs ve mUhendlslerlmlzl isteyiniz. -· ,, . 

.. 
Parisfakllltesinden diplomalı 

oı, tablplerl 
Memleket hastanesl diş tabibt 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hutalannı her g6n ıabah 

ıaat dokuzdan bqhyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

PtLLI RADYOSU OLANLAR ! 
Akümülatör ve Bataryalarını 

ölçmek için mutlak bir VOL TO
METRE edinmelidir. Yeni ve mü
saadesi alınmıt 6/150 volt ölçen 
Voltometrelerimiz geldi, fırsattan 

------------- istifade ediniz ... 

Diş Hekimi 

Abdullah Naci 
Hortaçsu 

Dit ve Çene Rontkeni ile tetbia 
ve tedavi 

ADRES ı Birinci Beyler aokafi .• 
36 ..• TELEFON ı 2946 

HOSNO IDEMEN. tZMIR 
ikinci Kordon 55/3 

Doktor Operatör 

Cemil Oral 
MEMLEKET HAST ANESl 

F.SK.t OPERA TöRU 
lzmire tekrar avdet eylemit ve 

hutalanru Fransız hastanesinde ka
bule heflamp. 

1-13 (2770) 

S 1 C AK? • 

Sicak havanın size hararet vermesi, kanınm zclÜt" 
leyen "Toxin,, lcrin vücutta artınasmdand.ir. ~ 
tehlikeli "Toxin,, leri ENO "MEYV A TUZU 
içerek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir· 
ENO kanınızı temizler, vücuddaki zehirleri a~' 
hararetin ve kabizin önüne gccer. ENO sııe 
sıhhannızı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

Her işe elverı,u satıhk banka binası ve depoları 

Akşehir Bankasından: 
ikinci Kordonda kain Banka binasiyle Kasap hızir mahallesi Arap 

hanı ve Otücüler sokağında 19, 25, 27 numaralı ev ve iki dükkinPI 
mülkiyeti satılığa çıkarılmıt olduğundan binayı görmek ve teklifleri
ni dermeyan etmek için lzmirde Gazi bulvarında 16 numarada Alqe
hir Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat etmeleri ilin 
olunur. 1 - 25 (2858) 

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

Tiirkkuşu Genel Direktörlüğün
den: . 
Türkkutu tetkilitında motörlü ve motönüz tayyareleT üzerinde 

öğretmen olarak çahtmak makaadiyle yetiftirilecek 15 gence ihtiyat 
vardır. Aranan belli batlı tartlar ıunlardır ı 

1 -Türk (Soywıdan) olmak. 
2 - iyi hal ve f(ihret aahibi bulunmak. 
3 - Sağlık durumu tayyareci olmağa elverifli olmak. 
4 - Boyu 1 .58 den &§ağı olmamak. 
5 - En az Lisenin onuncu sınıfını bitirmif olmak. 
6 - En az 18, en çok 22 yqında olmak. 
7 - iki vesika fotoğrafı ibraz etmek. 
Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden Türkkufu 

teıkilitında uçucı 'uğu öğrenmiş bulunan plinörcülük B. veya C. 
bröveleriyle işe bqladıklan tarihten, hiç uçmamıt bulunanlara da pli· 
nörcülük B. Brövesi aldıklan tarihten itibaren nizamname mucibiıı· 
ce yatmak, yemek ve giyim masrafları Türklrutuna ait olmak üzere 
ayda Lise on tahsilini görmüılere 25, meyi bitirmif olanlara 30 lira· 
dan ücret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artıf derecelerine ,. 
re görecekleri zamlar buıuıi bir talimatla teabit edilmit bulunmakla• 
dır. 
Tür~QDa · bu ıuretle ~e~ öiretmen muaviiıl olunea,. 

kadar, normal olarak bq sehe evlenmemeyi ve husuıl bir taahhtıtna
meyi imza ederek Türklnqunun vereceği vllifeleri on sene mtidcletle 
görmeği kabul ve taahhüt etmesi f&l'lbr. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak istiyenler Türkkutu ta· 
lim - T erLiye Bürosu direktörlüğüne doğrudan doğruya phaen veyi 
yazı ile müracaat edebilirler. 

Kayıt muamelesine Cümhuriyet bayramına kadar devam olunaca· 
ğuıdan müracaatlerin bu tarihe kadar yapılmuı ıarttır. 

6-11-16-21-26-1--6-12--18--24 (2800) 

....................................... -
Fuat Gülergin 

Sağlık eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 12 

TELEFON 2448 
Reçeteler büyük bir dikkat ve itina ile ha~lanır. En nadide A.n'tl..,... 

müstahzaratı ile her türlü iliç çeıidi bol bulundurulur. · 

Tuvalet eıyaıiyle sıhhi levazım her yerden ehvendir. 

1-15 (2698) 

• ............................................ .-r-' 
D. Demir yollarından: 

Muhammen bedeli ile mikdar, cins ve eb'adı qağıda yazılı ç.111 
tahtalar 5/10/938 çarf&Jllba günü saat 16 da İzmir - Alaancakta Sr 
kizinci ltletme binasında iflebne komisyonunca açık eksiltme sureti" 
le satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenler (32,559) kurufluk muvakkat teminat "/el .. 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü 111.r 
desi mucibince İfe girmeğe minii kanuni bir halleri bulunm~ 
dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaatleri li
zımdır. 

Şartnameler komiıyondan parasız alınır. 

Mikdan 

600 
200 
200 
100 
50 

100 
30 

2100 

Metre 
Mikabı 

34.560 
1.440 
3.600 
2.880 
4.320 
4.000 
2.160 

50.400 

Cins ve 
evıafı 

Çam dilme 
Çam dilme 
Çam dilme 
Çam dilme 
Çam dilme 
Çam kalas 
Çam kalas 
Çam tahta 

18-20 

Ticaret odasınca behel' 
metre miki.bma talıınİI' 

Eb'adı edilen fial 
Lira Kur'Llf 

4,00 X O, 12 X O, 12 1451 ~ 
4,00 X O, 06, X O, 03 60 O 
4,00 X O, 09 X O, 05 151 ~ 
4,00 X O, 12 X O, 06 120 4' 
6,00 X O, 12 X O, 12 181 o0 
4,00 x o. 25 x o, 04 168 it 
4,00 X O, 30 X O, 06 90 s0 
4,00 X O, 20 X O, 03 2116 _ ........ 

4341 ıs 
3391 (2871) 
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-,~~~~~~~~~~~~-'DEUTSCHELEVAN Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : Kumbar&1 biri 

TAZE TEMiZ -.-
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANESJ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 

Karş sında 

TE- LINIE 
G.m.b.H. ROYAL NEERLANDES 

H. SCHUET KUMPANYASI 
cCAIRO> vapuru 12 Eylülden 18 ULYS.SF.S vapuru 18/9/938 de il-

Eylüle kadar Rotterdam, Hamburs ve manunızda beldenmekte olup Amaterw 
Bremen limanlan iPn :ri1k alacaktır. dam, Rotterdam ve Haııaburs \G.İD yGk 

cBEl.CRAD> Yapuru 26 Eylülden alacaktır. 
2 Birincİte§rine kadar Rotterdam, Ham- CERF.S vapuru 18/9/938 de bek-
burg ve Bremen için yük alacakbr. lenmekte olup Amıterdam, Rotterdam, 

A THE.N npuru 1 O birincitetrlnden ve Hamburı limanları için yük alacak-
1 S Birincitetrine kadar Rotterdam. tır. 
Hamburı ve Bremen için yük alacalttır. HOll.AND AUSTRAUA LINE 

H. SCHULDT ARENDSKERK motörü 7/10/1938 

Sabah, O~• vı cık~ 1'er yfMnekten 
ıonra günde 3 defa 

Kullanmak 

BIRKENAU vapuru 29 eylUlden bir de Bombay, Avuaturalya limanlan ve A YQı f J'N 
birinci tetrine kadar Hamburg ve Bre- NeY Zelnd için y6k alarak hareket ede- R D L 
men için yilk alacaktır. cektir. Dişlerinizi tertemiz, ı.mbeyaz 

TROYBURC vapuru 12 birincite~rin- SVENSKA ORtENT UNElN ve sapsallanı yapar. Ona yirmin-
den 15 birincite,rine kadar Hamburg BRACELAND motörü 1.f/9/1938 el asır kbn uman hlrlkalarmdan 
ve Bremen limanlanna yük alacalctır. de limanımıza gelip Rotterdam, Ham- biridir de~ebilir. Kokusu gtizel 
~R!T~ vapuru 15 ikinciteırinden burg, Cdynia, Dantzig, D~~ima~k ve lezzeti' hoş, mikropl_!lra karşı te-

19 ıkıncıteşrıne kadar Hamburg Ve Bre- Baltık ve Norveç limanlan ıçın yük alır. sirl yüzde yUzdUr ..... 
men için yük alacaktır. CDYNIA rnotörü 29/9/938 de Rot-

AMERtKAN EXPORT LtNES terdam, Hamburg, Danlmark ve Baltık 
EXCHANCE vapuru 15 eylulde limanları için yük alacaktır. 

1 

Nevyork için hareket edecektir. FJNSKA A. A. 
ARMEMEN DEPPE SAIMAA vapuru 14/9/938 de bck-

EG YPTE vapuru 12 eyliilde Anvera lenmekte olup Anvers, Hclsinki, Fin· 
içfo hareket edecektir. land limanları için yük alacaktır. 

MAROC vapuru 6 birinciteşrinden SERViCE MARtTIME ROUMAIN 
12 birinci teşri ne kadar Anvcra için yük PELEŞ vapuru 2 3 / 9 / 9 38 de beklen· 

RADVOLi'N 
alacaktır. mckte olup Malta Marsilya ve Cenova 
DEN NORSKE MtDDELHA VSLINtE limanlan için yilk ve yolcu alır. - • f 

OSLO ilandaki hareket tuihlerile navlunlar· Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraıt e 
BOSPHORUS vapuru 26 eylulden 30 daki değiıiklilderden acente mesuliyet • ) ) b h ••al 

eylul 938 e kadar Dieppe, Dünkerk ve kabul etmez. sıgorta ettirmiş sayı lf ar 88 a O~ e Vt" 
Norveç umum limanlan için yük alacalc. Daha fazla tafıillt için ikinci kordon· akaam b .. r yemekten sonra !?Ünde 3 defa 
hr. da FRA TELLi SPERCO acentaaına mU· ~ \j 

BAYARD vapuru 26 birinci tetrin- racaat edilmesi rica olunur. diş)erİDİZİ ftrçalayıntz. 
den 28 birinci letrine kadar Dieppe Telefon 1 41 l t / 4142 / 2663/4221 
Oiinkerk Ye NorYeç umumi liinanlanna 

vük aJacakhr. -------------- ı: 
SERViCE MARmME ROUMAIM 

BUCARESr 
DUROSTOR vapuru 14 EylQlde 

Köstence Calatz ve Calatz aktannaaa 
Tuna limanlan için yük alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 1 O birinci teş
rinde Köstence, Calatz ve Galatz alc
tarrnası Tuna limanları için yük alacalc
tır. 

Olivi Ve Süre. · 
LıMtTET 

Vaour a~entast 
BlR1NC1 KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Ellerman Uneıt Ltd. 

LONDRA HATii 
POLO vapuru 19 eylule kadar Lond-

DUROSTOR vapuru 5 ikinci tetrin
de Kstence, Calatz ve Calatz aktarması 
Tuna limanlanna yük alacaktır. ra ve Hu11 için yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE ALBATROS vapuru 16 eyJOlde ge-
DANUBE MARmME lecek ve 26 eylule kadar doğru Londra 

TISZA vapuru 6 eylwde bekleniyor. için yük alacaktır. 
Port Sait ve lskcndcriye Umanlan için lONIAN vapuru 28 cylUlde gelecek 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

M yük alacnkttr. 6 birinci tcşrinc kadar doğru Londra için 

" •• BUDAPEST vapuru 1 S eylrudc bele- yµk alacl\ktır. 
8•••••••••ı:mıllllB?31~---------•m•• leniyor. Tuna limanlanna yük alacaktır." TRENTINO vapuru 14 birinci teş-

Ila ... n TIS7.A Yapuru eylOI aonunda bekle- rinde gelecek 18 birinci teşrine kadar • 
nİyor. Porbait Ye lakenderiye için mal dofru Londra için yülc alacaktır. 

Dikkat 
Ediniz f d 1 d alacakbr. UVERPOOL HATTI 

Manisa Oe ter ar ığın an: DUNA Y&puru ey)OJ eonunda bekle- BELCRAVtAN vapuru 18 eyl6lde 

Gördes kazasında 16 lira uli maqh bir varidat memur muavinliği nİyor. Portaait ve lakendcriye için mal Londradan gelecek yük çıkarıp ayni za-
arid _:_ı::.: 30 alacakhr. d Li 1 Gl ak • • '"k ile Salihlide yine 16 lira maa§h bir v at memur mua"~· ve JOHNSTON VARREN UNF.S ~=:katır. verpoo ve a ov ıçtn yu 

lira maaılı tahsilat memurluğu münhaklir. .. • AVIEMORI".' !I_ b 
Bu V-__!~elere en az orta mektep mezunu olanlar muaabah ile ah- ı:. vapuru iıd irinciteorin· CITY OF LANCASTER vapuru 28 ey· 

azu de Burgu Varna, Kö.tence Calatz ve IAld . . 
__ ı......___ B ·ı ı· 1 ..nL al L u e ~elecek 5 birinci teınne kadar U-na~• • • Vili • tiban be eti b ile raı ıman anna ,. .. s: acas:trr. 
Müsabaka 27 /9/938 tarihinde yet mı y UZ1B'U DROMORE vapuru 30 birinciteo- verpool ve Clukov için yük alacakbr. 

yapılacaktır• Defterci l .. .. 1.I....! rinde Burgas, Vama. Köstence, Galat.z BRtSTOL HATTI 
btekınerin evrakı müsbiteleriyle ar ıp muracaauwa. ve Rrail limanlan için yük alacaktır. SELMA vapuru 20 eyliilde gelecek 

ıs - 16 (2S60) nAnda1d hareket tarihleriyle DIV• 22 eylule kadar dotna Bristol için yük 
; . .,._[J>~Cl!ll•~ım•a•••111.-ı:ıı••~--!ı:::ıt;tC?t•• .. 1?:;~•11!::::::aı::JiilS· tunlardaki de~şıktıklerden acenta me- alaeakbr. 

Cıldınizin talırış edılmemesını 
lateraeniz 

Dün ın her tarafından ıeve seve kullanılan ve 
yan uk 'b. t cildi tra,tan aonra pam gı ı yumuta an 

POKER 
bıçakhırını kullanınız 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

'ullyet kabul etmeL DEln"SCH LEVANTE • UNtE 
Daha fula tafsilAt almak için Birin· DELOS vapuru 16 eylUlde gelecek 

et Kordonda V. F. Hen.ry Van Der Zee yük çıkaracaktır. 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- Ta .h 

1 1 
d ki d ,..1 ikllL1 

rı ve nav un ar a eı:; ş -..ıer· 
caat eodilmesl rica olunur. den acenta mesuliyet kabuJ etmez. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

()"t For~n~de "U d J "' 
i)aınpsk1bs - s~lskab m a ,, um~~ı 

COPENHAGEN deniz acentelığı 
MUNTAZAM SERVtsLER L d 
ANVERS-DANEMARK t • 

SKANDtNAVlA 
S/S. SVANHOLM HEU..ENIC LINES LID 

Eylulün birinci on bet günlükte yük 
alacakbr. 

TURKtA vapuru balen limanımızda 
olup Rotterdam, Hamburg ve Anvera 
limanları için yUlc almaktadır. S/S. ALCARVE 

Eylalün ikinci on bet aünlükte 
alacaktır. 

yük CERMANIA vapuru 20 eylulde 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham 

M/V.ALCtER 

yük alacaktır. 

burg ve Anvers limanlarına yük 
teırin baı· alacaktır. 

ATHINAt vapuru eyllılün nihayetinde 
beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham-

burg ve Anvers limanları için yük ala
caktır. 

on b --=-•ükt UNITED ST A TES AND LEV AN1 
eı "..... e LtNE LTD 

S/S. EBRO BAALBEK vapuru 21 cylalde ıelip 
Birinci teşrinin ikinci on beş aünJük- ayni iÜn Nevyorka doğru hareket ede· 

te yük alacaktır. cektir. 

M/V. MAROCCO Cubanın cHavana ve Santiaııo liman-
Son teırin ilk haftasında yük alacak- lan için yük alacaktır. 

Bu ilk telılike a1rıret1erıni görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiuk alcmhğının fena akıbetler doiurmuına 
mini olmakla beraber bütün ıatırapları da dindirir. 

lcabuula aiinJe 3 kQf• alınabilir 

DAIMON Masa vantilatörleri 

1936 aeneıinde en ıon icat edilen bu vantilatörler üç adet pil
le ifler. Bir aaatte bir kuruttan daha az sarfiyat yapar. Bankala
ra ve J,&Zahanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilha.aaa saatte bir kurut gibi az sarfiyat yapmaaı 
tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

Sabt yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civannda No. 28/9 
öDEMISLI HOSEYIN HOSNO 

tır. lzmir - Nevyork seyahati 19 gündür. seyyah. yolcu ve yük İçin teaia ettiii hat- de Conatantza Ye Varna Jimanlan lc;lıt 
M/V. TI.JNIS RAGNA CORTHON vapuru birinci ta memup Yuaoal&Y bandtralı bareket edecektir. 

OSMANi YE 
Sirkecide 
FL7f7~ZJ!'An 

Bu her iki otelin müsteciri Tilrkivenin en e1ki oteldıi BAY 
ÖMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareıiyle bütiln Ere 
halkına kendisini sevdirmiıtir. 
1 Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
urlar. 

lıtanbulda bütün Esre ve b:mirtner bu otellerde buluıurlar. 
Birçok huıuıivetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 

Son teşrin ikinci on beı gilnlilkte yUk teırin nihayetinde beklenilmekte olup 
alacaktır. Nevyork için yük alacaktır. 

HER ON BF..Ş CON MUNTAZAM UNEA SUD AMERtKANA 
SERViS OLACAKTIR M. C. HOLM vapuru 20/ 22 birinci 

Navlun ve bilumum ransenyöman için te§rin arasında beklenilmekte olup Nev-
Acenteliğe müracaat edilmesi. york için yük alacaktır. 

L O V C E N Gerek vapurlann muvasalat tarihleri. 

Lnlta vapuru pazartesi 19 eylOJde saat gerek: vapur ls1nılerl ve navlunları lıak-
12 de lzmirden hareket edecek. Piıe kında acenta bir taahhUt altına girmez. 

Korfu. Adriyatik limanlan, Venedik, Daha faz.la WsilAt almak lçin Birinci 

Trieate ve Şutak limanlan için yolcu ve Kordonda 166 numarada ('UM.DAL) 

ADRES : Fevzi Pata bulvan No. 7.. BALKANLAR ARASI HATTI yük alaeakbr. umumt deniz acentalığı Ltd. mllracaat 

edilmesi rica olunur. TELEFON : 330.. ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor L O V C E N 
(0.manlı Bankası ittisalinde) Balkan ittifakı iktıaal konferanaıoın Lilka vaouna 8 birinci teırinde saat 18 TELEFON : 3171 - tn72 



Almanya 
Sü.detler cok sevindiler Kunt: "İşte nihayet 

' 
kıymetli bir haber •. ,, Diyot 

B. Bitler ve B. Çemberlayn Moskova Çemberlaynın 
Görüşmelerinin üç dört gün devam ziyaretinden gayri memnun 

• 
etmesı 

Alman 
Hariciye nazırı 

görüşmelerden 

ümit vardır 
Çekoslovak hükümeti 
ziyaretin kendi aley
hinde netice verece
ğini zannetmiyor 

muhtemel . ~örülüyor Harp olursa Fransa ile birlikte çek'" 
leri müdafaa edecekler .•. 

Prng, 15 ( ö.R) - Röytcrin bir tel
grafı Çemberlaynln Bersteıaadene se· 
ynhatini SUdctlcrin · büyük bir sevinçle 
karoıladıiıru bildiriyor. 

Südet mümessili Kunt Röyter muha· 
birine : 

- lıte nihayet kıymet taııyabilecek 
bir haber .• Demi,tir. 

BERUNDE SEViNÇ 

Londra, 15 (ö.R) - Alman radyo· 
ları Çemberlaynln Almanya l"eyahati 
hakkında lngillz radyolarının haberle· 
rini aynen vermektedirler. Bu hnbr:r, 

1 
Berlinin biltiln gazinolarında, kahvele-
rinde. eğlence yerlerinde hoparlörler ta· 
rafından halka bildirilmiştir. V ~ birçok 
yerlerde tezahürata sebep olmuştur. Al-

1 man polis tcflerinden biri : cÇemberlnyn 
,kil- ~ b;r zattır. ihtilafı sulh yolu ile hal- Pı.~gdan b'r görün:i..~ ve bir Çek polisi 

ı MACA~İ.STAN 
_L_ 

Çekoslovakyanın ekalliyetler 1:aziyetine göre taksimini gösterir harita 
( Çekoslovakyanın her tarafı dağlar ve tabii manialarla çevrilmi§tir. Yalnız 

okl.a f§am edilen yerlerden hududu kolaylıkla geçmek kabildir.) 

]etme c;ar•İni bulacakhr.> Demi~tir. Taymis gazete.si seyahate tahsis ettiği 
Vilhelmıtraae mahfellerinde ziyaretin maknlesinde Çek hudutlannın yeniden 
bir çok vaitlerle dolu olduğu söyleniyor. tahdidi ihtimallerinden bahsediyor. Bu 

LONDRA ZlY ARETTE.N MEMNUN yazı resmi lngiliz mahfellerinde iyi kar 
Londra, 15 (ö.R) - lngiliz gaz.ete· ıılanmamıttır. 

)eri Çemberlaynin Berlin ziyar~tinden 

çok memnundurlar. 69 yqında olan in· 
giliz diplomatının ilk defa olarak tay· 
yare ile seyahat ettiğini, B. Çemberlay 
nn F oraynofis ~flerinden dört kitinin 
refakat ettiğini, görilfmclcrin üç dört 
gün sürmesi muhtemel olduğunu yazt
yorlar. 

Gazeteler, Avrupanın bu çok na.zi~ 

dakilcalannda harp pek yakın görünU· 
yorken yapılan bu ziyaretin büyülr 
ehemmiyeti üzerinde duruyorlar. 

1 Çekoslovakyadan gelen haberler İn· 

giliz umumt efklnnda o kadar büyük 
tesirler uyandırmııtır ki, ancak bay]• 
f evkaladc bir hadise endi§Cleri biraz teı 
kin edebilirdi. 

ALMAN HARtClYE NAZIRl NE 

DiYOR~ •• 

Berlin, 15 ( ö .R) - Hariciye nazın 
fon Ribbcntrop cDeyli Meyi> muhar
riri bay Vard Prayei bu sabah kahul 
ederek ou beyanatta bulunmuııtur ı 

cHariciye nazın sıfatiylc size ounu 
temin edebilirim ki sir Ncvil Çember, 
laynin Führeri ziyaret karan içimizi sa· 
rnimt bir memnuniyetle doldurmuıtur. 

Bu xiyaretin Südet mceclcainin hallini ve 
iki memleketin müatakbel münuebetleri 
MC$elcsini kolayJaııtıracağına eminim .. 
Führcrin İngiliz hükilmet reisiyle müll· 
katı benim öteden beri İlltediğim birıey
di. Bıı arzum timdi tahakkuk etmiıtir.> 

PRAGDAKI TESlR 
Prag, 1 S ( ö.R) - Nim r!smt mah· 

feller, bay Çembcrlaynin Almanya se
yahati hakkında sükutu nnıhafa~ıı et· 
mektedirler. 

Berlin, 15 ( ö.R) - Pragdan gelen 

malumata göre Çemberlaynin Hitlerle 
mülakatı Çek payitahtında hif bomba 
tesiri yapmıştır. Siyasi mahfeller Çe
koslovakyanın yapılmaaı mümkün olan 
tavizlerin hcp:oıini yaptığını, dllha ileri 
gidilemiyeceğini söyliyorlar. Gazeteler, 
Çckoslovakyanın kendi noktai nazarın
da azimklrane devam edeceğini, Çem· 
berlaynin Berıtesgadcni ziyareti• sulhun 
bozulmaması için Hitleri ikna etmek 
maksadına matuf olduğunu yazıyorlar. 

ROMADA HEYECANLI ALAKA 
Roma, 15 ( ö.R) - Çemberlaynin 

Berııtes~aden seyahati haberi Romada 
bir bomba tesiri yapmıştır. 1ta1yan halk 
yıiınlan arasında çoktan beri ilk defa 
olarak heyecanlı bir alaka göze çarp· 
mıııtır. 

Gazeteler bu sabah ziyaretten mem· 
nuniyctle babsetmiııler ve Avrupanın 
harp kıyısına kadar gelmiıı olduğunu flk 
defa ifııa etmiıılerdir. 

iT ALYA zıy ARETIEN HABER
DAR EDILMtŞTİ 
Roma, 1 S ( ö.R) - Siyut mahfel· 

lerdc eöy]endi.ğine göre İngiltercnfn Ro· 
ma maslahatgüzarı Çemberlaynin Al· 
manya ıeyahati etrahnda Kont Clano ile 
görüıımüıtür. 

İtalyan hariciye nazın bu ziyarette 
Çekoslovakya iııinin aulh yolu ile halJe• 
dileceği 6midini izhar etmiıtir. 

Südetler isyan halinde 
j andarma 
yaptılar, 

karakollarına baskınlar 
mitralyözleri zaptettiler 

Moskova, 15 ( ö.R) - Nevil Çem· 
berlaynin Almanyaya hareket ettiği ha
beri burada hiç te iyi karşılanmamıştır .. 
Sovyetler mahafilinde söylendiğine gö
re bu ziyaret Hitlerin kibir ve gururunu 
arttırmaktan başka netice vermiyccek
tir. Alman devlet reisi dileklerini arttıra
caktır. 

Jurnal dö Moskov şunları yazıyor : 
cVaziyet aşikar surette sulhu tehdit 

eden tehlikelerle dolu olduğu bir za· 

manda mütearrıza cesaret verecek olan 
bir ziyarete Londra isterı!e sulh nlima· 
yişi diyebilir. Fakat biz, ne olursa olsun 
Fransa ile birlikte Çekoslovakyanın ya· 
nında olacak, o taarruza uğrarsa Çe
koslovakyanın tamamiyetin! korumak 
için her ıcyi yapacağız. Sulhu kurtarma 
zamanı henüz geçmemiştir. Korkarız ki 
yarın artık geç olmaeın. > 

DALADlYENtN BEY ANATl 
Paris, 15 { ö.R) - B. Daladiye bu 

sabah eski muharipler federal birliğinin, 
federasyon reisi bay Hanri Pişo tarafın· 
dan eevkedilen bir delegasyonunu ka· Ingiliz askerleri ailelerile vedalaşıyorlar 

Sildka davet edilen Franaız ihtiyatla.n ailelerile vedalaşıyorlar 

bul etmiıtir. Hükümet reisine tu karar FRANSA DERiN BiR NEFES ALDI 
sureti takdim edilmi§tir ı Parla, 15 (ö.R) - Fransız mahafili 

cEaki muharipler federal birliği bil- B. Çemberlaynin B. Hitleri ziyareti hnk
roıu 15 eylUl 938 tarihinde B. Hanri kında tahmlnlerde bulunmağı mevsim
Piııonun riyasetinde toplanarak Frnsa- siz addediyorlar. Fakat bu mülakatın 
nın ve aulhun mukadderah hakkında neticesi ne olursa olsun, Führer ile bay 
kaygı besliyen bir buçuk milyon ceki Nevil Çemberlaynin bu saatte kar§ı kar
muharip namına bqvekil B. Daladiye· ııya bulunmaları en mühim bir hadi!!c· 

nin hariciye nazın B. Bonne ve diğer hU- dir. 
kilmet erk.anının ıimdiki vahım vaziyet B. Nevil Çemberlaynin Breştesgadene 
içinde F ransanın elyaaetinl umumt efk&.- hareketi haberi lngiltcrede sevinçle kar· 
nn müzaheretiyle ve İngiltere ile tam it· ıılanmış, Berlindc derin bir memnuniyet 
tirak dahi1inde vak.ar ve azimle idare et· uyandırmış, Çekoslovakyada endioe 
tiğinl müphede eder ve Fransanın cm· arasına bir Umit ıuaı kanşmıştır. Amc· 
niyetini korumak ve beynelmilel ıulhu rikan umumi efkarı ansızın verilen bu 
mtidafaa etmek içJn eau prbn cebir ve haberden taıırmış ve bu hayret hem 
ıiddettcn içtinap ve devletlerin birbiri- takdir, hem de bucalama ıclı:.lini a1I1Uf• 

ne mütekabilen riayet ebneleri oldulu· br. 
nu beyan ederler.> Franaaya gelince, Fra1111ız umumi ef· 

· franel% eıki muharipler birliği namı· klrı mülakat haberini rahat bir nefeı 
na Britit Lejiyona (lngiliz eski muharip- alarak katflİaınııtır. Meseleden hiç ba
lerine) de ıu telgraf gönderilmittir ı beri olmıyan bir milıahit bile bu sabah 

Şimdiki vahim tartlar içinde Fransız Paria aokaklarmi:la dolaşırken bunun 
milletinin tercemanı olan beşvekil bay açıkça farkına varabilirdi. Büyük bir 
Oaladiyeye emniyetini bildirdikten son• millet hükümet reisinin bu yüksek te# 
ra eski muharipler federasyonu bürosu şebbüsü halkın ruhunda derin akisler 
B. Ncvil Çember1ayna da Fransa ile tam uyandırmıııtır. Hatta teıebbüs iki hükü
bir anlaşma dahilinde beynelmilel mü- met reisinin hesabına kaydedilebilir. Zi· 
nasebetlerden cebir ve şiddeti bertaraf ra Fransız başvekili de buna iştirak et
etmek ve sulhu devletlerin birbirine mü- miştir. Diplomasinin kararsızlığı yerine 

tekabilen riayeti esas üzerinde korumak 
için sarfettiği gayretlerden dolayı teşek
kürlerini bildirmenizi rica eder. 

iki hükümet reisinin bao başa karııılaş· 
malan sulhun en son f8nslarını ortaya 
koymmştur. 

Bu seyahatin tehlikeleri ne olursa ol· 
Paris, 15 ( ö .R) - Hariciye nazırı sun, Almanyaya kazandıracağı muhak-

- BAŞT ARAFI 1 tNCİ SAHtFEDE -ı Südet partisi Haş kasabasında son dere-l vik mezalimi1e mukayese edilebilir. B. Bonne bu sabah İsviçre sefirini kabul lı:ak olan ıöhrct ve nüfuza rağmen umu-
ce şiddetli bir tebliğ neşretmiştir. Bu Südetlerin halle reisleri sonuna kadaı· etmiı ve vaziyet hakkında görüşmüotür.. mi efkarın kanaati şudur ki Çemberlayn 

Prag 15 (Ö.R) - Südetler neşettik- tebliğin metni şudur: sulh içinde bir hal sureti için çalıştıkları, Cenevrede bulunmakta olan mebusan Hitler mülakatı kat'i olacaktır. Eğer B. 

e111ir olabilir. 
Faknt Çekoslovakyada Alman Südet' 

leri namına neşredilen bir tebliğ bu ıııd' 
lakata pek iyi bir mukaddeme olma.rn1r 
tır. Südetler bu tebliğde Almanyaya tJo 
tibak kararlarını bildiriyorlar. Hııtbu~ 
daha dün ancak kendi mukadderatlar 
bizzat tayin etmek hakkından bahsedj' 
yor ve bundan bir kaç aün evvel o• 
Karlo Vivari kongresinin on maddosi11' 

den daha ileri gitmiyorlardı. 
Bu tebliği ilham edenler kim olur.

olsun, bay Çemberlaynin vazifesini kol 
laylaştıracıık gibi hareket ctmcmJılerdit• 
Fakat Südetlerin yanlııı bir mnne,-tJ 
yapmıı olmaları muhtemeldir. An~ 
eaaı ıudur ı Çemberlaynin Hitlerl ziyll" 
rctinden dünya umumi efkAn dün gibi 
buııün de Südet meselesinin adalet ~ 
sulh dairesinde hallini beklemektedir. 

Paris, 1 S ( ö.R) - T unuı Müslürııall 
eski muharipleri bir karar suretinde Çek 
meselesinin sulh dairesinde hallini te' 

menni etmekle beraber lhtiyaç haUndd 
vazifelerini tekrar yapmağa hazır oldu1'• 

larını bildirmişlerdir. Tunus yahudiıe.1 
de bir karar suretinde mUacllah ihfi'lll 
halinde T unua yahudi gençliğine cephe' 
ye gitmek ıerefinin verilmesini isterııİf' 
}erdir. 

ÇEKOSLOVAKY ADA VA7JYE1 

Praır, 14 (A.A) - Çekoslovak rııd• 
yoıu bugün öğle üzeri umumi vaziyel 
hakkında bir izahnamc neşretmiştir : 

Bu izahnnmeye göre huııai örfi ids• 
re ilan edi1mi, olan mıntakalarda ınut• 

lak bir sükun ve intizam hüküm sürme"• 
tedir. Ne dün gece ve ne de bu sabııtı 
hiç bir hadise olmamıştır. Gerek dahn' 
de gerek hariçte vaziyette sükun haJ 
olmuştur. 

Çekoslovak radyosu lzahnameairı• 

halkı sükunc ve soğukkanlılığa davet 

etmek suretiyle nihayet vermektedir. 

Prag, 14 (A.A) - Prag baıı papaJl 
Piyer Zenki bugün radyo ile halka bif 
hitabede bulunmuttur. Zcnki bilhsll9' 
Çekoslovak milletinin daima Atına• 
hem,,erileriyle ihlrua dairesinde teır~ 
meaaidc bulunmak istemi~ olduğunu fa' 
kat vahim anlarda kendisini müdafaa:>'' 
Amade bulunduğunu beyan etmiştir. 

Zcnki hitabesine ,u suretle devam et· 
mi~tir : 

- Praglılar, sizden vatana olan ınu' 
habbetinizi ispat etmenizi istiyoruz. Ve' 
receğiniz parayı yine kendinize verınit 
olacaksınız. Eğer böyle bir fedakarlıkl' 
bulunacak olur isek Çekoslovakya eh•' 
dt olacaktır. 

JAPONYA KARIŞMİY ACAKM~ 

Tokyo, 14 (A.A) - iyi haber al•11 

mahalillerde izhar edilen kanaate gör• 
hariciye nezareti tarahndan yapılan br 
yanatın manası ıudur : 

Almanya ile garp devletleri arasind' 
bir ihtilaf mevzuu bahaolduğu müddetÇ• 
Japonya Çekoslovakya mesc1eaine :kıt.' 
ntmıyacaktır. Fakat bu ihtilaf neticesin' 
de Almanya Sovyetler birliği ile karşıla' 
pcak olursa Japonya müdahaleyi det' 
piş edecektir. 

Ayni mahfellere göre bu kadar ka· 
palı bir ııekilde beyanatta bulunmakl• 
Tokyo hükümeti iki noktayı istihdaf et· 
mektcdir : 

1 - Almanya ve ltalyaya kargı }P' 
zim gelen jesti yapmak. 

.... i.i· 2 - Ayni zamanda muhtemel ,.. 
dahalenin vakti ve çareleri hakkında ka' 
rar vermek serbestliğini muhafaza et· 
mek. 

lcri bir tebliğde da,~:alarına namusktira- c Haşda toplanan Almruı SUdet par- fakat Henlaynın bu maksadla yaptığı reisi B. Heryo Pari'e dönmüştür. Hitlcr Jngiliz siyasetinin ne İstikamet ala• 
ne ve adiHine bir hal sureti verilmediği tisi reisleri bütün dünya muvacehesinde bütün tekliflerin reddedildiğini görilyor- Dahiliye nazırı B. Alber Saro Paris ca~ını şimdiye kadar kafi derecede öğ
takdirde haklarını kendi vnsıtalarile ala- ve mesuliyetlerini tamamile bile'l"ek mü- lar. Südet Alınanlnrı, cani ve yağmacı belediye konseyi bürosunu kabul ede· renmiı değilse Berştesgaden mülakatı 
caklannı bildirmişlerdir. Bu tebliğde şahedc ederler ki Çekoslovak demokra- sürüler karşısında hayatlarını korumak rek Parisin hava taarruzlarına kar~ı pa· bu hususta doğru bir fikir edinmesi İm· b / k 
Südetlerin kendi topraklarında serbest sisi riya maskesini di.işürmüştür. Müda- ve müdafaa etmek için her vasıtaya mü- sif müdafaasını alakadar eden meseleler kanını ona verecektir. Şansölye Hitler Bir otomo i re ortJ 
yaşamak ve çalışmak istedikleri, Alman- fansız kadın ve çocuklar arasmda yüzler- racaat etmeği tabii hakları telakki edi- hakkında görüşmüı ve bu makgatla alı- ;,imdiye kadar diplomatlarla pek az te· Nevyork, 15 ( ö .R) - Con Koh 18~ 
ya ile birleşmek gayesini takip ettikleri ce ölü ve yaralı bu hükümeti vahim bir yorlar. nan tedbirler hakkında faydalı izahat mas etmiştir. Bu sebeple öyle eanılıyor atte 563 kilometre sür'at temin edere.

1 tasrih edilmektedir. şekilde itham ediyor. İnsani kaygı vesi- Çekoslovak kabinesinin mahdut nazır- vermi,,tir. Belediye konseyi azaları da- ki bay Çemberi ayn bu ziyaretile vaziyet 5 5 6 ki1ometre ile diğer bir lngilize ıı.ı 
Prag 15 (ö.R) - B. Çemberlaynın lesi altında Çekler öldürüyor ve yağma lar komitesi bu tebliği haber aldıktan biliye nazırına verdiği haberlerden do· hakkında daha tam bir fikir edinmesine olan eski otomobil rekorunu kırmı~tır·.~ 

~!ma~ya .seyahati_ Çekoslovakyada he-J ediyorlar. Bugiln Avrupanın göbeğinde sonra hüküınetin buna vereceği cevabı layı 'teşckkiir etmi~ler ve bu esere kon- belki de yardım edebi1ir ve Almnn ııi· Bu maksatla hususi plôjd 2500 beygirlı 
nuz bır durgunlugn sebep olmamıştır. olan hadiseler ancak Ispanyadaki holşe- 1 hazırlamaktadır. seyin jştirakini bildirmislerdir. yasetini sulh istikametine cevirmeiic mü• bir makinn kullanmıştır. 


