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Vaziyet büsbütün karışmıştır 

Sulh mu? 
Harp mı? . 
Bunun cevabı Hitlerin 
iki dudağı 
arasındadır 

Çemb.erlayn .Londraya ı 
döndü kabine toplandı 

Yağmuru.o borsadaki tesiri 
•• 

Uzüm fiatlerinde 
yükselme umumidir 

Fransız Başvekili bugün Lon
dra yı ziyarete gidif or 

•• 
BİR DORTLER KONFERANSININ 

· TOPLANMASJNDAN BAHSOLUNUYOR 
Paris 16 (Ö.R) - Bugün bütün dünyanın dikkati lngiliz LONDRA YOLUNDA 

başvekili B. Çemberlaynın B. Bitlerle mülakatı üzerinde B. Çemberkıyııuı hareketi hakkındaki tafsillt §Ulllardır: 
toplanmıştll'. Bu dakikada (Saat 17) B. Çemberlayn Lon- B. Nevil Çemberlayıı tam öjle vakti B. Bitlerin kÖfk{ln.den 
draya doğru uçmaktadır. Berıtesgaöeııe Kidertt buradan otomobille MUnlh tayyare 

Ingili:r: ba.ŞVekili Kolonyadan aaat l!S,10 da hareket ebnlt- limanına gitmiftir. Şehlı;1e kısa bir gezintiden 1<>nra, Ingillz 
tir. Ingili:r: resm1 mahfellerlnln fikrince lngiliz k~bine kome- bafvekili ~are llinanma gelmlftir. Muvaaaleü haberi 
yı bu akşam toplanabilecektir. - SONU 3 ONCO SAHiFEDE -

·······································ı····················ı·•!•••••••\•\············J : Almanya kontrol daireamin bugünlerde üzüm enmize daha mtiH.· 
: it bir fiat teıbit etmek üzere bulunduğu haber almmqtır. : ....•••.....•.......................•.......................•.........•••............ 

Dün öğleden sonra muhtelif yerlerden Fiatlerde artma umumidir. Bal mıntaka. 
yaimur vaziyeti hakkında oehrimizdeki sına yağmur düımiye baıladığı al~ 

allkadarlara gelen haberler endioe vere- memleketlere telgrafla bildirilmiıtlr. AJ. 
cek mahiyette idi. Dün öileden eonra manyanın bugünlerde üzümlerimiz ~ 
f.ae mıntakuının hemen her yerine yağ• daha müsait bir fiat tespit etmek User4 
mur düıtiliil gibi tduimize de yağmur bulunduiu, allkadar makamlann bu hu· 
dfltınUttilr. Y aiıı gUndUzün payet bati euetaki mUracaatlerinln mü91>et Jr.al'fll•ıf' 
idi. dıiı anlafl}mııtır. 

TUrkofiee selen malt\mata sBre Mani- Borsada Pe,,embe ııünU 14097 çuval 
ea mmtakuına fazlaca yağmur diltmÜf· Cuma gOnü de 5826 çuval UzUm eatıl• 

rilr. Alatehir, Kasaba. Salihli. Kemalpa· Dllfbr. Piyasa, daima lnkipCa mU.teittlr. 
fa, ve Seferihiearda da yafnıur devam Ozüm mıntakuına diifen yainıurlar. 
etmektedir. Sergilerde me-vcut 6Dlmler dan mahsulün yüzde elli nispetinde sa• 
.lantnlfbr. Fakat yaimurun ba teldi oha rar 1ıörd6iü, Alqehir bailarmdaki mali• 
olsa kalite Uzerinde teeir yapacakbr. euliin mahvolduiu haberleri doiru delil· 

Yaimunın boreadakl tealri bOyüktih. dri. Zarar fimdilik cUz0 1dir. 

~~~~~~~llB!!!l!!!!l!!!!!!!l!!!!!l!!l!!!!!l!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!--m;---!!İİ!!!İ!Iİml!!İ!-~~!!!!!!!!!!B!ll!!!!!!!!!!l!!!!B!llllm9!!!1~11!!!!!!!1------------~!!!!!!!!!~~I!!!!!!!!!~ 

Karısının aşıkını kömürJ 
lükte yakalıyan koca 

Kadının ~andığında · muhtelif ôfıklarından 
375 aşk mektubu bulundu 

Kat'i bir rakkam 
masa bile bir kaç 

vermek kabil ol
milyonu buluyor 

Südn pcam.i ~ Sebekofald, ~ibturag, P.-pen, J:mut Ktıtat, Alpftn>f bW anıda 

Henlayn Almanyaya kaçtı 

Donanmamız 
• 

Ege Denizinde 
muvaffakıyetli 

talimler yapıyor 
ECe denizinde, mUttenk talim " 

hrbi)'e maktadi)'le Wr pdall 78• 
PIUl fallh clOMnmamm, baftahlr 'ft• 

;teeini tamaml.,.,.k din ...... 
IDemen, öiW• eonra da bllilD db
leri,le limananaa ıelmiftir .. HalMr 
.ıclıiunaa ıöre d.,.,......•nm ,..,. 
makta oldufu talim •• ~ ltle
ı.;, büytik bir batan içinde seç· 
melcte, zahitan ve sat tam bir mu· 
nff~et ıöetermekteclir. 

Donanınama limana gelince. bir 
toll 1simaalw aancLıl •• motörlerle 

- SONU 2 INct SAHiFEDE -

Çekoslovak hükümeti 
Südet şefleri hakkında 
tevkif kararı verdi 

ı.tanbal, 18 (Huauat) - Praada fnbl&de ıGn1ere mabaua hey .. 
canh hir hava ...... edir. Çek hflldimetinhı S6clet teflerini ul tel&Md 
ederek halda1mcla tevkif karan Termit olmuı bu heyecanı bir bt ..._ 
artbrnuP· 

* 
Praı. 16 (ö.R) - Çekoalonk rad-ıkıtaları olan SS milislerini her nerede 

yoeu tarafuıdan neıtredilen bir tehliie faaliyet eöıteriyorlaraa bulup daiıtmai• 
eare Konrad Haynlayn ve batlıca mu· memur edilmittir. 
aYhıi Frank ile Südet Alman partisinin Bu tebliide tunlar da illve edillyorı 
ek.er reieleri Almanyaya kaçmtflardır. Bütün Çelır.oelovakyada mutlak bir etı.. 

Diğer taraftan Çekoslovak eilmhuri· k6net hüküm eürmektedir. Herkes vazı. 
yet müddeiumumisi Konrad Haynlayn fesi bqındadır ve emniyet tetkll&b da 
aleyhinde bir tevkif mlizekkereei ç.kar- YUifelerini eörmektedirler. Alman rad· 
llllf ve bunu tamimle bütün dünya U· yoeu tarafından Çekoelovakya vuiyed 
bıtalanna tehlii etmiftir. ç.koalov~ hakkında verilen haberler battan bata 
devlet zabıtası Südetlerin bueuel hUcum - SONU 3 UNCU SAHiFEDE _ 



SAYFA: 2 a a 

Iran ve Irak 
Sınırlarına uzanan 

hatlar • · yenı • 
ıçın 
• 

$1!111 

• ~ ---------- ~ - - --- -- -------------
17 EYLOL CUMARTESi 

_zzasa sa w XSS El L _za »±2 

ŞEHiR HABERLERi jSulhmu? 
Harp mı? 

Nafıa Vekili 
Yakında ıehrimize 

gelecek 

Fuarımızın lzmirde ya
rattığı büyük hareket 

Bunun cevabı Hitl 
iki dadafı 
aTaaındadır 

Nafıa vekili B. Ali Çetinkayanın ôna-

51 ·t t1·ra harcanacakbr mlzdea faaita içinde Anb.raclan tetan- ---o--mı YOD mize admesine intizar edilmebedir. Bir ,V f',. b ' ,L L k k b 'l l - BAŞTA.RAFI 1 
lNCI SAH 

Alakalı makamlara gelen laaberiere Jaıru,-a müsait nehirie.ri oWı ve Şaw h.bere söre de Vekil. pık seyahatinden .AO ı ır TORROm verme a ı o - lacak taarruz ile bundan evvel 

~re, dost ve müttefik han~ Irak 111- bıWiyle sulanma meselesi organize dönıiiaıia«le İzmire gelecektir. Maliye ve- masa bile bir kac. milyonu bulU"OT ~~lıarf cmvardrivırakilel'. . arasında 
mrlarına uzatılmakta olaıı Diysjıı.kır edilmiş bulunmı 1750 metre rakımlı bu kiiain ele ilk Teşrin ayında lımire gde- T nu.. 

Cizre ve Diyarbakır - tran hatları üze- geniş mıntakada çok verimli bir hayat ceği haher verilmektedir. -BAŞTARAFI 1 9'CI SAHiFEDE- uyandırmıfbr. Eğer fuarın bir blinçoıu- Bütün dünya milletleri diş 
riAde injaata f.aaliyetle devam edilmekte- yaratabilecektir. krom ve zımpara madeni alacaklardır. nu yapmak icap ederse bunun geçen se- kadar silahlanırken, terki tes 

dir. Van - Kotur hattında kayda değer an- An af arta vapurunda Amerikalı bir firma da halı üzerine nelerle mukayeee edilemiyecek neticeler tahdidi teslihat konferans 
Hat, Diyarbakırm 9 Dlometre ileri- za:lar bulunmadığından burada hat, ucu- iı yapmağa talip olmuı ve At.ioadaki ~ile bizi kaqıdaştıracağı mnb•"'-kbr. hiç bir netice alı~en, k 

sinde Diclenin sol sahilini takip etmekte- za mal olabilecektir. bir ölüm mümeııırililini lzmitt göndermiştir. Bal Fuar münasbeti,.le lmı.ire gelen ziya- Ahnanyaya «Sen sılihSlZ 
dir. 70 inci kilometreye kadar yapılan IRAK HAITI: Dün Mersinden gelen Anafarta vapu- zat, halı üzerine i~ yapmak üzere Tür- retçilerin gerek şehirde Te gerek naltil sın> demek doğru olamazdı. 
kısım, Şinan köyil civarında Diclcnin runda bir ölüm hadiaesi olmuştur. Va- kiye - Amerika ticaret anlaşmasının im- Tasıtalarında yaptıklan Lareket milyon- Bu düpedüz haksızlığa A 
kollarından Batman çayını geçerek 105 Son tesbit eililmiş olan vaziyete göre, plll' yokularmdan Hüseyin, kamara11n- zasına intizar edildiğini söylemektedir.. larca liraya baliğ olmaktadır. Bu husm- tahammül gösteremezdi. Ni 
kilometreye kadar gene şark ile şimal bu hattın güzergahı Diyarbakırdan baş- da ıralıatsızlananJc ölmüt. vapur limana Evvelki gün foan ziyaret edenlerin ta lcat'i bir raltkam Ye~ mümkün de- ~~te~ecli. _Re?, bir A~a~ t 
istikameti ara.ııında irerlemektedir. Me- 1ı ı.. 

163 
ün _ ._,,_ t . d girince çıkarılarak hastaneye kaldırılmış- sayısı 1 3841 dir. Bu suretle ziyaretçi ye- ğilse bile yekunun mily~nlara balii ola- idı. Mustakil bır devlet ıçın Z 

. .. .. . yara.. cu ııuıume re cıvann a kah 1 · ·1m· h-'-- lılda ·ı senç koyu cıvanna varan .hat, oradan . . • tır. kunu 686, i 60 kifiye baliğ olmut bulun- e.ağı fiiphesizdir. Şehirde bakkalmdan u ettın ıı aıusız n ı 
. . . . . Mesenç iltisak 1stasyonuna kadar Diyar- d kald _ L 

birisi İran hattı ıçın şımale; dığerı Irak b k İ hatt •• n ... .....:;&.· l _ Cesedin hükürnet tabibi tarafından maktadır. Fuar salı gecesi saat tam iki- tutarak otelcisine, lokantaasuıa ve her satta orta an ırm~ en 
h u.. • . ba ,.'--' ik 1 ile -~ı-....... a ır - ran ı c ..... e~o=•IY e müşte- d ._ ı1 b hak'--_ı-n bı"rı"nı· t ,_.l ed d. a ..... ıçm. ceııu ~ O a,yu..u.u~...... :}ı::f muayeoe.;nde hastanın zafiyetten öldüğü e &ap amu. ic eene eonra açılmak sınıf it kısmılanna kadar her kes, bir ıaraa eşıu er ı. 

Burada arazi, demiryol iııpatma çok rel ırk. h""k.. ti 
1 

.ı__ •. k anla lmı~ ve defnine ruhsat ven1mi~. üzere kapıyaa.ğı için o güne lcadar fuar nisbet tahtmda müteneffi olmuttur. An- manya ela bunu yaptı. 
el • ~·.:.:ı:_ bo d b D"cl ·-.:ı· ra u ume !I e yap.ww müştere k 1 d Avusturya ba•ta basa Al verışııwc ve y an oya ı e ıvcı.uı- • nnal apı arın a satılan bilet rakkamının 850 cak fuarın faydasını ve verimJerini böy- • ~ n • 
_._ı ı_,_, ed . tik t .. ~ b" tetkikler ve araştı ar neticesinde • b h b L: k iki taraf birl.,.•melt ·ç· 
::>UU l.a.IUP en ıs ame e gore vasaı..ı ır ti O Sa a in .U~iyi göstereceği uvvetle tahmin le mahdut bir çerçive içinde mütalaa et- --Y ı ın on 
hesapla 5,000,000 lira kadar daha ucuza Türkiye - lralt hududunu t~1rll eden edilmektedir. Bu ralckama serbest kart- mek doğru olamaz. fazla çırpındılar. Avusturya · 

m -1 olac-'Lıır Habur çayı kenanndaki Guvara köyü- u.. b r b . L 1 . 1 '-1 l f ld s L den de Almanyasız olamazd • a.u .t:Üm O.Va TO TIRQ• a gıren er ve çocu~ ara uarın açı ığı u.izinci lzmir fuan hilba- iatirhal ı. 
Diyarbakır - 1ran hatu, keşiflere göre nün Türkiye ve ilrak demiryoUannm ~n ücretsiz ve biletsiz giren davetliler için daha iyi işler hazırlaaut Teya t.anr- timdiye kadar ayn Y8§1yabi 

::Elizığdan bS§lıyiU'ak Murat köyü vadi- birleşme noktası olması 'kararlaşmıştır. SlRQQ yangın çıktı yekılnu dahil değildir. Bunlar da ilave hyacak sebepler üzerinde görücülerine bu da harici yardımlann v 

sl.ni takip eden diğer bir geçek üzerinde Hattın Diclenin Batman ve Batan çay- Bu sabah saat semde birinci Kordon- edil~ fuarımızı bir milyon kitinin 'Zi- kuvvetli fikirler vermJitir. Dokumnca kuvvetle idi. 
de tetkikler yapılmıştır. Fakat ilk hat, ları arasındaki 'kısımdan geçtiği takdirde da 4 .ayılı üzüm boyama fabrikaauıd.a yaret etmi§ bulunacaiı ıimdiden tahmin Jzmir fuarının. sekizinci fuudaa daLa Lakin Çekoalovakya ifi bu 
J.npata daha uygun görüldüğünden bu- inşaatın pek pahalıya mal olacağı anla- yaapa çakm1Ş ve yeti~n itfaiye tarafın- edileblir. muaffak bir eeer l:ıalinde ,ilk .. k eli hiç ~ be~emez. 
rası tercih edi1m.ittir. dığından bu isti.kamet bırakılmış ve Me- dan söndürülmüştür. Yangın kükürt oca- 9 38 İzmir fuanmn İzmir ıehrinde ve için şimdiden geniı h•nhlrlua Mtluul- Südet böJaeai Çekoelovakya 

Irak ve İran hatlarınm iltisak noktası seriç iltisak noktasından. cenuba ayılan ğındalıci kükürtlerin mayi haline gelerek ticaret a.leminde yaratbğı hareket kahili DUi buJun•yor. Fuar komitesinin 20 ey- hayat ve memat mevzuudur. 
oJan lleaeıiç9deıı 30ldlometre kadar~n- 264 üncil kilometrede Cizreyi geçerek t.ahaıa tahta.,,. akmumc:lan zuhur etmit- inkir deiildv. Şehir tam bir ay seceli. 161 ..b gilııü. f...,. iftUak eden .apo. Çek~vakyan_ın. ~yii b 
ra 7an1, Ziyaret deresinCten Duhana ka- Irak hududuna usaıwı güzergBh kabul tir. Y-.mcia Damıllf imlinde Lir itçi-. Pıadüzlii claMna hareket ve Dete içinde zanlara Yer~ •alet ema•nda. reis da tekasuf eyi~. ~çok 
dar oian gllzerglhta lnzalar çoğalmak· edilmiştir. 1'llia i.nali -.ardır. Fabrika efYa9I 20 bin 'nkit pçiamit. tertip edilen eğlenceler fuann blanço..- lııakikf ra1cbnJanm lerde ÇekleT msbeti zaıf te O 

tadır. Diyarıbakırdaıı itibaren Meariçe ıu.,. liraya ligortah jai_ yapdan 8P'OT Mrebderi biiyük. alih önümüze .... bir autuk ~- seriyet halindedirler. 

Bitlis deresi, bir çok yerlerde tütler dar miiJterek olan 163 kilometrelik kı- KARAOSMANOCLU ÇARŞISINDAKJ . Çekoslovakya ~~panı!' ~a 
yapmaktadır. BugQıı bu kllUD ü.zeriDde sım hesaba kablmaksmn Iran_ Me- YANClN y k• •• h• lı ordulanndan birıne sahiptir. 
b~ ettıd1er yapılmaktadır. Bttl:htn için- .....a.. hattmm umntu:ı... takriben m § E ı•~· K wl arın J mu ım maç hangi bir tecavüz karşısında 

ona"'.r ı;u vve x:ı gece araosmonog u ~şı- · ikJ:!>l .. d l · 
den geçen gUzergih.ı, Tatvana ~ kilometre oJr+u göre Diyarba)ardan ...da bndanalar L ~~ d _ ve ıst cu muca e esıni kabul 

&ooperaun eposun k _ı~ •• k. Ç ı_ l 
.ınK için barometre ile lll'3§luma1ar ya- başhyank Irak~ tran hudutlarma ~ da_.___ tahlr~. d _..ı.1_ re <lUVUşece tır. eK.o9 ova 

pllmJf ve 30 kilometre umnluiımdali nacak hatlann uzunluğu takriben 911 ~.~-~~= =ı7~o Ege liki ku. pasını hangı· takım kaza- ~a1cş~ sna;sız bir emrivaki y 
bir mmtabda binde 25 meyi] bulundu- kilometre kadar tutacaktır. Bunlara tab- liradır. Depo uhlpleri Manisada olduğu ımB~nsız ır. .. • 
ğu teebit ec1llmiJtir minen harcanacak para 51000000 Ura- için d . rta iktan Dl la k A d J • • ınaenaleyh haduıe her han 

Tatvandan 90Dra. Van gölilnü:ı cenu- dır. , , mam:.~:..:o~inde h:r .:ye~ DaC3 Y 10 mJ zmtr mi k~mdan mütalaa _olunursa olu 

bunclaJd dolepn ve Vandan geçerek Ko- Diyarbakır - Meseriç müşterek kısmı dün kqif ya 11\Jfbr. Sudetler meselesı, ya barış y 
tura giden gUzerglhm uzunluğu (4) üzerinde Diyarbabrdan füb:ıren 156 p Aydın şampiyonu ile lzmir üçüncüsü surette tayin edenlerin çok defalar al- karşılıklı anlaşma ile halledilir 
kilometredir. Bu kısmı da hafif meyiller kilometre uzunluiunda olan 7 kıstın mü- B .,. ı. Ô Doianspor ta.kımlan yarın ikinci defa dandığını gördük. Maç esnasında öyle behemehal bir harbin haşlangı 
vardır. tuhbitlere ihale edilmiş ve inşaata bat- • ı ansin zer olarak karşıla§ıyor. Geçen haftaki çetin hadiseler olur ki ainirleri kuvvetli olan maktan kurtulamaz. 

Ba Ut 1:1.pp. Z97llD siJı1 ~ ...,. lanm ...... , · ,Jilaile birlikle karıılaımada 0-0 berabere hlmışlardı. galebeyi temin eder. Böyle bir harbin Südet da 

Hatay Başvekili Abdürrahman Melek 

C. Açıkalıo ve Kole 
şerefine ziyafet verdi 

Antakya liseainin davarına asılan hatıra 
plağının küşad 

Azıtaba 16 (A.A) - Anadolu ajan-
unın hu.uıt muhabiri bildiriyor: 

Türk - F rans.ız eeııel kurmay anlaı
masına imza edidiii lise biıaamndeki 

yapıldı • 
resmı 

saUD ı..ıat muh.J,iri bldiri)'or: 
Başvekil Abdurrahman Melek dün 

Cevad Açıkaluı buaün de Koloael şe

refleriae birer öile zipfeti vermiştir. 

1.. • • ı~· Bu hafta ikinsinden birisinin kazanarak Mesela geçen hafta Aydın takımı ra- gölgede bsrakacak daha nicem 
ıenrımıze ge aı kupayı alması kuvvetle beklenebilr. kibinin gol yapamaması üzerine ıittik.çe Jer doğuracağında şüphe yoktu 

Doğu illeri genel müfettifi aayın bay fstanbul ve Ankara takımlarının bura- eyi oynamahta devam etmiı ve bu hal Böyle bir at~ bütün bir m 
Taha.in Özer ailesiyle birlikte dün sabah da yaptdtları millt lcüme maçlan kadar kar11anclakilen. ainirleri üzerinde menfi yetin harabisini doğuracaktır. 
şehrimize gelmiştir. ve belki onlardan zevl.cJi ve heyecanlı bir tesirini yaparak maçı kaybedecek kadaı Kimin ve hangi tarafın galip 

Bay Tahs.iıı Özer Jzmir fuannı seze- ıpor gÜnÜ yaratan bu iki takımın yarınki onları aaprnı,b. leceğini düşünmeğe mahal yo 
cek_,eluimizde bulunan ahaba Ye dost- karııılaıması bütün Ege sporcularım ala- Omitvar bir oyun oyruyarak her An Bunu bütün dünya böylece bil 
tannı ziyaret edecek Salı gÜnÜ lzmirden kadar etmektedir. {Ege Liki) müsahaka- için kazanmrk vaziyetinde olan bir takı- tedir. 
=~· vapuriyle İstnbula avdet ~yliye- !arına ıon verecek olan bu lcarşılaşmayı mın makU8 tiJiini yenmesi Anka.ra _ iz- İngiltere başvekili Çem 

kim kazanabilir'> mir maçmda görüldüiil gibi bir tek gol Hitlerin prestijini .korumak, ih 

Geçen maçta Ooğansporun oyununa almakla kabildir. Doğa.nspor yann b:r sulh yoliyle bir çare bulmak 
Kazalarda belediye güzel bir oyunla muhbele eden Ayduı ne pahasına olursa olsun gol çıkarmak azami fedakarlığı göze aldırmış, 

takkmunın tüPhe yok ki defansı Doğan- mecburiyetindedir. Rakibinin buna mu- yare ile Führerin nezdine gitm 
apordan apğı değil belki de üstündür. kabele etmesi takdirinde gollerin adedi- İngiltere barı§I kurtarmak için 
içlerinde Fuat cibi Türk futbolunun •- ni çoğaltarak yeniden beraherliii boz- ~!.~estijinden bir fedakarlığı 

. .. 
•eçımı 

Vali B. Fazlı Güleç dün Urla, Se
ferihisar ve Çeşme kazalarına eiderek 
bdediye ee:i."'!li huslı1darını gözden ce
çirmİ§tİr. Kazalarda da belediye eiçimi 
bamibklan iedetnİ§tic. Se~ lzmir vili-

1 f,!-L_ h cimi ması arbk Ki.iç bir it olmaktan çJuıı.11 cuu~tır. 
Y1 1 ~ç mu a • erinden biri bulu- olur. Çünkü abi ihtimallerin zar 
nan DoiANpor muhacim hattının hü-teJ ··1...:~1 · -'- 1~-

Bizce Aydın irin.Jr:azıuunak •u --L:t...ıe rı O~~ emıyecc:A IWldar büyük 
Yapamaması bu kuvvetlı" mu""dafaadan .,....... ,. ~ Ç be Ja L-~ L 

aalonun duvarına asılan hatıra plağının 
kü,adı bugün saat l O da mera.imle ya
pılmıetır. Kordelayı Alhay Şükrü Kanad
lı ve Kolonel Kole aynı zamanda kaldır-

Başvekilin Cevad Açıkalına verdiği 
ziyafette söylediği nutuk: yetinde tam bir intizam içinde geçecek 

Muhterem arkadaşlarım, ve 'Vlltandatlann azami aurette reylerini 

gelmi!tir. olabilir: Geçen haftaki zjbi muvaffab· em r yn oıuışı ~orumak 
yetli bir oyun tutturarak rakiplerine sol lunda aon gayretini sarf eyliyor. 

Doiaaepor, muhacina hatta itib•..Wle 
1 

""l"'k t d h ·· ·· ·· d ki 

mt§lar, istiklal ve Marseyyez marşları ça
lınmıştır. 

Merasimde Türkiye fe•kalide mu
rahhası Cevat Açıkahn. Antakya ba,-
konsolosu Fethi Denli, mecliıa ve hükü-
met erkanı ve lisenin .on mııf talebesi 
hazır bulunnuqtur. 

Sayın bay Cevad Açıkalın şeerfine İstimal etmeleri temin edilecektir. 

toplantı vesile ve davetime içten gelen • --=-
bir samimiyetle icabet etmeleri dolayı- lzmıre gelen saylavlar 
siyle teşekkür eder ve amimiyetinizden Trabzon saylavı Bn. Semiha. Erzurum 
dolayı gururumu arzederim. B. Cevad aaylavı Bn. Nadiye, Konya aayla"1 B. 
Açıkalın bize mutlu hadiaderin miibe§- Ali Riza, Sivaa •aylavı B. Şübü diin 
şiri olarak gelmif ve yurdumuza çok bü- aabah tanir vapuriyle lstanbuJdan ,e1ı
yük hizmetlerde bulunmuştur. Sureti ile rimize ıelmiflerdir. Saylavlanııuz. fuan 
siretinin tam tetabuk ettiii bu kudretli ziyaret edeceklerdir. 

-·ı attırmaailar ve tam amanmda ,ani ra- mu a a , ve a a onumuz e 
ralcibiae Gstündw. r-... ea _ .. ...._ A--1- t · · d -·•- ht l · ~ .. _._ yuou kiplerine beraberli§i temin edecek vakıt a ıçın e yayuauası mu eme 
ancak bir tek muhakkak gol fırsatuu ya- mülikat net:,. .. sız· kal kalmam11 ilten bir gol yaparlarsa galip - Ir88 me 
ratabilmit iken Oojarwpor muhacimltrri gelebilirler. vehametin artacağı muhakkak 
beş altı kadar golli.ı1c finat yaratmlŞtl. Demek oluyor Jd yann Alsancak ata- Bugün bütün dünya milletle 

Hemen hemen birbirine müaavi kuv- dınd~ enteresan bir maç görecei{z. Maç kafasını saran yalmz iki kelime 
vette talumların alacaklan neticeyl kat"i , saat 16 da baılıyacak.tır. dır : 

Sulh mu} Harp mı) 

ara.undadır. 
Plikamn üstünde fU ~azı okunmalcta

dır: 

c Yurttaf, .. Temmuz 19 38 tarilıini 

hüviyette en har ve samimi hi.Ieri bul
duk. Kendileri her zaman bizim fahri 
vatandaf&Dlız olacaktır. Uim ve irfan çer-

Yangın 1 Tayin Bunun cevabı Hitlerin iki d 

l .r • b Ziraat melttebl 334 yılı mezun1annd.n Bununla beraber vaziyetin v 

25 
-==- ıfTaıyemiz yine ir B. Şevket Yalmaz Menemen ziraat me-

F k• v meti karıısmda Almanyanın h 
a ır çocugun ldcianın c1ntinti altlı mallaima -- aNnmllflar, ye rağmen harbi göze aldırması 

....ıma. Zira bu tarih Hatay erkinliği- çevesi içinde metin bir huy, asil bir ruh 
aiıl teminatı olan cTürkiye - Fransa aı- ile her vesilede kendiaini bize tanıtmıt. 
kert anlqmU1nln Türkiye Cümhuriyeti kat't ifade ve kararlariyle kendine can
ıenel kurmay ikinci baıılcaru Orgeneral dan hürmet telkin etmiştir. 
ASlm Gündüz ile Franaa Cüm.huriyeti Türk.iye ve Fra ... gibi iki büyük deT
p.k ordulan yükselt kumandanı seneral let arumdaki Hatay anla§ma keyfiyetin
i !utzinger arasında imzalandığı günü de en nazik ve insani hareketlerde hu
bildirir.> lunınu§ ve siyuio cereyanlarda herkesi 

Sünnet clrJ;G.Anü DUn -.ıı aut~ Jmk uv -.ı .. ~~------- lay bir it değildir. 
5w birinci Jaımbıda Atatürk cadc1ellncl 48 Hildl r-.. ~-ı·n..1... Mütekabil feragat ve ıecıaıuaı 

C.H.P. TJJWik kamunana bağlı Şeyh e ~-.. u-.. larla sulhun korunması ihf 
ocağı halkından bay Fadıl, tlhami 0.- numanh Uç bt1ı ahpp, Şah.lnaerl ham- bildiriliyor büsbütün ortadan kalknu§ aa 
man taraflanndan ocaiın himayesi al- nın GçOnctl btmdwıı çıkan atef fllimci yor. Çemberlaynin seyahati 
ıncla Perşembe sana öileden aonra aaat B. Mustel..m depo halinde bulunan fi- Kemal K. Akta .evenlerin yüreklerine §imdilik 
16, 3 O da muhitimizdeki 2 5 fakir çocuk- l.imlerine ...,... etrafı için bClyUk bir rinlik veren bir hadise olarak 
ların Altınparkta aünnetleri icra kılın- fAda dolurmak U... ika J9tlfen itfa!- Limon Çiçefi edilmiştir. 
nuşbr. yemi& atep mnzli olarak butırmıfb.r. ı.._ı 

Bu ıünnette lzmir müstahkem mevki Zarar ~. Bina ,,. tıfYalar ICV OftYUI -===--• 
komatanlıfına batlı bandonun da fıtira· sfaortabchr. Atepn •bebl zuhuru hak- Ko~ ft Jmk11culuk AJeml- Kriz geçirdi 
itiyle çocuklar sevindirilmi!tir. kında zabıta ttbJdlrat yapmaktadır. Dl bqntte 1mümalt rekabet ..ııa- Çorakkapıda Yuva sokğında 1 S 

Gecesi saat 23 e kadar kukla oynahl- = mıcla m ~ evde oturan Bn. AliYe, erkeiiyl 
mlf muhtelif eğlenceler tertip edilmit- talrdirlerlnl bzanmek, -". DeCISUI 
tir. Donanmamız Eoe de- ... an.atı bir araya tophmeır bize, aiu.: münakaıa•ı •onunda dlioerek 

Bu vesile ile ıuraaını kaydetmek iste- memnun edecek bir varlık aö.tenniştir. 
rim ki, Orgeneral A5ım Gündüz Hatay Velut zekası hüviyetinde en giizel bir te
ve bilba.a Antakya balkı arumda bG- celli olarak görünmiit earill ifadeleri hiı
yülı: bir aempati ve ,öbret: bzanmıttır. lere mWU. bir tekilde bulGI etmittir. 
Geçen gÜn sinemada Trakya manevra- Candan baib olduium bu topraia bür· 
lan sa.terilirken Türk bayraiuu Ye Bü- met eden. çallpD ber ph.İyete biltün 
yillc ŞEF'tNl uzun uzun elqlamek im· bialerimle minnettar1ıimu ber zaman O&n 
Umnı bulan lıalJt hir araJ1k Aaun COn- ederim. Anlapn•zldr :y{lzünden seçen acı Çocuklann sünnetlerin( müteakip halk 
C:lilzil perde Ozerinde c5rmlt ~ ..,.. babralan 5rtm y.U Y• parlak doatluk tara~ndan çikolata ve saire tem eclU
hilrmet lüalerini pek vefalı bir tekilde babmndan da Ce"Yad A~alınm pek aa- m.fttjy. 

e · ırınldc geçirmiı ve ellerinden yarala 

nizinde · muoallaki- m. 
Bu btlyGk ,..,,,. ftl'dill , .. .,....... -------------; 

ga.termiftir. mim1 faaliyeti •..dieiM minnettarlığı- Şeyh maballeal belediye milmenı1i bu 
ANADOLU AJANSINI T AKDIR mm taa,ilt ettiriyor. Kendilerine tüken- bayırll ite yardnn edenlere ka111 mahal-

Antakya 16 (AA) - Antakya halk mez MYSf Ye wmlmlyetimizl anederken lenin mlnnettarhimı bildirmektedir. 

part:İılİ birkaç süne kadar Hataydan .,._ bdebiml bu ,ubek pluıiyetfa burada Bı·r J:zeltme 
rıJacak olan Anadolu ajana Hatay mB- baJunmuma Ye bly6k zaferimizin mu- UU 

m..W terefine bir Teda ......-,.onu ~ biricik &mil olan bGtUn DünltU gazetemizde iı daireai muame-
Y•PDUI Te bu vaile ile Anadolu ajama- TOrlderin '6• bel>eif Atatilrk .-reline le memuru Enis Doğandan açılan yere 
nm Hatay divuma yaptJiı hizmeti tak- n bu anl"fl"•da bGyük hqırhablık Refet Samim özaürcl:n muamele memu
Clirle andmtfln'. clSateren Frama Oimhur nıW B. Lebrün ru olarak tayin adildıii yazılacak yerde 
HATAY BAŞVEKIUNJN ZIYAFETI tere&. bldmr. hilclmle arbd.,Ianmı aevhen muamele tefi denilmlıtfr. Dilzel-

yetli talimler yapıyor 7111>tılmm < • > clerecelik 

- BAŞTARAFI 1 INO SAlm'D>E - çlçell ~bir bre alriln U lk , k 
._.....,.. ., .... ı 111111lı.ı.-ıa11ı'--.11 

dar. 
Dün aabab ..ımJncl bmir fuanm 

alyaret maluadl,le tehrlmbe selen 
birinci ordu mlfettltt Oraeneral 
Fabrettln Altay, alqam O.eri Ya· 
wa siderek dyarette bulunmuttur. 
Orıen... tefırimlzde bir kaç sGn 

ıc....ı DmD ütatı bUinılatz. na ev ı öş e• 
eli ı.,-eı•wlen ortaya .-r e11ı:aıı-• il•---------•• 
mu... t - Evimiz salonunda bu a1' 

v..pnr {Bahar Çiçeği) kolonya saat 21 de lkiçeımelik İzmir muailri 
1nWD Ç8fDW U. kaqı karpya ıeti- \ ;kı 

liği tarafın.daıı bir konser veriJete 
rJıdz, .,.. bldm söz .sidn 

Bu konser Halkevi Hoparlörleriyle 
yurddaf." tiin halkımıza dinletilecektir. 

Fiat farla yaktur, Bahar ciCEöll · 
ve eliler ~alarımıda 2 - Bugün saat 1 7 de Ar koııııJ 

saat 1 5 temsil lcomitelerinin h•~ 
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B. Çemberlayn Londraya 
döndü kabine toplandı 
Fransız Başvekili Daladiye bugün 

Londrayı ziyarete gidiyor 
BASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDEjBerştesgadene dönecek ve hafta 90nuna,be.rlayn bu gün Londraya muvaS.alctin
§ehre ~ıcyılmq ve yUzleroe kimse tayyare kadar şansölyenin yanında kalarak bey- de Kröydon tayyare btasyonunda kendi-
limanına da~ılml§tı. Burada iki tayyare nelmilcl vaziyeti müzakere edecektir. !ini istikbal eden matbuat mümessilleri-
harekete hazırdı. Bir şeref kıbsı eelAm ne aşağıdaki beyanatta bulunmuştur. 
durm.Uf ve bayrak direğine IngUiz bay- ALMANYA YA DöNUŞ c B. Hitlerle çok dostane görüşmeler 
talı çeldlmiştlı. yaptım. Şimdilik size büt!ln söyliyecek-

Londra 16 (ö.R) - Bu akşam veya lerim bundan ibarettir.> 
1IA VA LtMANlNIN 
LOKANTASINDA 

yann a~am başvekil Sir Nevil Çember-
layn kablne erkAııile istişare niyetinde- DöNüŞ SüRPRIZ UYANDIRMADI 
dir. Ingiliz başvekilinin gelecek hafta 

Atqtürk 
Ve Holan~a Kralicesi • 
arasında teati olunan 

telgraflar 
---0---

Ankara 16 (A.A) - Hollanda kraliçe-
g}nin tahta çıkışının 40 ıncı yıl dönUmU 
rnllnasebetiyle Atatürk ile kraliçe arasın
da aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

S. M. Vilhelmina 
Hollanda Kraliçesi 

Lahaye 
['ahta çıkışınızın 40 ıncı yıldönilmü 

Hollandanın kutladığı bu g!lnde Majes
tenizc en hararetli tebriklerimle birlik
te §Shst saadetleri ve asil Hollanda mil
letinin refahı hakkındaki samimi dilek
lerimi sunmakla bilhassa bahtiyarım. 

K. Atatürk 
K. Atatürk 

Türkiye Reisicümhuru 
Ankara 

Tahta çıkışımın 40 ıncı yıldönUmü mü
nasebetiyle şahst saooetim ve milletimin 
refahı hususundaki liltufkAr tebrik w 
temennllerlnizden fevkalAde mtitehas.sla 
olarak samimi teşekkürümil arzederlm. 

Vilhelmin T~areye binmezden evvel Sir Nevil başından evvel tekrar Ahnanyaya hare- Lon<ira 16 (ö.R) - Çemberlaynın 
Çenıberlayıı hava limanının lokantasın- keti pek az muhtemeldir. Yeni miler - Londraya dönll§n hiç bir sUrprlz uyan- Af i t n 
Cla Alman hariciye nazırı Fon Ribben- Çemberlayn mtilakatı Ren mmtaka.!mda dimıamıştır. Bu dönüş ve tekrar Alınan- ga n S Q 
~ Jqilterenln Berlin aıefiri Sir Nevil olacaktır. yaya seyahat esasen bekleniyordu. lngi- Habeı ilhakını resmen Jlendenon, hıgilb hariciye nezaretinden HENÜZ GECIKMIŞ liz başvekilinin FUhrerle mtin~ 'Ve 
~ Horu, Almanyanın Londra sefiri MERHALE YOKTUR halletmek is~ği meseleler o kadar bil- tanıdı 
l'oıı Dbben w diler ıwmt fabsiyetlerle yUk ve hayatı bir ehemmiyet taşıyor ki Roma 16 (Ö.R) - B. Mwısolini tara-
Mrlikt.e yemek yeıniftir. Paris 16 (Ö.R) - Umumt intibu göre B. Çemberlayn, hilktimet arbdqları ile tından kabul edilen Afgan sefiri Habeı 

B. Çemberlaynın B. ffitlerle mUlAkatm- lsttşarede bulunmağa mecburdu. Çem- ilhakını htı-ltUmetinin resmen tasdik etti
dan çıkması mUmkün neticeler hakkın- berlaynın dönüşünü müteakip Valt Stre- ğlni bildirmiştir. YlNE OöR'ôŞECEötz 
da §bndiden bir hükilm yif.rilimek yeralz ettıe kabinenin derhal toplanmış bulun- • N •ı Ç 

Bir N•vil ç.mberlayn yemekten sonra sayılıyor. Zira hldi!elerin cereyanına muı bunu hah eder. Parıste evı . em· 
Jn1krobı &nilııde h9a bir kaç söz söyle- tekaddtim etnwk olur. GAZETELERIN TEFSIRLERI h } k ğı 
~ w bunları Almanca c Avfviderze- Ingilfz mahfelleri bqvekilin yeniden er ayn 80 8 
>ı..n > ( Yakında yine görliJeceğiz ) sö- Almanyaya dönmesi ihtimalini gösteren Lon<ira 16 (Ö.R} - Vaziyet hakkında Paris 16 (ö.R) - Parls mebu.ro ve be-
IU)rle btthm1ftlı. B. Çemberlaynın bin- dün ak§aınki tebliği timid wrlcl bir ip- lnglliz gazetelerinin miltalAaları hAIA lediye aZMı B. Tetenyl Paris 90kakların
d111 tlın'are 1Ut 2,48 de alk.ı§lar arasın- ret telA.kld ediyorlar. bedbinanedir. Gazeteler diyorlar ki, baş dan birine Nevil Çemberlayn adının ve
da havalamnlfbl'. Alman mahfelleri mutedil bir nikbin- vekil B. Nevi! Çemberlayn görtişmeler- rilmesinl helediye konseyine teklif et· 

Alman ıaıuölyellk dalre.li ıeli doktor lik gösteriyorlar. Be.rştesgadende bulu- den edindiği intibaları arkadaşlarına bil- m.fıtir. 
ltfaysv• lngili.z başvekl11ni FUhrer namı- nan ecnebi mü.şahldlerln fikrince gele- dinnek için Londraya dömtiştür. Bugün =~---
• 1elbılam1.4 ve lyl MYahat temenni- cek hafta kat't bir ehemmiyeti haiz ola- öğleden sonra kabinenin yaptığı bir top- H 1 
llnde buhmmuştur. Bavyera askert kuv- caktır. Dilnkü mülAkat esnasında kat't lantıda Çemberlayn Berştesgaden ınül~- en ayn 
"ftderi ku.ma.ndanı da Ingiliz ba~ekillni olarak hiç bir merhale geçilmemişilı'. katının bütlin safhalarını anlatmıştır. 

l.ıamııyan ıah.!tyMler aı"Mında idi. Şansölyenin hukuk m~viri B. Gaw lngiliz başvekili 8nUmUzdeki Salı gU- Aı,manyaya kaçtı 
Hltler Çemberlayn millakatı esnaaında ntt Alınanya-Oa bulunacaktır. 1 

OtmEŞ BlRAZDAN aöZ"OKF.CEK Berftesgadene gelnıif ise de mUlAkata LORD RUNSIMAN DONUYOR BAST ARAFI 1 JNCJ SAHiFEDE 
davet edilmeınlftlr. t17dunnadır . 

.._ :memurlarından biri Sir Nevil Evening Standard Lord Runsimanın SllAHLAR TOPLANIYOR 
~lılJDa havanın ~ olmasından DON öOLEDEN SONRA 1 da, vazifesi hitam huldufilı!ıdan lmıdra- ohcmya 'Vilayet otoritelert 61 kaza-
~ ·~.hlldfrm!J, buna Ingilh LONDRADA ya dtsneceğini bildiriyor. Ayni gazete Sü- .la 24 ... t IÇlnde blitün ed&hlann teell-
~tktıl Mdece fµ c.vabı vennlftlr: detler meselesinin bDyiik devletler ara.. mini ..aretmlflerdir. Bu kazalann Çek 

c :S.. öylıe 'bemeyol' ki güne§ biraz- Part. 18 (ö.R) - Ştmdt (Saat 17,15) aında hal edileceğini ilAve ediyor. olan bir kaçı ietima ediline dlierlerfnln 
dan gttm(lboektir.> t de ge~n bir habere g6re B. Çemberlayn SiYASI HAVADA HAFIF SALAH hemen hepal AJmandır ·nya muhtelit 
Har.ı.tinden evvel B. Nevil ~mber- ın tayyaresi saat 17,30 da Londrada kara- ahaldir. Sil&hlar kaza otoritelerine te.· 

Jayn fU beyanatta bulunm~: ya inmiştir. Deyli Niyuz, aly881 havada hafif bir liın edilecek ve t•lim edilen her eillh 
c Geftk hük.Umetten, gerekse beni salAh görUyor. Ber9tesgaden<ie Ingiliz ve mukabilinde bir makbuz alınacaktır. El-

kartılamak için yollara döktilmilş olan HITLER NE TEK.LiF ETMIŞ? Alınan bayrak1annın yanyana dalgalan- lerinde eınat itler fçln patlayıcı madde· 
halkte gfüdUlfun kabul!ln hararetinden ~ olması bu aal!ha yardım etmiştir. ler bulunanlar da bunlan l4 eaat içinde :tok memnunum. Öğleden sonra Şamölye Roma 16 (Ö.R) --:- Berlliıden ltalyan Halbuki ~UlAkattan daha bir kaç saat bildirmeie mecburdurlar. Yalnız hUkU-
Jlttl.ıie yaptığım uzun mti1Akattan sonra nim resınt mahfellerıne gelen haberlere evvel lngıliz nazırları, Çekoslovakya Al- met memurları bekçiler ve eU&h ta,una· 
lnailte:reye dönüyorum ve Londrada me- gl)re Füh.rer, Çemberlayn ile· göl'ÜJmele- manyanın tecavilz!lne uğradığı takdirde lanna ruh.at verilmit olan kimıeler bu 
sat arkad.qlarımla istişarede bulunduk- rinde sulh yolu ile bir uzlaşma için qa- onu mildafaa için tedbir alıyorlardı. kararlardan müsteanadır. Bazı phst .._ 
1an sonra çok geçmeden ylne geleoeğim ğıdaki tekliflerde bulunmuştur: Gazetelerin bu sabahki ne§ri_yatmda tienalar da verilmfıtir. H eaatte ılllhla· 
Ve yeniden milz.akerolerde bulunacağız.> 1 - Sildet topraklarının Çek polla 'Ve en bedbin olan Taymistir ve her kes hay- nnı teslim etmiyenler tevkif edilerek bir 

jandarmasın~ tahliyesi; retle soruyor: Tayın.is!.. Bu bedbinlik aydan beı ıeneye kadar hapaedilebile· 
lfflu:R BERŞTESGADENDE 

Berlin 16 (Ö.R) - B. Hitler Berştes
gadende kalmı~tır. Sir Nevil Çemberlay
nı ıellrnlamak Uzere M!lnihe gelmiş olan 
hariciye nazırı Fon Ribbentrop bu ~am 

2 - Plebısitin Çek nüfttt ve tazyiki niçin? cek.lerdir. 
haricinde olarak yapılması. IngilJz gazeteleri yUz elli milyon Ster- ALMANYA y A KAÇIYORLAR 

GAZETELERE ILK BEYANAT 
Ilng kıymetinde altının yakında Parisle Roma, 16 ( ö.R) _ Sildet kaynakla-
Londradan Amerikaya gönderileceğini rından gelen haberler SUdet toprakların
yazıyorlar. Bu da vaziyetin nezaketine da vaziyetin saatten eaate vahimleıtiği-

Londra 16 (ö.R) - Başvekil B. Çem- bir delil olarak gösteriliyor. nl bildiriyor. 

MÜNİR NURETTİN 

Südet hudutlarından Almanyaya doi
nı arkası kesilmlyen bir muhaceret akı
nı vardır. Daha ılmdiden Saksonyada 
SUdet rnUltedlerf f4ln hazırlanan karar· 
ılhta dokuz binden fazla SiJdetli top· 
lanmıııtır. Alman gazeteleri Çekoslovak 
hükümetinin müthiı tazyik tedbirleri al· 
dıfını, komünistlerin kendi eiyasi fikir· 
lerine iıtirak etmiyenlere taarruzda ser• 
bcst bırak.ıldıklarını iddia ediyorlar. VE 

Arkadaşlarının Son Matine Konserleri 

Kemani Sadi, Kanuni Artaki, Piyanist Feyzi 
Türkiyenin çok aevimli ve çok kudretli aan'atkir
lan entemuyonal fuanmız tenfine lzm1re ıeldiler 

CUMARTESi 
PAZAR 

ve 
günleri 

Prag, 16 (AA) - Zet gueteai . 
HaYnlayn ile Südet partisi divanı lza· 
lan hakkında tevkif müzekkeresi çıka· 
rılmıı olduğunu yazmaktadır. 

Diğer taraftan Çek Ajaneı neırettiği 
reaml bir tebliğde Hayn]ayna kartı neı• 
ftttiği beyannameden dolayı icap eden 
tedbirlerin alınması için alikadar ma• 
lramata emir verildiilni bildirmektedir. 

Ayni emir Südet partlef divanı Azal~ 
n hakkında da Vft'dmiıtlr. 

Berlln, 16 (AA) - D. N. B. ajan· 
sının Eaerden lstihbanna nazaran zırhlı 

ot 
·SAYEA:: '"S 

a 

SON HABER 
• ~' • # , • . . . . . 

Heyeti Vekile 
Dün Mecliste toplandı 

Ankara, 16 (Telefonla) - Heyeti Vekile bugün öğleden sonra 
Büyük Millet Meclisinin Başvekile mahsus dairesinde B. Celal Baya~ 
rın riyasetinde içtima etmiştir. Toplantıda GeneJ Kurmay başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak ta hazır bulunmuştur. 

Toplantı saat 19 a kadar devam etmiştir. Başvekil, refakatlerinde 
bu sabah buraya dönen Dahiliye Vekili Şükrü Kaya olduğu halde sa
at 19.50 de kalkan trene bağlanan hususi var.onla fstanbula hareket 
etmiş ve istasyonda uğurlanmıştır. · 

Yağmurların sebep ol-
duğu zarar büyüktür 
lstanbul, 16 (Telefonla) - Son yağmurlar yurdun muhtelif yeı.:

lerinde mühim tahribat yapmıştır. 

Ezcümle Boğazlıyan köylerinde, iki çoc:uğa yıldırım isabet etmiş, 
Sarı çavuı köyünde buğday yığınlarını seller götürmüştür. 

Bu ha valide sular altında kalan üç kişi boğulmuştur. Bundan bat
ka 220 ton buğday 5600 kilo çavdar 1400 kilo arpa, 1 5 bin lira kıy· 
metinde tüccar eıyası 13 at ve bir çok hayvanlar sular tarafından sÜ· 
rükleruniştir. 

Hoke köyünde bir boıtan bekçiıi, Alaslar köyünde de bir kadın ve 
iki çocuk boğu1muflardır. 

Ankara, 16 (Telefonla) - Son iki gün içinde yağan yağmurların 
hasıl ettiği seller, dün, Ankara - Kayıeri hattı üzerinde Kanhca - Şe
faatli.araıında yolun bazı yerlerini bozmuştur. Rayların düzeltilmesi 
için her iki istikametten bu mevkie derhal amele gönderilmiştir. Bu
gün seyrüsefer temin edilecektir. 

Bu lnza dolayıaiyle dün akşam saat 19 da bu istikametten gelmesi 
beklenen tren hayli gecikmiştir. Sivas, Malatya, Diyarbakır, Samsun 
yolcuları İstanbul ve lzmir trenlerine yetişememişlerdir. 

Avrupa ve cenup demiryollariyle iltisak temin eden T oros ekspre
elnin bu vaziyet karşısında yolu değiıtirilmit ve ekspres Eskişehir 
Konya - Ulukışla hattı üzerinden yoluna devam etmiştir. Bu · sebeple 
bu sabah Ankaradan 8.20 da fstanbula T oros ekspresi katarı yoktur. 

Şefaatli, Y erköyden sonra ikinci, Kanlıca dördüncü istasyondur. 

Pazarlıksız satış için 
Jktısat Vekaleti bir izahname hazırladı 

Ankara, 16 (Telefonla) - PazarlıkSız aab~ mecburiyeti .hakkın
C!aki kanunun tatbik tckline ait kararname için lktıaat vekaleti geniı 
bir hrahname hazırlamlfbr. Yalunda alAkadar makamlara gönderile
eektfr. 

Beynelmilel ticaret odaaı reisi ve 
umumi kdtibi lstanbula geldi 

' lıtanbul, 16 (Huıuıt) - lktısadt mahiyette tetkikler ve temaslar
da bulunmak üzere beynelmilel Ticaret odaaı birinci reiıi Amerikalı 
mfıter Vatson ile odanın umumi katibi ıehrimize geldiler. Beynelmi· 
lel ticaret odası Türk komitesi ile de temasta bulunacaklardır. Miı
ter Vataon ve arkadqlan Abideleri ve müzeleri gezeceklerdir. 

Milletler Cemiyeti paktı 
isldhı meselesi 

Cenevre, 16 (ö.R) - Milletler cemiyeti asamblesi İngiliz delegesi 
Lord Delverin milletler cemiyeti paktını.n ıslahı hakkındaki izahatını 
dinlemiıtir. Buna göre İngiliz hükümeti paktın ancak takviye istika
metinde ıslahını istiyor. Zecri tedbirlere ait on altıncı madde hakkın
da devletleri daha fazla aerbcat bırakmak hakkında bazı hükümetlerin 
tekliflerini tervice mütemayil olmakla beraber İngiltere şu prensibi 
muhafaza etmek istiyor ı Milletler Cemiyeti azasından birine harp 
IJAn eden devlet, bütün ha devletlere harp ilan etmi§ olur ve İngiltere 
cemiyet azası bir devletin hücuma maruz kalması ihtimali kar,Şısında 
lakayt duramaz. 

Çek parlamentosu feshedildi 
Prag, 16 (A.A) - Çekoılo;,ak._~janaı reisicümhur Beneşin par-

l&mentoyu tatil ettiğini bildirmektedır. • 

Yağmurlar Manisa 
üzümlerine zarar verdi 

Maniu, 16 (Telefonla) - Dün ve bugün Manisa havalisine çok 
fazla yağmur düfnriiştür. Üzüm sergilerinde zararın mühim olduğu 
söyleniyor. Henüz kat'• zarar mikdarı tesbit edilmiş değildir. 

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

son konserlerini vereceklerdir. 

o~mobil~r ~kak~~. d~~mak~ ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Masa angaje etmek için Fuar 

KONSUMASYON 

Bilet ıatıf yerleri: 
Fuar kitcıinde 
Fuar gazinoıu müdüriyetinde 
ve methallerinde 

gazinosu müdüriyetine müracaat edilmelidir ••• 

MECBURi DEG/LD/R. 
TELEFONı 2569 

........ ım .................. , ............................. ... 

Alman evlerine ateı edilmektedir. Sü
det Almanları partisinin merkezi ve hat· 
tA Alman konıoloshanesi bombardıman 
edilmiı ve bu binalara müteadidt obüs
ler İsabet etmi tir. 

Prag, 16 (AA) - Yeniden çıkan 
karışıklıklar üzerine örfi idare Südet 
mıntakalannda diğer bazı mahallere de 
teımil edilmiştir. 

Gece Çek ve Alman demokratlarile 
dolu olan on hususi tren Praga gelmiş· 
tir. Bunlar Südet mıntakalarından ka
çarak buraya iltica ediyorlar. Yine bu 
sabah bir hususi trenle 800 mülteci 
Varnsdorftan buraya gelmiştir. Bu mın
takada da 6rft idare illn edilm' ·r. 

- .. 
Ana ve ilk , W1N1!ft 

Yusuf Riza Oku unda 
Yeni öğrenci kaydına 15 eylul ve derslere de 1 birinci teşrin tari- ~ 

hinden itibaren başlanacaktır. N 

~ 
N Kestelli Caddesi No. · 76 TELEFON 2914 
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harbı , ispanya A vrupanın harareti Japon 
Basvekilinin 

var 
Hava bombardıman- Beş senelik hasta Üzerinde bir 
larıharabeleryaratıyor hararet grafiği •. Hastaya hala teşhis 

' 
beyanatı 
Tokyo 16 (ö.R) - Başvekil Prens~ 

noy sayfiyesinde bulunan Mikadan 
nezdine giderek imparatorla müllka 
sonra Tokyoya dönmüıtür. Cazetecil 
beyanatında komilnist ente.masyo 
aleyhindeki paktın takviyesini tevsik 
mekte olduğunu bildirmiştir. 

Baraelon, 16 ( ö.R) - Bu sabah saat 1 1 e doğru Nasyonalist tay
yareleri Barselonu bombardıman ettiler. 29 ölü, takriben 80 yaralı 
vardır. Bunların en çoğu balık pazannda balık gelmesini bekliyen ka
'dınlardı. Bahk pazarı bombalarla tamamiyle harap olmuştur. Bom-

bardıman her biri üçer tayyareden mürekkep üç filotilla tarafından 
'yapılmııtır. Bunlar bulutlu bir gökte pek yüksekten uçuyorlardı. De-

fi tayyare bataryaları ve nezarete memur avcı tayyareleri düşman 
tayyarelerini derhal firara mecbur etmişlerdir. Taarruz ancak bir kaç 
dakika sürmüştür. 

Bir seneden beri müteaddit bombardımanlarla esasen en ağır ha
Jarata uğramıı olan Ilınan mahallesinde mevcut harabelere yeni ha-

rabeler katılmııhr. Pazar tamamiyle yıkı~uştır. Etrafta ancak bur
kılmıı demir yığınları vardır. Her sokakta harap olmuş evler göze 

çarpıyor. Hastane otomobilleri derhal yetişmişler ve ölülerle yaralı
lan hastanelere ve bu civarda bulunan dispanserlere kaldırmışlardır. 
Bunlar derhal ölmüştür. 

Romanya kabinesi 
Milli müdafaa tedbirleri alıyor 

Bükre§, 16 (A.A) - Kabine dün akşamki toplantısında verdiği 
kararla milli müdafaa nazınnı milli müdafaaya elzem olan maddeleri 
ihtiva eden depolan bu maddeleri stok eden veya imal eden sanayi mü
esseselerini 15 ylUI tarihinden itibaren askeri kontrol altına koymağa 
ve ordunun ihtiyaçlanru derhal ve tamamen temin etmek üzere istih
iaJatı arttırmak için mamul veya gayri mamul iptidai maddelerin bir 
envanterini yapmağa mezun kılmıştır. 

STEF ANI AJANSININ BlR HABER! 

Roma, 16 (A.A) - Stefani ajansının Bükreşten iyi malumat alan 
mahafillerden öğrendiğine göre Kral Karol Çekoslovakya reisicüm
huru Beneşe bir mesaj göndererek Çekoslovakya meselesinin musli
hane bir tarzda hallini tavsiye etmiştir. 

Diğer taraftan Kral Karol Romanya hariciye nazırı Komnene ver
'diği talimatla Milletler cemiyeti reisliğini kabul etmemesini bildir
miştir. 

Hususiledir ki Rumen topraklarından Çekos1ovakyaya Sovyet kıt
ahnın ve harp levazımının geçmesine müsaade etmesi için Sovyetler 
birliği Romanya üzerinde kuvvetli tazyikte bulunmaktadır. 

Romanya hükümeti Romanyanın kral Karol tarafından çizilen 
esaslara sadık bulunduğundan bu gibi metalibatm hiç bir veçhile is' af 
edilemiyeceğini bildirmiştir. 

Asamble ictimaında 
t 

neler konuşuldu? 
Cenevre, 16 ( ö.R) - Milletler cemiyeti asamblesi bu sabah lrlan

.fa ba§Vekili bay Dö Valeranın riyaseti altında toplanmıştır. Asamble 

İspanyol delegasyonu tarafından teklif edilen bir karar suretini mü
nakaşasız kabul etmiştir. Bunda İspanyol delegasyonu milletler Ce

miyetinin İspanyol meselesindeki faaliyetine ait olan rapor kısmının 
altıncı komisyona gönderilmesini teklif ediyordu. 

Bundan sonra geçen sene içinde Milletler Cemiyetinin faaliyeti 
hakkındaki umumi münaka~a başlamıştır. İngiliz delegesi kont De
laver kürsüye çıkmış ve demiştir ki : 

cl.ord Halifaks burada bizzat söz alamadığına son dt>rece mütee's
siftir. Bununla beraber Cenevreye gelebileceğini daima ümit etmek
tedir.> 

Ekonomik meseleye geçince İngiliz delegesi demiştir ki : 
cDünyanın ekonomik faaliyeti kazandığı terakkinin mühim bir kıs-

mını tekrar kaybetmiştir. Fakat buna rağmen bazı yerlerde, bilhassa 
Amerikada, kalkınma emareleri görülüyor. Eğer siyasi vaziyet daha 
istikrarlı olursa beynelmilel ticaret canlanabilir.> 

Milletler Cemiyeti yapıcı faaliyeti arasında iaşe ve hayat seviyesi 
meseleleriyle zirai meselelerin tetkikin devam edecektir. Hatip Mil-
letler cemiyeti azası olmıyan bir çok devletlerin de iştiraki sayesinde 
teknik sahada gösterilen faaliyetin ehemmiyetini kaydetmiştir. 

Amerika ihtiyatkar ... 
Çemberlaynin teşebbüsünün neticesi belli 

olmadan vaziyet almak istemiyor 

Vaşington, 16 (Ö.R} - Hariciye nezareti mahfellerinin ihtiyatkar 
vaziyetini kuvvetlendirmesi harid siyaseti idare edenler tarafından 

verilmiş bir parolanın neticesi olarak kabul ediliyor. Amerika hükü
meti Çemberlayn teşebbüsünün neticesi belli olmadan buna karşi va
ziyet almak manasına gelecek hiç bir şey yapmamak ~rzusundadır .. 
Çekoslovak buhranının başından beri Birleşik devletler diplomasisi 

Hitlere karşı demokrasilerin azim ve karar vaziyetini itidalle terviç 
etmiştir. Bununla beraber hareket serbestisini de muhafaza etmiştir. 

Çemberlaynin seyahati realist siyasetin en yüksek ifadesi olup 

Amerikan devlet adamlarını ihtiyatlı hareketlerini kuvvetlendirmeğe 
sevketmiştir. Bahusus ki Amerikada lzolasyonist (Tecerrütçü) cere
yan yeniden kendini göstermiştir. Ayandan Morah tarafından dün 
ycı.pılan beyanat bunun açık bir ifadesi idi. 

Buhrandan beri Paris ve Londra sefirleriyle ve hariciye nezaretiyle 
telefonla daimi irtibat halinde kalan reisicümhur B. Roosevelt şim
dilik en yakın realiteyi göz önünde tutmağa mütemayildir. Bu da 
Avrupa vaziyeti hakkm:la Londra ve Pmisin tezahür eden telakkile
ridir. Diğer taraftan yeniden canlanan tecerrütçü hissiyat ta Ameri
kanın Avrupa demokrasileriyle iş birliğine kat'i surette muhalif kal
maktadır. 

Bu sebeple, bay Çemberlaynin seyah>lti ne netice verirse versin, 
Amerika hesabına şimdiki buhrana sırf Avrupaya ait bir mahiyet 
venniıtir. 

konamadı. Ve şimdi AVriıpa bekliyor 
Hiç bir zaman sulhtan bu kadar çok Acaba ne olacak? Harp mı? Hayır. Daha harp yok. 

bahsedilmemişti. Hiç bir zaman, Fran- Şimdilik daha bir şey yok... İngiltere Akdenize harp gemilerini 
sız - Alman yakınlafmasından, bey- * gönderdi. Hud zirhlısı yerini değiştirdi. 

Honolulu' ya giden 
Amerikan filosu 

nelmilel anlaşmasından, A'IJT'Upa bir- 19 3 4 ........ Hud yerini değiştirirken bütün Ingiltere Amerikanın Kaliforniya sahillerinde 
leşik devletleri kurulmasından bu ka- Millelter cemiyeti konseyi Rayşı Ce- kımıldadı ... Gerginliğin her vahimleşme- San Diago'dan içinde 119 subay ve IJl 

dar çok bahsedilmemişti. Harp, bir nevredeki mevkiini tekrar almıya davet sinde Hud zırhlısı yerini deği§tirdiği işi- rettebat bulun.an 17 tayyare birden 
daha gelmemek iizere uzaklaşan bir etti Rayş davete icabet etti. Giyyom II tildi. valanmış, Havai adalarına doğru uçın 
he::eyandı. Tam bu esn.ada Almanya- altmış beşinci yıldönümünli, Hitler de Ortalık biraz sükfuıet buldu. Fakat tur. Bunlar 1,000 beygir kuvvetinde 
da inhidam ba.§ladı ııe mark iki mete- iktidara geli§ bayramını kutladılar. Lava! - Hor planının muvaffakıyeisizli- niz k~ ve bombardıman tayyare 
ligve dü~tii Zevk eg~lence. kiiçük bar- Avusturyada Alınan tahrikleri devam ğe uğraması her şeyin tekrar bahis mev- di Ha . d larm k . l H 

"' · ' · r. vaı a a ın mer ezı o an 
tar §ehri olan Berlin, he~ §eye rağm.en ett.iğinde~. I~ya ~arici~e m~teşan Sü- zuu olmasını intaç etti. !ulu şehri San Diagodan 4,100 k.iloın 
eğleniyordu. Zevk ve eglenc~ bahsi~- veıç Dolfusu temın etti. Parıs, Lon~~ * mesafededir. Büyük Okyanus üzerin 
de hatta cŞen Pariıı> in yerıne geçı- ve Roma, Avusturyanın tamamiyetını 19 3 6 ...... 

1 
. bir 

1 
ti B 

yordu. Diktatörler inhidamdan d<>- muhafaza etmesinin lazun olduğunu ilan Lava! isti.fa etti. Saro gene geldi. Av- ul çadn b~ tayyare er yem tYpalnr. b 
"h.'•z· 'l.' ·ı d E · ki 1 1 h nid ard 7 martta ar an 228 tane yapılmıştır. ız ğarlar. Almanyanın izmı "' ı r~emen etti er. Fransa a tavıs mese es zey- rupayı umma ye en s ı. 

1 
. . ilk de · 

hemen mukadderdi. Işte tam o esruıda tin yağı lekesi gibi yayıldı. Dumerg iş Hitler Lokarno misakını yırttı. Ve ha- uçuş, bu tayyare er ıçın uçuş 
bir programla ve bir tezle bir adam başına çağırıldı. reket serbestisini muhafaza edeceğini dir. Bu a<lalara ~ere~ doğru~an do .. 
meydana geldi. c Almanya yeniden 30 Haziranda Naziler temizlendikten Fransaya, Italyaya, Ingiltere ve Belçıka- gerek :an~ma U~erınden bır kaç 
uyanıyor! > Uyanış müthiş oldu. Ve sonra herkes biran hayret içinde kaldı. ya bildirdi. Alınan müfrezeleri Ren şe- denberı muteaddit uçuşlar yap 
Hitlerin iktidar mevkiine geldiği 1933 Papen Hitleri tenkit etti. Iki hafta geç- hirlerini işgal etti. Strezburg şehrinden Bir kere 12, ikinci defa da 15 
senesinin o gününden sonra, ' hasta ti. Hitlorle Mussolini ilk defa olarak Ve- Alınan askerlerinin yeşil elbise~ri eski- olarak uçan bu filolar, hala 5,280 kil 
Avn.ıpa, zaman zaman, gittikçe şid,. nedikte görüştüler. Ortalık sükılnet bu- den olduğu gibi gene farkediliyordu. metre mesafede .rekoru ellerinde t 
detlenen hararet buhranlariyle sar- lacak mı? Hayır: Bilakis milletler ara- Pariste nazırlar müzakeresi başladı. maktadırlar. 

sıldı. Siiku:n.. Gerginlik.. Sü~iln .•• sındaki gerginlik yeniden en son haddi- Fransız hükümeti Alınan muhtırasının 
Gerginlik. Avrııpanın hararet grafiği ~ varıyordu. kabul edilecek gibi bir şey olmadığını 
i§te budur. Ve aşağıdaki sqtırlarda, Cihan harbından yirmi ~ne sonra, bildirdiler. Fransız başvekili Saro, teh
Avnıpanın geçirdiği tarihi değilse de Avusturya başvekili Dolfüs Riçianede dide boyun eğmiyerek: cStrazburg şeh
tehlikeli anların bir hatırasını, bula- Mussoliniyi gönneğe gideceği sırada rini Alınan topraklarının ateşi altında 
caksınız. O dakikalarda herkes birbi- ikinci bir suikaste uğradı. Hem bu sefer bırakamayız.> diye cevap verdi. 
Tine soruyordu: c ACABA BU MVM- meşumdu. Dolfüs kurşunlar altında bil- Öyle ise ... Harp mı olacak? 

--=-
Evlenenler bir 
sene hapisle 

cezalandırılaca 
KVN MVDVR? > rosunda yere serildi. Kendisine başve- Gene hayır ... Harp falan yok, bir kaç * killikten ayrılmas1 için altmış saniyelik askeri kıt.anın yer değiştirmesinden iba- İngilizce cSandey Pitorial> g 

1 9 3 3 ........ bir düşünme zamanı verilmişti. Fransa ret bir şey ... Ingiltere Fransaya teminat den. 
Dünya beklemekte. heyecana düştü. Ingilterede tehlike işa- verdi. HaM uzlaşmıya amade olduğunu Sovyetler birliğinde neşredilen bir 
Daladiye başvekil, Çemberlayn maliye reti duyuldu. Italya seferberlik yaptı, bildirdi. Lokarnocular Hitlere teklifler- nunla, genç yaşta evlenmiş olanların 

nazırı. kuvvelterini Brener üzerine yerleştirdi. de bulundular. Hitler 25 sene sulh istedi. kahları bozulacaktır. Bunların adedi 
Mussolini: c Ne olacaksa 1933 de ola- Harp mı olacak? Fakat kıtalarını geri çekmeyi reddetti bin çift kadardır. 

cak!> diye teyit etli. Hindenburg Hitleri Hayır, Rayş, rolünü asgari hadde in- Hitler bir pakt kabul ediyordu. Fakat Sovyetler birliğinde çocukların evl 
iş başına geçirdi. HiUerin doğuş zaferi dirmek istedi. Papen Viyanaya gitti. şarka dair hiç bir teminat vermiyordu. mesi çok taammüm etmişti. Bu yaz R 
önünde ihtiyar Mareşal eğildi ve Alman- Başvekil Şuşning Floransada Mussolini- Italyanlar AdL~babaya girdiler ve yada on dört yaşından aşağı 2,000 
yayı Avusturyadan gelen bir adnmın eli- yi gördü. milletler cemiyetinden çıktılar. Yeni ger- evlenmiştir. Bir çok yerlerde on Uç 

ne verdi. Hitler Alınan halkına daha baş- Hindenburg öldü. III üncü Rayş doğ- ginlikler baş gösterdi. Mussolini Hitlere şındaki çocukar on iki, hatta daha küç' 
lan,gıçta şöyle haykırdı: du Hitler hem Führer, hem başvekil, baktı. Zecri tedbirlerin kaldırılması ile yaştaki kızlara evlenmektedirler. 

c HükUmelimiz bütün ahlakın esası hem de Rayşın reisi oldu ve Alınanya dünya vaziyeti gene biraz sakinleşti. Pravda gazetesinin yazdığına gö 
olan hıristiyanlık fikrini himaye ea'tx:ek- için hak müsavatı istedi. Tam bu sırada Ra:yş Avusturyanın istiklalini tanıdı. M k 

0 
k" b. kt pte ı• 

os ova a l ır me e '.t yaşın 
tir.> Ispanyada işler karl§tı. Fakat birden bire gene bulutlar top- 26 kızın 25 i bu yaz tatil esnasında 

Tok sözlü, tehditkar tavırlı Führer 34 senesi Dumergin istifası ile nihaye- landı: ispanya harbı başladı. Müdahale lenmiştir 
k d b"'t" A t 1 t d' S rd 1 b' ·ı ıld mi? Ademi müdahale mi? arşısın a, u un vrupa asa arunıya e er ı. aa a p e ısı yap ı. Yine kanuna göre genç yaşta eV'l 
başladı. lşler biraz yatıştı. Sekizinci Edvard krallıktan vaz geçti. nenler bir sene hapse mahkum ola 

Acaba? Mümkün müydü? Hayır. Deır- * Rayş Alınan nehirlerinde millctlerarası • 
hal deg"il. Belkı" u··ç do''rt sene sonra... 19 3 5 .....• seyrisefer statüsüne ait son bir Versay Nikahdlardıukbozulacak olanlar da iki sil 

an! ~-sh ayrı ur tan sonra tekrar evleneb HiUer rejimi doğar doğmaz sulh orga- Hitler Saar plebisitinden sonra: cAl- aşmasını re etti. 
nizasyonu olan Bonkur planı ile müca- manya Fransadan hlç bir toprak miita- 1 9 3 7 ....... ceklerdir. 
deleye girişti. Ingilt'ere Fransanın arka- lebntında bulunmıyacaktır.> dedi. Ital- Sene, şiddetle başladı Palos gemisinin ---------------

r ~ 1 çıkmadı. Hitler Viyanaya girdi. Çem sından yürümedi. Genç diplomatlarından ya - Fransa dostluğu Lavalle yenileşti.. ...,panyo gemileri tarafından batmasiyle 
layn Ingiltereye söz verdinnek istem 

biri olan yüzba§ı Eden, bu günün emni- Lokarnoda tam bir hava anlaşması ya- Alınan gemileri iki hükümetçi Ispanyol 
yet garantisini kafi gördü. c lngiltere, pıldı. Almanya cSulhu koruyacak umu- gernisini tevkif etti bununla beraber 24 martta, Çekoslov~ 
Avrupada hiç bir yeni teahhüde girmi- mi bir nizama iştirak etmiye > davet Ingiltere ile Italya arasında Centihnens yaya karşı bir taarruz vuku bula 
yeccktir.> dedi. edildi. agrement kararı gene havayı sakinleş- olursa lngilterenin güç bitaraf kala 

Vaziyet apaçıktır ... Harbın mümkün Gerginlik muvakkaten zail oldu. tirdi. Fakat Viyana semalarında esrarlı ru anlattı. Zira Henlayn derhal intiha 
olduğunu ilan ederek etrafı sarmış olan Fransa askerlik müddetini on sekiz tayyareler gamalı haç işareti çizmeğe ta başlanmasını istemişti. 
nikbinliği kıran yalnız Beneş olmuştur. aya çıkarır çıkarmaz, Almanya da mec- başladı. Büyük Almanya Führere rey ver&ı' 
Sonra ... Italya Maca.ristana otuz iki harp buri askerlik hizmetini tesis etti. Fon 29 mayısta vaziyet karıştı. Balcar ada- anda Daladiye Fransada iktidarı euo' 
tayyaresi teslim etmedi mi'! Küçük An- Noyrat, Fransanın ve Ingilterenin buna larmda Doyçland vapuru bombardıman aldı. Araya yortu girdi. Bu, ortalığı 
tant teşekkül etti. Cihan harbından beri karşı verdikleri notay1 gürültilsilzce, fa- edildi. 23 kişi öldü. 83 kişi yaralandı. raz durgunlaştırdı. Italyan - Ingiliz i 
ilk defa olarak Avrupa istikbalinden knt kuvvetle reddetti. Mussolini terhis Buna karşı verilecek ceza çok zaman fakı imzalandı, Fransız Italyan müza~ 
şüphelendi. edilmesi lazımgelen sınıfı silAh altında beklenemezdi. Netekim ayın 31 inde bir releri başladı. Dalııdiye ile Bonne * tuttu ve bir başka sınıf daha silah altına Alınan filosu Alıneria şehrini tahrip etti. draya gittiler. 
Rayştag Hitlere, muhalefeti demir çağırdı. Fransada ise terhis zamanı ge- Ita.lya ile Almanya karışmazlık komite- Mussolini ile Hitler Romada dostl~· 

yumrukla sona erdirmek için bağırma len askerler üç ay daha silah altında bı- sinden çekildiler. tarını teyide yemin ettikleri esnada ha\11 
fırsatı verdi. Makdonald ona yeni bir rakıldı. Harp mı? geme karardı. Cenov::ıda Mussoli~ 
plan teklif elti: Almanya iki yüz bin as- Acaba harp patlıyacak mı? Hayır. Ingiltere ile Almanya arasın- verdiği nutuk, Italyan _ Fransız milı" 
ker bulunduracak, fakat harp tayyaresi Hayır, Fransa, Ingiltere ve Ita1ya ara- daki deniz anlaşması, işi biraz yatıştırdı. kerclerini toprağa gömdü. Berlinle prd 
bulundurmıyacaktır. Fransa ise dörtyüz sındaki Streza anla:.'mlasl vaziyeti biraz Fakat bombardımanlar devam ediyor. arasındaki uyuşmazlık had bir dc.,ret' 
bin acıker, ve beş yilz tayyare bülundu- sakinleştirdi. Almanya şarka ait herhan- Ingiltere her gün yeni yeni korsanlık ha- girdi. Alınan kıtalarının tecernırıu0 

racaktır... gi bir saldırmazlık paktı imzalamıya ha- berleri alıyordu. Ingilterenin Nankinde- önünde, Çekoslovakya bir sınıf ~ 
O zaman Çemberlayn ile Lord Grey zır olduğunu bildirmişti. Fakat Alman- ki elçiliği bombalnndı. Akdenizde evve- silah altına aldı. Dediler ki: cH~ 

Almanyadan tehlike geleceğini bildirdi- yanın programı cSulhu idame ettirmek la Novak, sonra Basilik gemileri taarru- Hitlcrin yanında imiş.> Henlayn askt 
lcr. Tam o sırada idi ki Paraguay, Bo- için sıkı bir iş birliği ve muahedelere za uğradı. Işte bu devire cmeçhul deni- tedbirleri hazırlattı. 21 mayısta sıbabsjJ 
livyaya harp açtı. Bu harp milletler ce- hürmet ~ den bahseden Franc;ız - Ingiliz zaltılar devri> denir. saat üçünde iki Alman askerinin ö]dO' 
:niyetinin teessüsünden beri ilk defa ve Italyan hükümetleri tarafından kabul Her şeyin fenalaşacağı söyleruneğe rülmesi üzerine Alman matbuatı I<ilP" 
kaydedildi. Ve Alman - Avusturya ger- edilriıedi. başladı. In.gilterc tekrar harekete geçe- lere bindi. 
ginliği had "bir şekil aldı Ingiliz Avam Işler birden bire ve tamamen değişti. cekti. Harp mı olacak? ·!) 

kamarasında tehlike işareti verildi. Eden Italyada Habeşistan harbı hazırlıkları Harp mı olacak? Gene hayır ... HiUer- Hayır. Berlinde Henderson enerJ 
Londraya çağmldı. ile Çek hududundaki Alınan manevrala- den sonra Halifaksı Mussolini kabul et- sözler söyledi. Fransa her ihtimale ~ 

Harp şimdi mi kopacak? Yoksa biraz rı yeni bir gerginlik devresi açtı. tngil- ti. Roma - Berlin mihveri teeyyüt etti. hazırdır. Italyadan ses çıkmadı. Ç~ 
daha var mı? tere, İtalya ve Habeşistana gidecek si- * lovakyada intiliabat sakin sakin yar 
Hayır .. Şimdilik yok. Italyan - Ingiliz - lahlara ambargo koymıya karar verdi. 1 9 3 8 ....... dı. 

Fransız - Alınan paktı gerginliği gider- Mussolini Avusturyayı gücendirmek is- Akdcnizdeki çapulculuk çoğalıyordu. Hodza Henlaynı kabul etti. Müzaker" 
di... temediğini göstermek için Brcnerde bir Eden, Ingilterenin haber vermeden mu- ler başladı. O sırada Valansiyada ilci ız 

c Yüksek akit taraflar, Milletler ce- Avusturya jandarması ile birlikte fotog- kabelede bulunacağını bildirdi. Fakat giliz gemisinin torpillenmesi IspanY8 

miyeti çerçevesi dahilinde, sulhu idame rafını aldırttı. ltalya ik! Habeşistan ara- istifa etti. Orta Avrupada vaziyet va- hala tehlikenin mevcut olduğunu N•~ 
etmek maksadile .siyasi bir işbirliği yap- sındaki ihtilaf aldı yürüdü. İngiltere himleşti. Şüşnig Bersteşgadene gitti. Al- pnya gösteriyordu. Fakat Ingiliz hü~ 
mıya gayret edeceklerdir. kızdı. Eğer milletler cemiyeti vazifesini manyanın niyeti teayyün etli. Nazi Says darlarını Fransayı neşe içinde ziyarctl 

Daladiyc - Mussolini, Daladiye - Hitler yapmıyacak olursa Avrupayı tcrkederek Inkuart dahiliye nazırı oldu. Şüşnig ciddi bir sükunet havası yarattı. #. 
görüsmesindrn bahsedildi. Litvinof, eko- kendi haline bırakacaktı. cBuraya kadar olabilir, fakat daha ileri, Çok sürmeden bu da geçti. Zira ~ rd 
nomik bir mütareke planı teklü etti. Bu- İngiliz hükümeti, Fransaya karşı bir hayır!.> dedi. Hitler bundan sonra Avus- payı yeniden bir hnva daha sardı. l>'ı;t"' 
nunla bcraber Avusturyaya karşı Alman tecavüz yapılacak olursa o da müdahale turyanın istikltılinden artık bahsetme- Runsiman mutavassıt olarak Pnıga g 1'· 
teşebbüsleri sıklnşmıya bnşladı. Fon edeceğini bildirdi ve Fransadan, eğer di. derildi. Südetler isrnr ettiler .. Prog te ı
Noyrat Fransa ile lngilterenin bu işe Italyn ile İngiltere arasında bir ihtilaf 11 Martta, saat dokuzda, Fransa hü- lif etti.. Hcnlayn csekiz nokta> sı :-: 
müdahaleye hakları olmadığını bildirdi. zuhur ederse denizde kendisine yardım kümetsiz bir halde iken Alınan kıtalan rinde durdu. Müzakereler inkıtaa 0 Je~ 
Nürembergde yüz bin insan geçit resmi- etmesini istedi. Hitler bunu hesaba kat- en küçük bir mukavemete maruz kal- dı. Sonra tekrar başladı. Henlayn flit. 
ne iştirak etti. Avusturya başvekili Dol- tı. Italyan kıtaları Habeşistana girdi. madan Avusturyaya girdiler. Başvekil- gördü. Meselenin Nüremberg kon.g~ 
fus bir suikasta uğradı, bir Nazi tara- 18 ilkkfuıun gece yarısında zecri etdbir- ler müzakereye giriştiler. Endişe bütün den evvel halledileceği söylen1Y0 ııY 
fından kolundan yaralandı. Alınanya ler şiddetle tatbik mevküne kondu. ruhları sardı, harp mı olacak? Nüremberg kongresi açıldı. Hitler ıı 
milletler cemiyetinden ayrıldı. Rayştag Dediler ki czecrl tedbir, işle bu harp Hayır. Fransa ile Ingiltere Bcrlinde kunu verdi. 
feshedildi. Daladiye kabinesi devrildi. demektir!> orotestoda bul1ınd11Jar. ItalYadan ses Şimdi Avrupa bekliyor ... 
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.,,.17 6) On beş sene 
.. vv" ı ~'-' 3 • Casusluk etmiş L d 

Zafer imkinsız 
L--....::...-~~~~--------- ve kimseye sez- on ra neticeyi böyle 

yalnız körlerin iş dirmemiş düşünüyor ••. Amerika garibelerjnden 

Yakışıklı bir delikanli 
piyan~oya konmuş .. 

Elliıini geçkin bir kadına düşmüş delikanlı 
kaçmış.. Fak at kadın peşini bırakmamış 

ve ifi mahkeme halletmiş 

Nevyorkun büyük kadın birliklerin· nı bir hak olmak üzere istiyor. 
den biri, geçen hafta içerisinde bir yaz Kadın birliğinin avukatı, birliğe karşı 
eilenccsi tertip etmi~ ve gece yapılan vaki isteğe itirazsız şöyle diyor: 
bu Yaz eğlencesi, çok rağbet görmüştür. - Para hazır, izdivaç resmen tescil 
Eilence, mevzularının en "laka u~·andı· edilir edilmez, hemen ödemek üzere 
tanı da, mutat tekilden bambaşka bir taahhüdümüzde duruyoruz. Yeter ki 
Pİyango olmuıtur. Piyangoya konulan Mis Bedford, Misis Arkrayt sıfatiyle kar
ve kazanılan, güzel, yakıııklı bir del ikan· ıımıza çıksın. Hele bir nikah kıyılsın 1 
lı idi. 26 y9.1ında Henri Aryraytl Yaz eğlencesi programı okunsun, orada 

Piyangoya konulan delikanlı, kendi· kadın birliğinin, piyango bir izdivaçla ne 
•ini kazanacak olan, kadın veya kız, her ticelenirse parayı ödiyeceği matbudur. 
kim oluraa olıun, vefaklr, nazik .ever Sarahaten yazılıdır. Halbuki henüz ni
"• hw&aa tam ml\naaiyle bağlılık göate· kahları kıyılmadı. Eğer Mister Henri aö
rir hir koca olmaiı vaadcdiyordu. Ka· zünde durursa, biz de taahhüdümüzü ye· 
dınıar birliği de, evlilik esasını. vereceği rine getirmekten çekinmiyeceğiz, heroey, 
kiill' t)' 1 • w. t -'- onun ıözüne bagwlıt IY• ace para i • tanın f'trnegı aan· 
hüt etnıit bulunuyordu. Böyle bir piyan· Avukat, gülümaiyerek yerine ~turun· 
&onun dehfetli bir alaka il• karıılanma• ca, ıöz sırası piyangoda yaılı bir kız ta
•ı. artık tatılacak teY değil r rafından kazanılan delikanlıya geliyor. 

Yaz eilencesinin ıimdi en hararetli Henri, ayağa kalkıyor, pek öyle hukuki 
aafha.a ,elip çath; piyangonun ç~kilme· ifade ile değil de, daha ziyade beşeri ve 
•İne baılanıyor; iki saat 1üriiyor, iki saat cinat temayüllerden dem vurarak şöyle 
ıonr• da netice anlqılıyor. Herkes nefe· diyor: 
Iİni tutup neticenin bildirilmesini bek· - Bu ihtiyar teyze, yaz geceleri geç 
lerken Henri Arkrayt de sabırsızlanıyor. zamanlara kadar süren eğlenceler yapı
Kiıne ikramiye olarak isabet ettiğin[ bir lırken, erkenden yatağına girip mışıl mı· 
İtn evvel öğrenmek hususunda ölçüsüz şıl uykuya dalmış, uyur halde bulunma
derecede merakla kıvranıy1>rl lıydı, delikanlıların hürriyetini tehdit, 

Eyvah ı Dehşet ı Piyango talihlisi Mis serbestisini takyit hevesine kapılmama
Mod Bedford ... Resmen kız daha, ama.. lıydı. Rica ederim, ihtiyar teyze kendi-
8mrünün 52 inci bahannı idrak etmi, .. liğinden bu sevdadan vaz:;eçsin. Ben 
hatta belki de daha fazlaaınıl yaıını doğ- kendimi, kıtamızın kaıifi Krlstof Kolom
ru aöy]eyip söylemediği kestirilemiyece- bun bu gençlik arkada~iyle evlenmeğe 
ğine söre! zorlıyarak cehennem azabına katlanmak-

28 ya~ndaki delikanlı, gözlerini açı· tansa, Hudson nehrinin dibinde uykuya 

~ or, gözlerini kapıyor, bütün vaadini dalmağı tercik ederim, sözün doğrusu t 
bir ln içerisinde unutarak ıendeliyor ve Mis Bedford, tiddetli protestolarla 
kurtulut yolu arıyor, tavtan gibi ıüratle kıyametleri koparmış, kendisinin y9.1ı ne 

göraÜğÜ fabrikalar Nihayet yakasını ele : ............. Yı ............. , ......... : min edeceği avantajların Südetler muı-
Son günlerde Sovyet Rusyada dört verdi. Muhakeme i azan: i takuının kaybedilmesinin teşkil edeceli 

kör, Parko, Menko, Proskuriakov, Mat- edlllyor E Piyer Dom1nik E aştkhza~~an.~tilAoldujunahUkın• 
veev ve Çatkladz.e fizik ve matematik, • : ......... , ...................... , .... , .. : mek kabı! o abılır.> 
ekonomlk bir hukuk tezini rnuvaffakı- tngilterede Robinson Valker isminde Küçlik Avrupaınızda herkes çılıın de- Gerçi aynı akşam, Lö Tan'ın hususi mu-
yetle vermişlerdir. 49 yaşında bir adam casusluk suçundan ğUdir. İngiliz matbuatını okurken kendi h.birl, Londradan telefon ediyordu. 

Bugün R. S. F. S. R. de orta ve yük- dolayı mahkemeye verilmif ve kendi»- kendime bunu söylüyorum. Bir çok ln- « Selahiyettar ;mahfillerde Bohemya 
sek mekteplerde 600 kör genç kız ve er- gı'liz.ler bir Avrupa harbının Avrupanın hudud. un. un revizyonunu tavıiye eden nin on beş senedenberi casusluk ettiği T 
kek tahsillerini yapmaktadır. Bu kör meydana çıkmıştır. sonu olacağını hissediyorlar. lşçi lideri ayın.ısın baş makalesi kat'i surette ten-
talebelere, ücreti devlet tarafından ve- B H bert M -ı-- bun ık teba- klt edilmektedir. Böyle bir fikir hUkü-

Roblnson mühendis olarak bfr §irket- • er ou~.lo'Nn, u aç ça ti d" ·· · 
rilen hususi okuyucular yardım etmek- rüz ettiriyor, Star gazetesinde yazdığı dıme n uşuncesıne tamamJyle yabanCJo 

te çal•.,maktadır .Fakat öu sıfatla birçok r, 
tedir. !ki yaşında iken rüyet hassasını "'$ şu satırlarla hangi uçuruma dii ... mek teh- ' . . . 

hilkümet sanayi merkezlerlrie girip çık- -s .., b i sal"'L tli hfiJI b ka kaybeden ve bugün yirmi y:ıc:ında olan l'k · bul d x...~ k ıa 1 tt.uıye ma er a§ tilr]O 
-s makta ve bu suretle bir,.ok asker! sırları ı esme maruz un U15>üuuzu açı ça .. li l di faka b 

Bayan Asia lonova, Saratov İşçi pedeg01·i ~ .. te · soy yemez er • t urada işaret et-
ld et kted.i gos nyor: · ·· d ed"-in ki 

fakilltesinin kurslarına devam etmekte- e e me r. F ]"'1. tt h · · · h' · 1 ak memız.e musaa e wı Taymls ga-c e öAe en epunızın ıssesı o ac • • 
dir. Bir okuyucu yardımile tonova, ha- Robinson Valkerin teşviki ile ayni iş- z f . hah .. 1 . 1 kt kl zetesı, kamoyun ehemmiyetli bir kı.s-

tır. a erın ası oy esme o aca ır da dah fa 1 ·ı d 
len, dünya edebiyatı ve markizm klll- lere girmiş olan bir adam daha mahke- 1. da :ır,lA la kt mm n a z asını temsı e er; onun " b ga ıp aynı zaman ma5 up o ca ır.> d' k' .. lA 
sikleri üzerinde tetcbbuat yapmaktadır. meye verilmiştir. Con Burk ismindeki u Zafer imkansızdır. Prag'da bu dUşil- il.n ~ muta aası, ne kadar, kabaca ifade 
Halen 24 yaşında olan diğer bir kör genç adam da birçok işlerde Robtnsonla hera- nillüyor mu? Sildetler de bunu d~UnU- bedilmış .. olursa olsun, Çekoslovakyanm 
kız da, Gorki pedagoı'i EnstitUsilnü mu- ber çalışmıştır. 1 ' N b ,.ıd b d;ı.u Ulü ugUnku §ekliyle yaşıyabilme.si değil yor ar mı. urem erıs e u ~ n • (y . . 
vaffaktyetle bitirmiştir. Valkcr, evvela Bruku yanına mühen- , H h ld Lo drad b du..tı lımı sene yaşamıştır), fakat Siıdet al-

yor ınu · er a e n a u :i.... manlannı muhafaz.a etmek istediıw tak-
57 hususi mektepte bugün 4,000 kadar dis yardımcısı almış ve kendisi ne: UI" • 6' n uyor. ..ıı_..:ı A •tt•fakla · ind 1 

kör çocuk tahsil görmekte ve kabartmalı s· v. b ~anlar . =n.ıe, vrupa l 1 n ıç e yer a an 
- ıze verecegun azı P 1 çıze- Londra biliyor ki Çekoslovakya va· Uttehit bir d let hali d kal 

kitaplarla okumaktadır. ceksiniz., demiştir. Her gece bir plAn çiz- tandaşlarından 3 200 OOOini icabında Al- m .ıı- . 1 dU~ b ' ~k~d :;mas~ 
Bugün Sovyetler birliğinde yalnız kör- seniz yeti§ir. Buna mukabil size, plAn manya'ya kar§ı bir harbe gitmekten im- en"""Fk sı:_·k b' ır §e e a e e 

!erin ış· gördüguv .. müesseseler vardır. Me- b 10 · ı· hat•::: 1 t lin b' ıne ten u~ a ır şey yapmıyor. aşına şı ıng, ..... s er vere ı- tına edecek ve daha şimdiden Almanya-
sela, Moskova elektromekanik fabrikası lirim nki ·-'--',if aban bir lit',__ Heır halde, bu fikirde olan ve Tayml· 

• , • • • ı • nı ne mwuu Y et po ı.&.11yı · d;ı., 1 · ld •-
Voroşılovsk taki bisiklet pompası ımAl Bu kırlı iş ka11ısmda Burk hiç tered- kabul etmek fstemJyen Almanlar tefkil sın ~ilnce erıne tercüman o uğu ııı· 
atelyeleri, bunlardan başka Leningrad, düt etmiyor. ÇünkU teklif edilen it hem eder. gilizkr, sulh muahede.sinin 86 ıncı mad-
Kuybişev, Tambov, tvanovo ve sair şe- gayet kolaydır, hem de hiç tehlikeli bir Bu bir vakıadir. Bu almınlar vücuda desin! hatırlamaktaaırlar. Bu maddeylt 
hirlerdeki bir çok mües,,eseler, bunlar şey değildir. getirdill topluluk en u killtUnl ve ida- Çekoslovakya hükümetl cnUfu.sun ek· 

d d serlyeti.nden, ırkça, dilce ve dince farklı 
arasın 8 ır. Fakat Burk daha sonları Robinsonla rl istildllinl, dijer bir iıabide muhtariye- lan L_11_._ menf tl .. h. etm 

B 
• • .J ' . . .. . , det o ıMUAJ.U aa enru unaye e-
ı r ınsanaa 800 ,000 beraber diğer i§lere de bumunu sokuyor tını ve üçuncil Rayh a karşı mad en yi> taahhüt etmi,.orti. 

kı.brı•tıı·k LOSLOr Vardır ve onun CMUSlult faaliyetine yardnn edi- ve :manen m\1c9deM etmek hakkını il- '---Ti Ti ti BaWM:ttiğim ve rnikdarları sanıldığın· 

tlim, adamlarının durup dinlenmek yor. alarmda bl k Y~~ luqlllDda, yalnız onların de- dan çok daha kalabalık olan tngiliiler~ 
b Nihayet bir gUn ar r avga Y'l f kat aynı ----~- ....... a·ların .,10_ Çekoslovakya hilkümeti federal olsa v« ilmedcn çahc:malan sayesinde bUnden :..-.ı...ebı ka l gı a ~oaDUoa • ._ • " • çıkıyor. Kavganın ıMm ' zanç ann ' • hi b' b ' afuk haf 
güne ilerlemekte, her gün akıllara hay- vakların, rütcnlerin ve polonyalıların ma r ır ıtar mu aza etmiş bu-

taksimidir. Burk, arkadaşının hesabına h . 1 -bl . 
1 

kar ı1 ekl lunsaydı vaziyetinin bugünkü çıkmaza 
ret veren yeni yeni şeyler bulmaktadır. fazla çalıştığını fakat nispeten az para mu tanyet taM: erıy e ş aşan ç er, . . -· d'' .. . ded' 

1 Bugün hi.ç kimse ilmin imkansızlığı 
1 

'dcli ' k d' V d asırlarca sürmüş bir esaret bahasına pek gırmıye~.gı uşun~ın . ır er. 
mümkün kılan kudretini inkar edemez. a dığını 1 a etm~ te ı~ e on ~ ;y- pahalıya maledilmlş istiklfillerinln muha- Taymısın m~alcsı, - ınkıtaı istiyen· 

Şimdı' sı'ze bı'rı·, nlıp tek başına ç ışına arzusun a ır. L-- 1919 d , __ .......... ,_ 1 Çe lerin gayretlcrıne rağmen - federaliun 
O .. B k el' 3eki üh' b. lın ~sını, ve a ~unw.mUŞ o an -

- Bir insan kaç kibrit değerindedir? g~ ur ' . ın km d.1~ lır P .... ı koslovakya devletinin idaresini istiyorlar. ve bitaraflık fikrinin, yarın, Almnnlnr-
Robınsona veırıyor ve en ısı a ıp gotu- . b. k 1 h"kil dan başkaları tarafından 8 ... 1k,.a formüle 

Diye sorsa, bu sual biraz garibinize . Taymıs gazetesi c ır mer ez. u me- ~ , 
gider değil mi? Halbuki bu mantıksız rilyor. tin, dış işler, milli mUdafaa ve maliye edileceğine mi delAlettir? 

b O zaman Robinson Valker, Burkun gi i görilnen suale bugün ilim cevap işlerinin idaresini elinden bıraktığı tak- ---
veriyor. Alimler insan vücudunu tetkik bir hUkümet casus~ olm~k ihti~alin~ ve dirde ismine lAyık olmaktan çıkacağına> Tırtıl kebabı ve 
ederek, ihtiva ettiği fosfor mikdarını kendisini ele _verebileceğınl ~~ilnilyor işaret ettikten sonra, çeklere şu cevabı 
hesaplamıştır. Bir insanda 800,000 kib- ve derhal gidip arkadaşını evınde bulu- veriyor: haşlaması 
rl·t baş t k k d f sf b 1 yor. Fakat, yine anlaşamıyorlar ve bu S"d Almanlan "'-'tr sl vak hUkU ına ye ece a ar o or u un- t u et , y"CAO o - Dünyanın her hangi bir tarafından kal-
duğunu tesbit etmiştir. meseleden sonra casuslukları ~ydana metinin kendilerini cUmhuriyet içinde kıp Kongoya giden bir ahçının Kongo 

çıkarak ikisi de tevkif ediliyor. 

oradan kaçıyor. Artık bulabilirse bul- kadar ilerlemiı olursa olsun, bir delikan- yollu karar veremiyeceğini bildirmi, ve 
sun_. piyango talihlisi, bir bakıma talih· lıya e~ olabilecek vaziyette bir kız bu- Mis Mod Bedfordun isteği, bu noktadan 
sizi ı lunduğundan bahisle, evlenmek hususun- redde uğramı§tır. Diğer taraftan, böyle 

Robinson Valker mahkemede suçunu 
itiraf etmiş, on beş senedenberi Almanya 
İtalya ve Rusya hesabına casusluk et
tiğini söylemiştir. 

rahat hlMettiklerine hükmetmek llzım- yerlilerinden birisinin yanına kapılandı-
gelir. Bu takdirde, Çekoslovakya hUkU- iuu farzediniz. Bu ahçının ilk kar,Jqbp 
rneti için, bazı ınahiıllerin dll§Uncesi mu- ıual fU olacakbr: 
cibince, yabancı ismine !Ayık olan ve ırk- - Kaç türlü tırtıl pi§irmeği bilirsiniz> 

Mis Mod Bedford, bu firarı bir haka· da ayak direrni§, mahkemenin adaletin ayıp ve hata mahiyetinde bir piyansonun 
ret sayarak ikramiyeyi reddecek yerde, tecellisine hükmetmesi isteğini ileri sür- mürettibi olduğu, ıikayetçi kadını boşa Casusun çal<lığı planlar arasında mü
hiç te oralı değil, 5 dolar vererek bir nu- müştür. çıkan ümide kaptıdığı için, kadın birli- him bir tayyare topu plaru da vardır. 
?nara alan ya§lı kız, delikanlıdan, evlen· Mahkemenin adaleti ne suretle tec"elli ğini, izdivaç vukuunda ödiyeceği parayı Plan casuswı evinde bulunmuştur. Fa
ıneden ve girliğin vereceği pnradan vaz· etmiıtir'? Hakim kararında, bir delikan- bir misli ile, iki kat tazminat olmak iize· kat düşmana bir kopyasının gönderilip 
RCÇerniyor. Bazı tavsiyelere hiç kulak lının piyangoya konulmasını, kadın bir· re, izdivaçsız ödemeğe zorlayıcı karar gönderilmediği belll değildir. Kendisi, 
llarnıyor, derhal Nevyork mahkemele- liği namına ayıp ve hata saydığını teba- verip, cezalandırmıştır. planı yeni çaldığını, hiç bir yabancı dev
rinden birine ba§VUrarak, Henriciğinin rüz ettirerek, delikanlının bu piyangoya Dava şeklini alan bu mesele, Nevyork- lete teslim etmemiş olduğunu söylemiş· 
koealılt vazifelerini tam mlnasiyle ifaya konulmasını kabulle bu ayıbı ve hatayı ta hararetli bir alaka uyandırmı§, ıürek- tir. 
davet edilmesini, kadın birliğinin de ta· geni§ ölçüde paylaıtığını ilaveden sonra, lice aohbetl:rc mevzu olarak, bir çok ki- Muhakeme diğer şahitlerin celbi için 

ça bağlı olduğu milletin hududunda ya- Bu aabrları okurken muhakkalt ]U rni-
şıyan Südet halkının ayrılması suretiyle deniz bulanıyor. Fakat tırtıl Kongolu· 
Çekoslovakyayı daha mütecanis bir dev- lann en meohur yemeğidir. Orada zev· 
let yapmak projesini reddetmenin doğru IUne en düıkün kibarlar bunlan parmak· 
olup olmıyacağını yeniden mUtalea et- lanoı yalıya yalıya yerler. 
mek zahmetine değer olacaktır. Kongoluların rivayetlerine göre lez· 

ahhüt ettiği parayı ödemeğe zorlanması· mahkemenin bir ayıp ve hatayı tasvip şiyi bir kaç gün için eğlendirmiıtir. b~ka bir güne bırakılmıştır. _ --~-
~---------------~----......, ...... ..-....__..--...----....--_..._;;;;;;;,,;;;..,;..- "-...... .--..;,...Oııiiiiiiii.._iiiiaiiiii_...'50iii--...-;o;;;;;;.;._... __ .....,__.--.~_....;...-..;-....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;::;:;;;;;;;:;;:;;;;==--.==:--:a;;::a 

Her halde, bu halkın arzuları, kat'i zetleri birbirinden tamamiyle ayrı olmak 
olması wnulabilecek bir hal şeklinin prtiyle yirmi çeıit tırtıl vardır. Onlar bu 
araştırılmasında mühim bir unsur olmalı tırtıllan ya taze, yahut kurumuş olarak, 
görünmektedir ve Çekoslovakyanın daha yerler, haıılamasını yaparlar, ıitc dizerek 
mütecanisbir devlet olmak suretiyle te- kızartırlar. 

~~~~~~~----=~==~~~ 

Fransa tarihinin 1ı 
c -- -, 

1 

Demir Maske Tarihi macera 
ve esrar romanı ........................ ~ ...................... . 
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kördüğüm noktası 
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Ann d'Otrl§, sönmeğe yüz tutmuş bir 
sesle söze başladı: 

- Evlatlarım .. dedi. Cenabıhak beni 
huzuruna çağırmadan önce bana bu ıon 
ıatırap ve azabı da verdi. l§lediğim bil
Yiik günah yüzünden çektiklerimin en 
llc:ıaını da aon nefesimi vermezden evvel 
bana ıöaterdi. Sen.. Lui.. Fransa kralı.· 

vuvonun gözlerine çevrildi. / 
iki bakıı karşılaıtı. 
Kral ve Marki.. Anlattılar .. 
On dördüncü Lui sahte bir samimi

yetle: 
- Şu halde.. dedi. Mukaddes yemi

ninizin meydana koyduğu büyük hakikat 
karııeında boynumu eğmekten bqka işim 

kalmadı. Ölın-•- .. 1 "zl .• d' 1 c.ıı: uzere o an annenın ıo ennı ın e 
Ve hu sözlere inan.. Fak at izahat iate· Bu riyakAr ıözler ölüm döıeğinde bu-
ınek ıuretiyle beni daha fazla i§kenceye lunan Ann d'Otrişin üzerinde beklenen 
ııoltma.. insan bir ayağı mezarda iken tesiri yapmağa kafi geldi. 

.Yalan söylemez. Söyleyemez ... Biraz ıon- - Lui.. Lui.. Evladım.. dedi. Yap:a Önünde hesap vereceğim cenabıhak· tığın bu büyük fedakarlık hakikaten asa· 
ııtın .. · k Es uzerıne yemin ederim ki ... Fransa let ve tanına uygun bir hare ettir. a· 
::htında oturmak, Franaaya hükmetmek sen senden baıka ıuretlc harekette bek· 

llı, hallın meıruu 8enin değil, bu· lemezdiın. İnsan her ne tekilde olursa 
~undur. Şimdiye kadar herkes tarafın· olsun vazifesini yaparken asla alçalmaz, 

an ve hatta benim tarafımdan bile red· bilakia yükselir. Verdiiin ıöze inanıyor 
dedilrn · ki . lf, uza aıtınlmlf bır hayat yaıı· ve güveniyorum Lui.. Vazifeni ıonuna 
.Yan Monsenyör Luinindir. Tahtın yeaa- kadar yapacaiına yemin ediyorsun de
ne varisi ve on üçUncü Luinin biricik iil mi) 
lllCfru oilu... Odur. - Evet a1UM.. Vicdanımın emretti· 
b· On dördüncü Lui boğuluyormUf gibi jinl yapacağıma yemin ediy~rum. 
ır halde keaik keaik eorduı Aan d'Otrit bunun üzerine Monaen-

..J!t-1 .Fakat .. Fakat .. Madam .. Bu MSyle- yör Luiyi kolları arumda daha ııkı bir 
o;ıut erın· .. 

) ızı ıspat ... edecek bir .. delil var muhabbetle ııkarak: 
nu 

-Var B"...n b ... ... Uıun u deliller 11· te oradL 
uıarlü d.. Lu • 
d ..L... 

0 YUYonun ayaklan ucuna 
"tini b' . 

tıla ftıı- araz evvel oilumun fırlahp at· 
-.rUk çekmecede.. 

On d" dü 
ki c:elt or ncU Luinin nazarluı yerde-

rneco-e ve eonra da Marki dö Lu-

- Evlldım.. dedL O halde timdi ea• 
na da ıöyliyecek ıöderim var. Sen ld 
daha düne ve bugüne kadar halk arası· 
na kantl1UI ne olduiu belireiz bir kim•• 
idin, yarın Franaa tahtına oturacak, 
F ranaanın hakiki hlkimi n sahibi ola• 
caksın. Sana yalvanrun, o saltanata .. -

1 - -- -

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

dırdı. 

Kuyruğu kopasıca ... dedi. Biri an· 
nesinin ölüp baıında ağlarken öteki aı· 
vıııyor. 

Dııarıdan on dördüncü Luinin sesi iıl· 
tildi. 

nin hakkın olan o tahta •eni çıkarmak tuğu anneeinin vilcudunun birdenbire - Mösyöler... Samajeate valide ha· 
için saltanat basamaklarından istiye isti· tuhaf bir ağırlık kesbettiğinl görünce bir· liçe vefat etmiıtlr. Ben gelinceye kadar 
ye inen bu kardqini daima, her vakıt.. den haykırdı. bu odaya kimse girmiyecektir. Odanın 
her husuıta muhafaza.. müdafaa et.. - Anne... Anneciğim... kapııı önünden hiç biriniz ayrılmayacak· 
ÇUnkü ... çürıkil.. Ve sonra Ann d'Otri§in ıoiumaia ıınız. 

(Seıini yavaşlatarak) o da benim ... ba§lıyan ölü vücudunu yatağına uzattı. Faribol bunu duyunca k.ndi kendine 
evladımdır.. D · b' h di erın ır Ürmetle baı ucunda diz çök- gülerek söylen 'ı 

Monsenyör Lul annesini kolları ara- tü. Kendini büyük teessürilne l[aptırarak _ Şuna da bak.. Sanki hlkim imiJ 
sında sıktı. Soğuk alnından öptü. Sonra ve hınçkırarak inledi: gibi naııl da emrediyor. Halbuki artık 
on dördüncil Luiye döndil. Ona elini - Annem öldü.. Anneciğim öldü... bütün değil, yanm bir kral olduğunu 
uzattı. Bu büyük acı karıısında F aribol ve unutuyor. O da yine bizim Monaenyör 

- Kardeı .. dedi. Fransa tahh ikimizi Mistufle de bulundukları köoede olduk· Luimlzin eayeeinde .. 
alacak kadar geniıtir. 1ıte elim.. Sana ları Yere diz çökmüşler ve ıapkalannı Böyle M;ylerlı:en glSzü odanın içinde 
saltanatın yansını veriyorum.. çıkarmıılardı. ve çekmecenin hulundulu yere rastladı. 

Ann d'Otriıin hınçkınkları duyuldu. On dördüncü Lui fırıattan iatifade et• Birden aıçradıı 
- Çok ıükilr yarabbt .. Onların eev- ti. ~ - Vay lı:u:vruiu kopaaıcaaı.. Vay 

gi ve dostluk.lan silnahlarımın affedil- Markiye yaklaıti. boynu bnluıca. Yay boyu devrile.ice .. 

diiini bana tebıir ediyor. Artık rahat.. - Marki .. dedi. Valide kraliçe öldil. diye baiuc:b. 
öle ... bilirim.. Bu adanıların ıa.. aürecek p,kınlıklan Mistufle, mınldandığı ölU duuını kes· 

Bunları eöyledikten sonra bqı yavq itimize yaramalıdır. Yerdeki çekmeceyi ti. 
yavq kolluı aruında tuttuiu oilu Mon· alın ve beni takip edin. - Ne var.. Ne oluyor patron .• 
ıenyör Luinin ıöbüne dofru düıtU. Marki yere eiildi. Diye ıordu. Faribolı 

Ve ... hareketsiz kaldı. Ayaklannın ucuna pek yaluA yerde - Ne olacak. .. Elinin k6rU olur .. Al· 
VaUde kraliçe Ann d'Otrif. .. ölmllt- duran lüc;ük çekmeceyi aldL Usulca ka- ~ar ... Namuaeuzlar .. Hınazlar. Mer-

til. pıya doğru sittiler. Açtılar.. .S.. çık.ar- yemana domuzlan.. Kuynddan kopası· 
On d6rdüncU Lui, kardetinln uzattıiı mamala ça}lf&?ak dlf&n çıktılar ;ve b- calar.. AlrDJflar.. çekmeceyi alıp götür· 

eli eıkınak üzere henüz bir adım ataufb pıyı dlfUldan kilitlediler. mtitler.. yandık.. Mahvolduk.. Bu ıefer 
ld Monsenyör Lui, kollan arasında tut• Kilit aeıl Faribolun Clikbtinl uyan· adamalı:dh haoı yuttuk. 

Faribol bir taraftan böyle küfür üstüne 
küfrediyor, bir taraftan da adeti olduiu 
üzere baıını birbiri üstüne yumruklıyor-

du. Üzerindeki kadın etekliğini ve kor
saaını koparıp çıkardıktan sonra anne· 
sinin ölüsü yanında ağlıyan ve dua eden 
delikanlıya ya1claıtı. 

Hafifçe omuzuna vurdu: 

- Monsenyör .. Monsenyör .. 

Derin ve elemli dalgınlığından kendi· 
ni yavaı yavaı ayıran Monsenyör Lut 
baıını çevirerek eord u: 

- Ne var} 

- Şu var ki Monsenyör hemen ve 
derhal buradan ııvıımak lazım.. Karde
ıiniz sizin hüviyet vesikalarınızı ihtiva 

eden çekmeceyi alıp götürdü. Dıf&rldaki 
adamlanna kapının ıwnaıkı muhaf ua 

altında tutulması hakkında emirler ver· 

di. Saraydan ~cak bütün delikler b

kandı. Allah vere de girdiğimiz gizli ka-
pı serbest olaa.. Y oba llmı cimi yok. 
hepimiz hapı yuttuk sayılırız. 

- Aldanıyorsun F aribol.. Boı bir 
telif ediyorsun.. Kardqiın ölmek üzere 
olan annesinin önünde yemin ile verdiii 
eözü tutmamazlık etmez. Edemez.. Beni 
rahat bırak.. Duamı bitireyim. 

- Bq üstüne Monsenyör .. , Dua edi
niz... Biz Jt..ılağımız kirif te kendimiz te• 
tikte bekliyoruz. 

-BiTMEDI-
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BiZANS SARAYININ /C YUZU 
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Biz.. Adanı öldürmekten korkmayız 
isterseniz 
Hıristidi 

emrediniz 
ile birlikte 

Haşmetmeap, bütün sarayı, 
kılınçtan geçirelim. Fakat .•. 

Genç imparator Leon bu ıözlerden 
'°k memnun oldu. 

cak .. Kilieanın nüfuzu ve Bizanı ıÜrÜIÜ· ı - Bu fedaUrlık ve eadakatini unut· 
nün ne tarafa çekerse o tarafa giden ef· mıyacaiım ve .• Zoiçe imparatoriçe olur 
ün hiç deiilse buıün için korkulacak olmaz da tana earaydaki cariyelerden F aut Sebutiyanonun ıee çıkarmamuı 

onu ıüpheye dilıünnüıtü. bir kuvvettir. hangieini ve kaç tane.ini İstersen verece· 

Ona hitaben: imparator Leon, t&Şınnıı bir halde iimi vadediyorum. 
_ Bak .• dedi, Buıüne kadar hep be· sordu: Sebastiyano korku içinde gözlerini aç· 

ıaber arkadqlık ettiiin Hırietidi ne söy· - Peki ne yapalım) b. 
liyor. Yoksa ıen onun fikrinde değil mi· Sebastiyano yine ileri atıldı: - Haşmebneap. · · dedi. Ben ıize sa· 

.. • dakat ve merbutiyet arzediyorum, ıiz sin' - iti bana bırakın. Ben imparatorı· 
c:. -b · b 1- ld d İse huna mukabil bana en büyük cezayı 
.;>e astıyano aıını ıı:a ır ı. çeyi ikna etmeie, onu ealtanattan vazge· 
- Haımetmeap... dedi. Biz. Hıristi· çinneğe, sizJnle olan reımt izdivaç ba- veriyorsunuz. 

diı ile ikimiz eanki bir adam gibiyiz, Va- b - Nasıl ceza')· 
iını kırması için bizzat kilisaya aıvur- - Kadının birainden yakamı kurta· 

)u& birbirimizle kavgalaıınz.. Bazan bo- maia çalııacaiJm. Eğer bu meıele bu 
iulaıırız. Fakat hizmet ettiiimiz kapı· nncaya kadar neler çektim. Öyle intan· 

yolda bitene daha temiz olur .. nınm. lar vardır '-ı· hayat ve tAlileri kadmladır. ya ikimiz de aynı köpek eadakati ile ıı: 

H 1 V i) Leonun yüzü gUldü. Kadınla mUtt-e'-tir. Yine öyle ın.anlar bailı oluruz. ele ve inimetimiz u· in. .... ıı: 

Soyunu Bizaru tahtında illnibaye payl- - Sebutiyano... dedi. Bu dediiinl vardır ki kadm onların hayatlanna uiur· 
dar etmek bizim için bir vazifedir. Fa- yapacak olurean BizaDI tahbna •n bU- ıuzlull setirir. Ben itte bu ikinci bun 
kat... yftk eyillif, Makedonyalılar ıOl&leeine inaanlardanım. Bir kene yanıldmı. hin 

Sehaıtiyano ıuatu.. de en bo,nk hizmeti yapmıt olursun. kerre pifman oldum. Siz bana bir eyilik 
Httiatidi yerinden ıııçradı. Eekl haydut .Ulümeedi. yapmak ieter mWniz) Sarayın tarap 
Rengi Mrardı. _ Aynı zamanda Hapnebneabİmza mahzeninin anahtlinnı bana verin .. Siz. 
Sebaıtiyanonun ıözleri onu müeterih Jr.arp .. dalı.at Ye baildıfunı s&.tennit den haolta birwey iatemem. 

etllllftı.. olurum. Benim için en mUhlm olan da 
-BlTMEDI-Cüzel ıllzel IÖyledili M>zleri (Fakat..) l>udur. 

diye keımeııi korktuğu teYe ulramuı ih· ---------------------------------

ıimaJj ile saray nUtrını ürkütmilftü. Izmı· r Fuarı imparator Leon da kaolannı çatmıt· 
tı. 

- Fakatı ne ..• dedi. Bir itirafın mı 

•ar .. 
Sabaıtiyano, tereddüdünün bırakbiı 

fena tesirin farkında olmamıı aibi gÖ· 
rilnerek devam etti. Yunan gazeielerinde bü

yük takdirler uyandır<lı 

:::s::::: ____ _ 
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- 24 - Nakleden: Faik Şemsettin 

Şarlatanın sözleri doğru çıktı 
Kırk sekiz saat içinde, ölüm döşeğinde ve ölme 
üzere olan hasta iyileşmiş, canlanmış bir hale gelmifı 
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HARIKULADE BtR TEDAVi 

Fettan konteı dö Lamot, Kailiyottro· 
nun ıüphe etmesine rağmen, tarlatan 
adamı haıta prens dö Subisin nezdine 
ıokınağa muvaffak oldu. 

Lorenza ile gÖrÜ§tÜğü geceden iki gün 

eonra, ıarlatanın kap111 önünde, iki ka· 
pası Üzerinde Kardinal Kohanın arrnalan 
bulunan lüks bir araba dardu. 
Kadın doirudan doğruya tarlatana: 
- Kont! dedi. Geliniz, ıizi Marepl 

bekliyor! 
Kailiyoıtro konteı dö Umotaı 
- Hutanın hayabndan ilmit keail

diji, doktorlann hep daiddıiı dojnı 

mudur) diye ıordu. 
- Evet. dojnıdurl 

KAOUYOSTRONUN ARZUSU 
Kailiyostro, ne babaya oluna olıun, 

harikul&de bir tedavi yapmak bu suretle 
aaray kapılannın hep•İni de kendiei için 
açbrmak iatiyordu. Hiç Mvmediii bir 
kadının kendisine arzettiii bir fıraattan 
lltilade lhımdı, ve biraz diifünceden 
eonra: 

- Ali .. Sizi takip ediyorum, madam r 
dedi. 

Ve konteı ile birlikte prenıin araba· 
sına bindi! 

cMEVUD TABlP> 
Suhis konağına vardıklan zaman, kon· 

tee dö l..amot, Kağliyoıtronun iamini ver· 
meden cMevud tabip> le geldiğini ha· 

kendiliğinden ayaia kalkacakbr 1 dedi. 
BU SöZLER HEP HAKiKAT 

OLUYOR 
Garip hadise 1 Daha doğrusu hadiseler 

prlatanın tamamiyle tasdiki hadisesi l. 

havasın da nazarı dikkatini celbedi 
du. Bazı en ıayanı hayret bir ıofu • 
yor, ban da, bilha11a bazı yerlerde 
bütün bqka bir adam gibi hareket 
yordu. Çok zamanlar bir geveze ka 
çok söz söyler bazı da ıorulan ıuall 
bile cevap vermezdi 1 

Elbiseleri ve geyinme tanı da b 
idi. 

Kağliyostronun hastayı ziyaretinden 
kırk sekiz eaat aonra, vaziyet değiımeğe 

ba§ladı. Prens 48 saat sonra misafir ve 
dostlarını kabul edecek hale girdi. 48 
eaattan sonra, Prem yatak.tan kalkmak Kailiyostro kendisinden dalına sa 

arzusunu gösterdi. Oçüncü gün, hiç bir kısa ıeele hahıederdi. Meeel&. bir 1 
kimeenin yardımına muhtaç olmadan, 
kendi kendisine yataktan kalkb ve oda 
içinde bet, on adım dolaıtr. Bir koltuğa 
oturdu. Zevkli, zevkli ıörUıtil. 

Ve, İ§İn en garibi fU oldu: 
Oç sün evvel hayabndan tamamiyle 

kendisine getirilen bir hastaya ı 
- Kont, sizin hutalıiınızdan hiç 

teY anlamaz. Fakat büyUk Allah, 1 
derdin devuını bilir, bu devayı neba 
bn uea.relerine koymuıtur. Kont Kai 
yoetro, Allahın önünde ıecdeye va 

ümit keeilen huta Prens, yanındakilereı cak, ve IİZin derdinizin Clrnaıru 
- Kamım acıkh; bana ne için cilzel nebattan alacaiını öirenecektlrf deı ' 

bir tavuk budu kızartmıyoraunuz). de· ibadet için çekilirdi. 
di. Fakat, A11aha mı, yok• teYtana 

Hastanın etrafındakiler, en büyük bir ibadet ederdi) bunu bilen de yoktur, 
hayret içinde kaldılar. Carip tabibin Kailiyoetro, en ziyade mazillnd 
.özlerinin birer, birer tahakkukd!f\ı gör· balıeetmekten çekinir, bu eeran 
düler. bir dillit ile aaldardı. 

Prenı, kendisine getirilen tavuk kızart· KENDiSiNE CöRE KA~YOSTR 
masını büyük bir iıtiha ile yedi. NUN MAZll 

Bu harikulade neticeyi ne ıuretle izah Kont dö Kailiyoıtroyu bir sün kon~ 
mümkün idi? Bu şarlatanda hakikaten dö Briyenin nezdinde ıık)Jtınnıtlar ' 
bir tedavi kudreti var mıydı) Yoksa... mazisini ıorınuılardır. Kont da Kai 
bütün bu neticeler bir tesadüfiin, yahut yostro da bu doıtlarına mazisi hak1un'cl 
bir hissi kablelvukuun eseri mi idiL ıunu .öylemiıtir: 
Bu ıuallerin hiç birisine cevap verrnek - Size söyliyebileceiiın teY. k 

- F akah fU ki .. benim kısa aklımca .. 
bu itte biraz acele etmemek serek.. İm· 
parator Vaıilln kaza kurbanı olaralı: ölü

mG zatıphanelerinin aaltanate çık.malan· 
na eebep oldu. Valide İmparatoriçenin 
yefab Arayın harem daire.indeki iatik
lllinizi temin etti. Kutzunyoteıin 8lilmU 
ile eizI, lllı: aılunıza ve dilediiiniz aihi 
ıaltanata bir miraeçı getirmek arzunuza 
yardım etti. Hqmebneap 1.. Biz adam 
öldürmekten korkmayu.. Çekinmeyiz .. 

isterseniz emredin .. Bütün earayı Hıriıti• 
di ile ikimiz kılınçtan ıeçirelim. Fakat 
bizim kan dökme hayabm12da kendimize 
göre bir itikadımız var. Bir cinayet belki 
bir ite yanyabilir. ikinci cinayeti daima 

.._ ber vermesini kapıdaki Jıviçre1i nöbetçi 
Atina Akropolia yaı.ıyorı ett1ii tecrübe aayeainde fevkalbe'er ye söyledi. Subis aileei, tarlatanı büyük 

milmltün olmamakla beraber, kat't olan deniz muhitinde doğduiumdur, Mısırda 
bir nokta vardır. Bu adamın blSyle te• bir ehram Uzerinde büyUdUm. ÇUnlt 
davileri pek çoktur 1 Bu tar latanın haya· ebeveynim beni buraya terkernitlerdl 
bnı kaplıyan eerar, iater cinai bir kabili- Burada muhterem bir ihtiyar buld~ 
~et. iater fevlualbe.- bir kudret olaun, Bu ihtiyar heni hem büi'Uttü. h•m dı 

kat't halledilemem~tir. Bu da g8sterir bildiği euan bana verdi! 

lzmlrden yazılıyor: cOn gUn içinde gayretler aarfedtrek yenl &neklik bir bir nezaket ' ile fakat aynı zamanda da 
Imılr ııeıııb1n1 UçyUz bin kifi ziyaret et.- ._r vücuda ptJ.rmlttir. çolr. .oiulr. luarıdadı. 
miftir. E:tlence yerlerinin mUkemmeJiYet ve Şarlatan, ilk it olmak üzere kendisi· 

Bu yılkl 1ergiınlz, orpııl:ıasyon, tenev- yenil1lclmi de 1ergiye ayn blr cazlbe ver- nin hasta yanında yalnız bırakılmasını 
vU ve zenginlik ba]rımmdan fevk.alide mekte<iir. Öğleden aonra istirahat eden rica etti. 

muvaffak ohmJ,ftur. Beı.dlye reisi B. İzmir şehri akpmı .ergide geçirmekte- Hasta ölüm halinde idi. Ve hutanın 

ki, Kağliyostro, tarihin hakikt mahiyeti Mahut prkh Altavtaıın uaultine çol 
hiç bir veçhile halledilemiyen tahsiyet- uygun olan bu cevap, tatmin edici b · 
)erinden birisidir 1 cevap deiiJdi, fakat Kafliyoıtroya at 

Behcet Salih Uz tlmdlye kadar elde dir. Sergi heyeti takdirlere §ayandır. aileei ehadı, tabibin hu talebini hemen 

kabul ederek salondan çıktılar. 
ŞEHiRDE DEDJKODULAR edilen cfevkalbeter:t lik iddiaıı gUn aeç· 

Prens dö Suhil gibi ıarayda çok ma· tikçe kuvvetleniyor ve taraftar buluyor• 
ruf bir pluiyetin harikulide bir tekilde du. 

üçüncUeil takip eder. Ve bu Uç cinayet 
te faydalı olabilir. Fakat dördüncil cİ· 

nayet... F ellket getirir. Bundan lctinap 
gerek.. Sizinle beraber hep imparatorİ· 

çenin ölümüne dua edebiliriz. Ancak bu 
ölümün kendi kendine gelmeıini temen· 
ni edelim. 

Çekoslovakyada umumi seferberlik 
haberi tekzip edilmektedir 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAHtFEDE - mıyan bu h&diaeleri tifirerek Çekoslo

teelne bir kaç eaat içinde 11 hin Jdti ta· ı vkyaya it.arp pek acı bir Hean kullanıyor· 
rafın"clan iki milyon 300 bin kuron iane lar. Bununla beraber mU.bet tafsllAt ta 

yahnlmıttır. ı veremiyorlar. 

Bu sözler, Hıriatidinin aararmıı yüzü
ne biraz kan getirdi. 

Çekoslovak buhranının neticeleruneei Berlin, 1 6(ö.R) - Naayona1 ıoıya· 

içinden kapı yoldatının zekl ve siya
setine hayran oldu. Kulağı geçen boy• 
nuz gibi Sebaatiyano da ıiyaset fınldak-

için mühim bir hldiee de ıudur ı Rebi· U.t partieinin reımt organı olan F olkiıe 
cümhur Beneı tarafından kabul edilen Beobahter yazıyor ı 

çılığun eanki hic;ilmit bir kaftan gibi sır· 
hna geçirivennifti. O da ondan aıağı kal
mamak için arkadaıının imdadına yetif· 
mek istedi. 

Slovak mebuıu ıimdiki h&diseler eebe· cSildet kardeıleriml.z bizJ imdada ça· 
biyle Slovak muhtariyet partisinin devle· ftnyorlar. Eler bu daveti dinlemeuek 
te kartı mücadeleyi terke karar verdiği· Alman olmak ıerefine liyakat kazana· 
ni bildirmittir. may12.> 

Prag, 16 (ö.R) - Pragda .Ukönet 

- Ha§metmeap.. dedi. Bu husuıta 

Sebıutiyanonun hakkı var. Acele etmek 
doğru olmaz. lmaparatoriçenin ölümü 
çok kolay .. Fakat neticesi çok fena ola· 

hüküm sürüyor. Yeni hldieelerde otuz Satılık 
ki~inin telef olduğuna dair Südet kayna• 
ğından çıkarılan haberler uydurmadır .• 
Bugün hiç bir ölü kaydedilmemiıtir. 

otomobil 

Halbuki Alman gazeteleri mevcut ol-

.----

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

Cinli Kaya 
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- MaJümunuzdur iti buırün ava git· 
tim. Gider iken sadık tebaanız beni ıe· 
limlamak üzere yolun iki tarafına dizi). 

Ben ıimdi terziyi çalmnm. 
Demekle pbzade babuının elini öpe

rek odıuına döndü. Hüklimdar derhal 

mitlerdi. Bunun arasında, yaşlı bir kadın bir adam gönderip tuz:lyi d&vet eyledi. 

ile iki genç k12 nazarı dikkatimi celbetti. Ali usta huzura sider iken ne için dlvet 

K12ların birine bila ihtiyar gönlümü kap· olunduğunu biliyordu. Odaya girip ll· 
tndım . zimei ihtiramı icradan ıonra: 

- Öyle mi~ Bu kız kim imiş anla· - Şevketli padipbırn kulunuzu em• 
dın mı~ retmişainiz. Fermanı hümayununuzu bek· 

- T erzibaşınız Ali ustanın kerimeıi liyorum. • 

imif .. itte muhterem pederim hana o kı· ı Dedikte, paditah merkumu bir san• 
zı almanızı istirhama geldim. dalyaya emredip oturttuktan sonra dedi 

Padiph yegane oğlunun arzusuna iti· ki: 

mediğinden oğluna: bunda bir beiı görmedim. Altahın emri 

503 Model be~ klJllik istimale salih 
bir otomobil satılıktır. Istiyenlerin ldare-
haiıemize mUracaatleri. S.5 -

- Padioahım kulunuz bu derece azim 
bir 1aadete nail olmak için kendim<Je li· 
yak.at göremem. Maahaza kul da ve ku· 
1un herıeyİ de ef endleinlndlr. Binaena .. 
leyh hen de kerimem de emrinize tlbl 
bulunuyoruz. Ancak .kerimem carlyele· 
rbıiz ikidir. Şahzade hazretlerinin ietedik
leri hangisidir') 

- Hangi.I olduiunu hilahara tayin 
ederiz. Şimdi ]bun olan eenin muvafa
katindir. 

- Öyle lae her zaman için hazırdır. 
Ali usta huzurdan çıkıp dilillnma av

det eyledJ. Padipb oğlunu oduma celb
eyler ve terzinin kerime.ini vermeğe mu
vafakat eylediğini, anele: kızı iki olup 
phzadenin hangisini ietediğini bilemedi· 
lini haber verdi. Şahzade de kızların 
hangisini aevdiiini bilmiyordu. Bunu an· 
lamak için ıaraydan bir kadının terziba
tının hane.ine gönderilerek kızlann her 
ikisini göriip qklllerine dair malGmat 
vermesini münasip gördüler, 

Ertesi gün ıaray cariyelerinden biri 
terzihaıının hanesine gitti. Akpm Ali 
usta padipha o gÜn kendini celbederek 
vaki olan teklifini zevcesine haber ver
miıti. Saraylı hanımın muvasallti üze· 
rine kadın fevkallde ihtiram ile hizmet· 
te ve ikramda bulundu. 

J&Z etmek için bir sebep göremedi. Terzi Ali usta. Seni dlvetten makeadım 
Ali uıta pek eyi bir adam, muktedir bir bir hayırlı iştir. Oğlum bugün ava afder• 
aanatkar, meşhur bir tacir olmakla hera-

1 
ken sokakta kerimen! görüp sevmiı. Ba· 

her kendi terzi ba~ısı idi. Onun kerimesi·, na onu almak için rica etti. Ben de ıenin 
nl kendine gelin almakta bir beis göre· ı· eyi bir adam olduğunu bildiğim cihetle 

- Arzun bundan ibaret İse ek kol v pc;yjl.111.111.luı.rJ'i.n-lc..aul.a"_;·;ı..._k....;.· -~·--~..ı...L.-e-~-ı----~,----~~---

Kağliyoıtro, haıtanın yanında ve yal· 
mz olduğu halde bir eaat kadar kaldı. 
Ve hundan ıonra, Mareplın haıtahakıcı· 
sını çağırarak ona, büyUk bir ciddiyet• 

tedavili hldiaesi Pariate çok çabuk ıu- MADAM Dö LAMOT SAHNEDE 

yu buldu. Ve bir hç g\in içinde, Kaili- Prenı Subiain c T avult budu maceruu 

le: 
yoıtronun konağı lSn~nde iki yüz araba· Kağliyostro etrafındaki rivayetleri ço 

- Eğer benim tavaiyeleriın harfi har
fine tatbik edilirse, iki gün ıonra huta 
yataktan kalkacak ve bu salon içinde do
lapbilecektir. Bir ııün ıonra da bir ta· 
vuk budu yeyecek ve araba ile ıezmeie 
çıkacaktır. Nihayet önUmUzdeki hafta da 
saraya sidehilecektirl dedi. 

nm durduğu sl>rUldü l kuvvetlendirdi. Bu ıırada yeni bir hldiH 
Vereayda da kra1 ve kraliçe, Kağliyoa- bir harika daha meydan aldı. Fakat b 

trodan, harikullde kudret ve muvaffaka· defa mevzuubahı olan tey bir «tedavi> 
yetlerlnden baheedildl. Fakat kral ve deiil, bir cietikba1den haber verme> idi. 
kraliçe, hiltün bunlara rağmen Kağli- Ve, madam dö l..amot ta eahneye gir• 
yoetroyu çok mahir bir prlatandan di. 

Bu ciddiyet kartısında ta:ıuan konak 
halkı, bütün tavsiyelerine, Allahm emrl 
kadar riayet edeceklerini vaadettiler. 

Bunun üzerine Kağliyostro cebinden 
bir ufak tiıe çıkardı. Bunun içindeki es· 
rarengiz ıudan on damlayı hastaya içir· 
di: 

- Yann hastam12a be§ damla daha 
az ilaç vereceğim. Daha erteııi gün an· 
cak iki damla ilaç alacaktır. Bu hayat 
ek.irinden iki damla aldıktan ıonra, 
az. __ --- - -- -- ---.. -== ... 

baoka birtey addetmek letemediler 1 
F AKOL TEDE HAYRET VE TEESSOR 

Aynı zamanda Fakültede derin bir 
hayret ve teeuilr baıladı. Fakült bir defa 
Kağliyostronun tedavi tekillerine itiraz 
etti ve Kağliyoıtro aleyhine mecmualarla 
netriyata koyuldu. Fakat bütün bunlar 
Kailiyostronun ıöhretini artırmaktan 

baıka birteye yaramadı 1 Grim bile hata• 
rat ve muhaberatında Kağliyostrodan 

adeta hayret ve takdirle bahsetmiıtir. 
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Kağliyostronun halleri, avam kadar .. 
mCL Saraya avdetinde tahzade de ha.zır br: Düiün hazır)ığınln yapddılını ıöyli
olduğu halde padişaha mü,ahedabnı an.. yonunuz. Bizim de birçok ek..iklerimiz 
lattı. Kızın birili siyah taçlı ve kara göz• vardır.Kızın cihaz olarak hiç birteyi yok· 
)U ve diğeri kumral eaçlı ve mavi gözlü tur. Bahusua bu kerre cihazda ldt birtey 
idi. Şahzade siyah gözlUyü sevdiğini be- olamaz. Her halde alır ıeyler ]hım.Biz 
yan eylediğinden istediği kızın büyülü de valıt kayhetmiyerek bunlan ihzara 
olduiu anlqılarak terzi baııya bu ıuret• baılamalıyız. 
le haber verildi - Hakkın var. Onun için ben bu ci-

Jki ııün tonra Ali usta dükltanında otu- het1eri ıizden evvel düıündüm. Senin 
rurken Behzad geldi. Şahzadenin kendi.. hiç zahmet ve külfet çekmene lüzum 
ıini iatediğini, akpma her halde gelmesi- yoktur. Bir paditah ıelinine münaıip ci
ni söyliyerek gitti. Teni ak,am ilzeri hazı ta bit biz ihzar edemiyeceğimizden 
mezlc.tlr kayanın yanına aitti. Yine köle bunu o gibi teylerden nlıyan tüccar ha· 
orada kendisine muntazır idi. Kemafis- ııya havale ettim. Belki bir iki gÜne ka· 
sabık kayanın yarığından geçerek hah· dar buraya gönderir. 
çeyi bilmürur saraya va11l ve phzadenin - Oh memnun oldum. Şimdi yüre• 
odasına dahil oldular. Şahzade ile ıultan ğim rahat oldu. 
terziyi padiph kanipederi olduğundan Oç gün ıonra sabahleyin büyük bir 
dolayı tebrikten sonra tali dedi: manda arabası gelerek Ali ustanın hane· 

- Ali usta, kerimenizin cihazını ıul- el önünde durdu. Dört bet kitinin tahtı 
tan yapacakhr. Sen hiç bir teıebhüıte idareeinde bulunan hu arabada on kadar 
bulunma .. Behzat, Sultanın tertip ve ih· sandık yüklU idi. Bu adamlardan biri ka• 
zar edeceği cihazı sana getirecektir. Sana pıyı çalarak: 

bunu teblii için çağırttım. - Hanımefendi yol veriniz de ıu 
Ali usta phzade ile aulatnın mazhar sandıklan indirelim. 

olduğu hu kadar eltaf ve inayetine arz - Oğlum bu eandıldar blz.lm mi) 
tükran eyledikten sonra yine Behazt ile - Evet. hanımefendi sizindir. Tüc-
beraber kayadan çıkıp hanesine geldi. car hacı gönderdi. 
Kansı ile oturup konuşmağa bqladılar. Ha anladım evladım. Biz çekile-

Prens Subilln konağına girmeei husu· 
ıundaki büyük hizmetlerine mukabil, 
Kağliyoıtro hu ıeneri ve macerapereel 
kadını sevmemekte ve raıtgeldiği yerde 
de soğuk muamele etmekte idi. 

Fettan kadın, bu ıoğuk muameleleri 
hiuetmekle beraber, bir aqam şarlatan 
adamla görüıürken, kraliçe Mari Antu .. 
vanet ile olan sıkı münasebetlerinden 
bahıetti. Ve cebinden çıkard!iJ bir earay 
anahtarını ıarlatana göstererek: 

-BlTMEDl-

anahtarlannı da teeliın ederek glttJleı, 

Gitmezden evvel biri: 
- Hanımefendi bu eandıklarda kü· 

çük hanımın elbiee ve çamqua alt ciha
ZJ varın!§. Yatak ve eaireyi tonra aetlre• 
ceiiz. 

Diyerek gitti. Bunun üzerine kadın 

kızlariyle beraber binr birer eandık
lan açblar. 

Birinde sömlek ve don gibi beyaz ça
mafJr takımı dolu idi. Bunlar ha1ia ipek. 
ten, kar gibi beyaz, a§ır itlemeli fey)er 
olup padif&h kızlarının cihazında bile 
o zamana kadar misli görülmemit teYler• 
di. 

ikinci eandıkta earı sırma ve inci ile 
iflenmiı mü~mmel bir gelin elbieeai 
üçüncü sandıkta beyaz 11rına ve elmula 
i§lenmiş mükememl bir Cuma elbiseei 
vardı. Diier sandıklarda da pek ağır 

ve nadide kumaılardan elbiseler, çorap· 
lar, mendiller, çarpflar, ayakkaplan ve 
eaire dolu idi. 

Kadın ile kızlan bu hazine deier cİ• 
hazın kar§11ında hayran kaldılar. Akpm 
olup Ali usta hanesine geldikte ıofada 
dizilmi§ olan sandıklan gCSrUnce bunlan 
ıultan taarfından gönderilen cihaz oldu· 
ğunu anlıyarak derhal: 

Kadın: "lu.vun•--~~...:...._~~J_~~..l-..&_.--~•~--~~~~----~ 
·~~~~~~~~~__u·ıı~~,M.;CA<· 
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Bir şapkanın hikayesi 
lki adam oturmuşlar, evlenmek hak

lunda lconuıuyorlar. Bünlardan birisi be
kar, diğeri evli .. Bekir hayatının dönüm 
noktasına gelmiştir. Arkadaşının bu hu
sustaki tecrübelerinden istifade etmek , 
onun noktai nazannı öğrenmek arzusun
dadır. Aralanndalr.i konuşma f(iyle de
vam ediyor: 

Bekar - Son zamanlarda evlenmek 
itini çok düşünmeğe başladım. Da.ha 
doğrusu evlenmeğe karar vermiı gibi
yim. Onun için senin fikrini üğrenmek 
isterim. 

E.vli - Bundan bir müddet evvel bir 
tapka satın almağı aklıma kQymuştum. 

Bek&.r - Btrak ıu ,apka laf mı şimdi 
bir tarafa... Sana evlenmekten bahsedi-
7orum. 

Evli - Alacağını şapkanın eyi olmıı
eanı istiyorum. Birkaç defa önünden 
&eçtiğim bir dükkanm vitrininde gör
dQğGm bir ppka bilhassa nazarı dikka
timi celbebnişti. Bu, nefis kordelah hoş, 

Yumllfak bir gri ppkaydı. 
Bekar - Bana bak, sen benimle alay 

mı tdiyorsun) Bana şapkadan değil ev
lili1': hayatından bahsetsen daha eyi olur. 

Evli - Dükkanın önünden hiç de
tilse beı defa geçtim. Oradan her geçi
•itnde ppka biraz daha hoşuma gitti. 
Alhncı defa oradan geÇtiğim vakır ~de
ta: baıka. birinin benden daha çavuk dav 
ranarak'. onu illmıı olmasından korku
yordum. Şapkayı yerinde bulunca he
men aahn almağa karar verdim. 

Bekle - Canım bırak ıu ppka liiki
yesini timdi.. Bu işte bana yardım et
mİyccek miain) 

Evli - Orası, o sokakta ppka satan 
yegane dükkln değildi. Sağlı solhı ıapka 
hıagualariyle doluydu. Benim göz koy
'duium şapkayı almadan evvel bir kerre 
de diğer dükklnları şöyle bir dol~şmağı 
doğru buldum. DükUnlardan birinde 
gayet cazip, uzun tüylü, siyah 'kordelalı 
bir velur ppka gözüme ilişti. Başka bir 
vitrinde gördüğüm kahve rengi bif fötr 
1apkaya da ağzımın suyu akmadı değil.. 

Bekir - Demek benimle evlilik bah
sini konuımak 1atemiyor musun) 

Evli - Karar81zlık içindeyim .. 

Bir düklcin vitrininden ötekin; koşu~ 
yordum. Biltün trördüğüm ppkalan bel
ki on defa birbirleriyle mukayese eltim. 
Sonunda au kanaati hasıl ettim ki onlar
dan hiç biri ilk gördüğüm ppkanın ye
rini tutamıyacakh. Kararını veren adam
lara has dik, canlı bir yürüyüşle dük
k&na daldım. Tezgahtardan o ııapkayı 
istedim ve başıma geçirdim. Aynadaki 
akalın pek hoııuma gitti. O şapka bana 
pek yakışmıştı. Hemen bede1ini ödedim 
ve dükkandan çıktım. Kendimi tekrar 
sokakta bulunca, içimde diğer şapka

lara bakmak için meşum bir arzu bul
dum. lıte o zaman müthiş bir şey oldu. 
Vdur ıap'ka o ana kadar farkına var~a
Clığım yeni bir güzellikle gözüme takıl
mıştı. Henüz başıma geçirdiğim şapka
dan daha eyi, belki de bana daha uy
gundu. Kahve rengi fapka ise daha uy
gun, kibar, daha inceydi. Vitrinden vit
rine koıuyor, karanmda istical ettiğim 

• İçin kendi kendime küfrediyordum. Bir 
kaç gün bekleseydim ne olurdu~ O za
man diğer ıapkalardan birini alırdım 

mllhakkak .. Artık it işten geçmişti .. Ol
muş ile ölmüşün çaresi var mı) 

Bekir - (Nihayet arkadaşını dinle
mek üzere tekrar oturmuştur.) 

Evli - Eve gidince yeni ppkamı dü
!!Ünceli düşünceli muayene ettim. 

Muhakkak ki güzel bir ppkaydı. La· 
kin eneresan değildi. Onu neden ilk gör
düiüm vakit o kadar beğendiğimi tah-
1ile çalıştım. Jçimi çektim, her karşıma 
çıkan adamın benimkinden daha eyi bir 
§apkası olduğuna dair içimde gizli bir ka
naat vardı. Lakin bu kanaati hasıl etmek 
ancak o gri şapkayı başıma geçirmekle 
kabil olmuıtu. 

Bel:nr - Şimdi nnlamağa başlıyo
rum, Demek evlenmekten ve evlilikten 
bahsediyorsun hal 

Evli - Sana evlilikten bahseden ol
du mu §İmdi? Şapkalara dair şey anla
tıyordum. 

Bckiır - Peki canım, öyle olsun ... 
O halde İnsan eyi bir.. şapkanın nasıl 
olmasını ister) Mesela eyi bir şapka
nın ne gibi hususiyetleri olmalıdır) 

v Evli - Eyi bir şapka baııınızda bir 
agırlık, bir yük olmamalıdır. O, başını
~n ~~ııluklarını, çıkıntılarını doldurma
ı, ~ıçımsi.z Yerlrini örtmelidir. O şapkayı 
Ceyınce onun sizden başka hiç kimse ta-
rafından .1 • V• • 

ıınız. 
geyı mıyecegıne ~mın olmalı· 

Bekar -A l d S E . n a un. onra? 
-vlı - C:-pka d.. ··b· b" h . ~ nın ıger mu ım ır 

uauaıyeıi d b ı~ 
tekilde ol e aıtan .ı;olayca çıkabilecek 

.. k 1 
masıdır. Başa sımsıkı yapıpn 

P a ar ( 
ena 18Pkalardır. Çıkartmak 

istediğiniz vakit zorlamak mecburiyetin
de kalacağınız ıapkadan Allah sizi ko
rusun. 

Bekar - Yağmur yağarsa ne yapar
sın). 

Evli - Önceleri yeni şapkanıza karşı 
pek itinalı davranırsınız. Yanınızda ;em
ıı.iye taıırsmız. ilk yağmur damlasında 
bağmraınız: cAman yeni ppkam ıslan
masınb dersiniz. Ya bir taksiye atlar, 
ya şemsiyenizi açarsınız. Bir müddet 
sonra caman canım biraz yağmur bu 
şapkaya ne yapar, bu eyi ş~pkadır. Bir 
şey olmaz!> dersiniz ve kılınız kıprama
dan onu ıslatırsınız. Çolt fena havalarda 
ise bugün hava bozuk.. Eski şapkamı 
geyeyim daha eyi 1 Ona hır şeycik ol
maz, dersiniz. 

Bekar - Şapkanızı lokantada veya 
tiyatroda başka birinin geyip gideceğin
den korkmaz mısınız? 

Evli - Yeni iken korkanın. Yeni 
ppkaya he-rkea fazla ihtimam gösterir. 
Onu yanlışlıkla başkası alırsa 'kimse sizi 
teselli edemez. Fakat şapka eskidikçe 
şaka olarak: cKeşki birisi yanlışlıkla ıu 
bizim ppkayı geyip gitse de yerine ken
di •pplcasını bıraksa I> dersiniz. Lakin 
dalgın insanların daima yeni, eyi şapka
ları t"eyip gittiklerini o zamana ka"dar 
bittecrübe oğrenmi~ olursunuz. 

Bekar - Peki onun çar~ nedir) 
Evli - Şapkama kendi adımı taka

nın. 

içine adımın ilk harflerini iliştiririm .• 
O, hayatınca onu taşır. Maamafih bu 
harflere de aldırmıyan dalgınlar yok de
ğildir. 

Bekar - Hiç şapka kaybettin mi> 
Evli - Ettik yal Fırtınalı havalarda 

hazan adamın şapkası başından uçuve-
rir. 

Bekar - Şapkası uçanlar ne yapma
lıdırlar) 

Evli - Bu gibi hallerde yapılacak bir 
tek şey vardır: Katiyen onu yakalamak, 
tekrar ele geçirmek için saldırmamaktır. 

Bekar - N~den) 

Evli - Evvela fayda etmez de on
dan. Çünkü rüzgarda şapkalar, hatta 

kuşlarpan bile hızlı uçarlar. Sonra her
kes rüzgara kapılıp kaçan şapkayı tut
mağa çalışanlara güler. Şapkası uçan bir 
adam, cülünç bir adamdır. Onu tekrar 
ele geçirme:ge çalışmakla bir kat daha 
gülünç olmakta mana yoktur. 

BekRr - Doğru, doğru olduğu kadar 
da acıklı .. 

Evli - Öyle .. Öyle ıama insanın elin· 
den başka ne gelir ki, hazan da mukabil 
bir riizgar eser kaçan şapkayı gene sahi
binin başına atar, bu da çok olmuştur. 

Bekar - Bir sual daha : Neden er
kekler birbirlerini şapkalarını çıkartmak 
suretiyle selamlarlar) 

Evli - Bunun cevabı pek kolay. On
lar birbirlerine: cBak bana, şapka gey
meğe başlamadan evvel hoş bir adam 
değil miydim)> demek isterler. 

Bekar - O halde sence şapka gey
mek muzırdır. 

Evli - Her zaman değil, fakat her
kese ufak tefek mazarratlan ·dokunur. 
Bazılarının şapka yüzünden saçları dö
külür. Bazılarının saçı vaktinden evvel 
ağarır. 

Bekar - Ya adedi günden güne ar
tan baş açıklar hakkındaki fikrin nedir} 

Evli - ölünceye kadar şapkasız gez
meği saçma bulurum. 

Be kur - Neden? 

Evli - Çünkü insanın saçının içine 
bir sürü toz toprak girer. Halbuki eyi 
bir ppka bu pisliklerden başı pekilıi 

muhafaza edebilir. 

Bekar - Ya hasır şapkaya 'ne huyu· 
rulur) Hani insanın Haziranda satın alıp 
yr~ akpmları kullandığı ve son baharda 
kaldırıp attığı hasır şapkaya) 

Evli - l lasır fapkanın moda~ı artık 
geçti. Şimdi erkekler yaz kış aynı ıap
kayı kullanıyorlar. Doğrusunu istersen, 
ben bundan kendi hesabıma mliteeasi
rim. Değişiklik. değişikliktir. Maamafih, 
bilhassa yaşı ilerliyenlere daima değişen 
hıtvalarda onlnn muhafaza edecek de
mirbaş şapkalar cl:r.em gibidir. insanın 
güneşte, açık havada olduğu kadar fırtı
nada ve yğmurda da başını muhafaza 
eden sııdık, müşfik bir şapkaya ihtyacı 
vardır. 

---o--

Tren çarpması 
Evvelki gün Mersinli ile Salhane ara· 

sında Hayreddinin idaresindeki 205 sa
yılı yük arabası rayla cıvata ara.sına sı

kışmış, Hayreddin gelen trene İşaret 

ederek makinenin tevkifini istemiş, fakat 
bu i§Bret görülmediği için makine maba
yı 200 metre kadar sürükliyerek parça
lamıştır. Hayvan ölmüstür. 

r-a_O_R_S_A ___ ] Harbı istiyenlere karşı 
OZOM 

1644 Albayrak 
1 5 3 1 K. Taner 
835 Paterııon 

8 1 3 Alyoti bira. 
745 E. Bank 

10 50 
10 75 
9 75 
il 50 
10 75 

16 50 
13 50 
15 
13 
17 

Vaşingtondan Moskovaya kadar 
bütün bir alem sulhu istiyor 

742 A. R. Ozümcü 8 75 
718 M. j. Taranto 9 50 
612 Y. t. Talat 9 50 

14 50 
16 
10 50 
12 75 
12 75 
15 

Romanya gazetelerinin mütalaaları 
604 Öztürk 9 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 44 Akseki bank 9 50 
38 3 1. O. tarım şirketi 9 
2 39 lnhisar idaresi 8 
184 Ş. Remzi 9 50 
167 N. Üzümcü l O 50 
129 Ş. Riza 9 25 

5 7 M. Beşikçi 9 50 
5 5 Cemal Cendeli 12 3 7 
64 P. Klark 1 O 
43 M. H. Nazlı 14 50 
40 Faik Soydam 1 1 
35 llilmi Uyar 12 50 
34 H. Alberti 13 25 
14 Suphi Erkin 11 50 

10232 Yekun 
15 72 18 Dünkü yeldin 
167450 Umumi yekun 

INClR 
2 131 Muhtar Ataman 
1268 Tütsü limitet 

137 H. Levi 
90 P. Paci 

10 25 
7 
7 25 
9 

9 75 
12 
12 
13 75 
11 75 
12 37 
ı ı 

16 50 
12 
12 50 
13 25 
11 50 

Bükreı - (Univenal) yazıyor: 
Bugün aulh siyaseti için sözünde du

ran Büyük Britanya ile baıka bir siyaset 
tak.ip etmek i&tiyen Almanya karp kar
ııya bulunmaktadırlar. Binenaleyb bun
dan böyle Lord Runsimanın rolü, mem
leketini,n resmi siyaseti ile sıkı bir ıu

rette bağlı bulunac;,aktır. Zira vaziyetin 
aydınlanması için bizzat kendisi, Ber
tesgaden görüşmelerine ıebep olmu~tur. 
Bu da, Lordun vazifesine müracaatta, 
meselenin esasına uymıyan işlerle asgari 
bir şekilde meşgul olmaktansa buna tam 
l:iır vüs'at vermeyi bildiğini ispat etmek
tedir. 

Bu suretle meydana çıkan hadise, hür
riyet prensiplerini, kat" i hakimiyetleri 
ve mütegallibelerin her türlü iktişadi ve 

l 1 37 siyasi faaliyetlerine kar11 adaleti ltoru-
14 50 mak suretiyle ıulhun idamesine gayret 
13 50 eden bilumum devletleri ciddi bir ıeltil-
9 ,de yakından alilc:adar edeceği bedihi-

7 3 B. S. Alazraki 
- 39" E. Bank · 
3738 Yekun 

7 375 
6 75 

16 dir. 

7' S.O O, hürriyeti ve devl~tlerin istiklalini 

25 212 Dünkü yekun 
28950 Umum~ yekli~ 

ZAHtRE 
1200 çuval Buğday 

60 ton ·Arpa 
3.38 çuval Nohut 6 1875 

30 ton P. Çekirdeği 
7 5 balya Pamuk 

5 50 
3 50 

. 6 25 

3 0625 
40 25 

,koruyanları!\ yanlarında mevki almak 
A'JreU,;ıle mevcut dostluklar ve iltüaklar 
kadrosu dahilinde hakiki ve .samimi bil' 
vekilde harici siyasette ananevi yolu ta
kip ttmeyi bilen bizi de yakından alaka
dal' etmektedir.> 

ı 
SULH. VEYA HARP 

' 
cViitoruh. gazetesi csulh veyahut 

...... , ................. ,...... harp> başlığı altında neşrettiği bir ma-i R A D y O ......... i.· kalede ezcümle ,öyle diyor: 

• • cA vrupa ve dünya iki kısma ayrılmış-
........................................ : tır: Bir tarafta rnillet1erin ekserisi, sulhu 

ANKARA RADYOSU: ve anlaşmayı istemek edir. Diğer cephe-
Öğle neşriyatı: de de ekseriya askeri rnuzikalar, harpcO· 
Saat 13.30 da k k 

1
• . ')"Me nutuklar ve matbuatta görülen tid-

arışı P ak ne"rıyatı d ti" k l l d ·· ··ı ··ı · k 13.50 d 1 "' • e ı mn a e er arasın a guru tu erı e-
e p akla türle musikisi ve halk silen silahların §almtıları duyulmaktadır. 

§arkıları, 14. 15 te ajans haberleri. 
Bu sulh uğrunda yapılan mücadeleler· 

Akşam neşriyatı: ile acaba hangi taraf galip gelecektir di-
S 

18 30 
d ... yerek sorrniik'tan 1'en~imizı alamıyoruz 

aat • a plakla dans mu.aik.iai; :A.~ıl ve manhk mı yok.sa avantür mü) 
19. 1 ~ te türk musikisi ve halk §arluları, Q..:yet'ik l -• tık 1 b ı A (s l"h" • ya ı ve man ga e e ça arsa, v-

a a ıttın): 20.00 de saat ayan ve tupa sulh içerisinde terakki.sine medeni-
arapça neşrıyat, 20.1 S te türk musikisi ve yetı·ne v k··ıt·· ·· d d k • h lk k I .. e u urune evıam e ece tır. 

a §ar 1 an (Muzeyyen Senar, Sadi Şayet avantür galip gelirse tekrar ken-
Ho§Ses), 2 1.00 de stüdyo salon orkest- ..ı· • el b"l · · · b' ' k ·ıı · 

22 
&ı•sıne ıı e ı mesı ıçın ırço ne~ıı erın 

rası: .00 de ajans haberleri ve hava 1 l 'h · • 
22 15 

ça ışma arına ı tıyaç hasıl olacak dere-
rnporu, • te yarınki program Ve l'IOh, C d a·· k b k h c e unyayı ana oyayaca ve ara. 

tSTANBUL RADYOSU: 
beye çevirecektir. 

öğle neşriyatı: 

HARBi tSTlYENLERE KARŞI 

Harbı arzu edenlerin, -Vaıingtondan 
Moskovaya kadar- bütün medent &le
min sulhu ve hakkı korumak üzere bir
lezeceklerini iki defa hesap edecekleri 
ıüpheaizdir. 

Büyük Roma imparatorluğu banlJI ko• 
rumak için iki metodu vardı: Kargaplı
ğa ıebep olanı mahvetmek ve yahut me
denileştirmek. 

Bu medeni asırda, medeniyetin nos
yonu o kadar geniştir ki, mahvetmeyi 
düıünenler bile onun mümeuili olduk
lannı iddia edebilirler. 

KIUNCI SIYlRANLAR 

Velhasılı kelam, kılıncı kınından ı11yı
ranlar, ağır bir mcsuliyet yüklenecek ve 

akacak kanJann bedellerini de pek pa
halı olarak ödiyeceklerdir. 

Şayet bugün imkln harici ola;ak ga
lip gelinirse, zaferin ömrü kısa olacak. 
Zira bütün dünya, bir millet!n ve yahut 
daha doğruıu bir insanın esaret boyun
duruğa albna giremez, dünya isterse on 
defa ittihat edilsin yine de hürriyetine 
tekrar kavupcaktır. 

HARP OLMIY ACAK 

Her türlü yaratış kabiliyetine ve bugün 
hiç bir devlet reisinin malik olmadığı 

vasıtalara sahip olmuş olan Napolyonun 

verdiği misal muknidir. Bu~dan dolayı 

hazırlanalım. Her gün bir parça daha 
kuvvetli, istik.18.limize kat}ı kıskanç, me
deniyeti, sulhu ve hakkımın muhafaza 
ya azimk&.r olalım. 

CANIMIZ TOPLARIN Y A,NINDA 

OLMALIDIR 

Ordumuzun takviyesi faaliyetimizin 
yegane emeli olmalıdır. Hiç bir fedaklr
lık bizim için müşkül zannedilmemelidir. 
Her hangi bir hizmet te ağır görülmeme~ 
lidir. Hudutlarımw takviye ede1im. 

BOYOK SAAT ÇALDICI ZAMAN 

Demir yollanmızı ve ıoselerirnizi İt· 
mam edelim. Hiç bir §Cyİ unutmıyalun. 
Zira en büyük saat çaldığı zaman: Vazi. 

femizi tamamen yaphk diyebilelim. Bit 
kerre daha telcı'ar edelim ki: Beynelmi• 
lel vaziyeti hazıra 'karşısında te~avüzka· 

rane bir harp ile sulhu kargaşalığa sevk· 
edebilecek bir devlet tasavvu~rı. edemiyo· 
ruz. 

Jstikbalin neler hazırladıınoı da bil· 
miyoruz. Fakat, yirmi ıene evvel baba· 
larımızın ve kardeşlerimizin kanlan ile 
kazandı.iımız hudutlan her tÜrlü ahval 
kat§ısında azimkarane müdafaa edece• 
ğimize eminiz.> 

Yunan haremleri 
Atina (l\f.H) -Estio yazıyor: 

biz zannediyoruz ki harp olmıyacaktır. cYuruı.n haremleri> başlığı altında yaz. 
Galip ve mağlup vaziyetlere meydan dığı kısa bir fıkrada diyor ki: 

verilmeksizin bir barıı yolu bulunabile- cP. S. Adında bir avukatın iki kansı 
cektir. olduğu anlaşılmıştır. Avukat bu iki kn· 

AKIL VE MANTiölN ZAFERi dını ayni evde oturtmakta inıiş. 
Türkiyede haremin yasak eclilmiş bu. 

Belki bir zaferin olması muhtemeldir. lunduğu bir devirde, Kalemenin göbe-
0 da sulha ait akıl ve manbğın zaferi- ğindc böyle bir harem bulunması tuhaf
dir. o zamana kadar yaşamuta olduğu- tır. 1n.cınnm ista\.rozunu çıkaracağı s~ 

, ı.- 1.o Iiyor. ! ... > 
muz ou karışık gunlerde her türlü tecrü-
belere karıı manen mücehhez bulunmak- Aypi gazete cRumlan başlığı ;1tında 
lığımız bizim için bir borçtur. Küçüle fa- §Unları yazıyor: cYunan ve }'unanlılık 
kat cesur bir milletten ders alalım: Çek- yerine Rum ve Rumluk kelimelerini sui
lerı Mevcudiyetlerine kar~ yapıln teb- istimfıl ediyoruz. 

ditler karşısında birçok kanlarla ve ıstı- Rum ve Rumluk kelimeleri, Yunan1ı
raplarla kazandıklan budutlannı muha- ların çoktan silk.ip atmış oldukları, esir
faza etmek için fırtınalara cesurane mu· liği hatırlatmaktadır. Eski ecliplerimb 

kavemet etmektedirler. Cesur ve sakin istedikleri lisan lehccsini i kullanırken, 
olalım. Vekayii nazan dikkate alarak Yunan ve Yunanlılığı unutmamışlardır.> 

90 Derece Limon Çiçekleri Saat 12.30 da plakla türk musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
musikisi, 1 J.30 da muhtelif plak neşri• 
yatı. 

Akıam neşriyatı: 
HASAN KOLONYASI 

18. 30 da dans musikisi {plak), 19. 
da lconferans: Prof. Salih Murat (Fen 
musahabeleri), 19. 30 da dans musikisi 
(Plakla), 19.55 te borsa haberleri, 20. 
de saat ayarı: Grenviç rasathanesinden 
naklen, Nezihe ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk şarkıları, 20.40 la 
ajans haberleri, 204 7 de Ömer Riza 
Doğrul tarafından arapça söylev, 21.00 
de saat ayarı: Orkestra, 21.30 da Nec:
meddin Riza ve arkadaştan tarafından 
tilrk musikisi ve halk şarkıları, 22. l O da 
hava raporu, 22. 13 Karadenil; saati 
(Halk havaları Kemançe ile), 22.50 de 
son haberler ve ertesi günün programı, 
23.00 de saat ayarı. 

-------
Avusturya 

Tütün • • • 
reıısı 

Viyana - Her sahada umumi \'e ha
yati işlüin cereyanı Almanyaya uydurul
duğu halde şimdilik Avusturya tütün 
reji ve monopolu ipka edilmiştir. Bu 
suretle Avusturya ve Almanya arasında
ki tütün alışverişinin birleşme işi de gay
ri muayyen bir zamana talik edilmiştir. 
Bu iki birleşme i,i yalnız organizasyon 
işlerinde değil, aynı zamanda küçük sa

tıcılar meyanında bir değişildik husule 
getirilecektir. Avusturyanın bütün kü
çük satıcılar, Almanya gibi serbest olma
yıp Lir kazanç teminine yardımı olsun 
diye, hükümet bu hakkı harp malwleri
nc vermişti. iki rejinin birleşmesi bir 
sosyal meselenin doğmasını intaç ede
cektir. İşitildiğine nazaran, ilhaktan son
ra tütün işlerinin çok yükseldiği cöriil
müştür. Avusturyanın tütün reji komiser
liğine nezaret müşavirlerinden Kari 
Ruefff tayin edilmiş ıiındiye kadar müs
teşar, ve Genel direlc.tör Dr. Anton \Vnl
ter itlen el çektirilmiştir. 

Dünya ıtriyat mUtehassısları bir araya gelse bir damla51nı vücuda getiremez. 
Cennet ve Portakal bahçelerlnl ya,altr, hayat ve ruh nefheder. Hastalara 
•ifa, dertlilere deva olur. Asabi, ruhi hastahklara huzur ve sUkOn verir 

~Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
Hasanın yavrusudur. Dah ::1 hafif ve daha ucuzdur 

HASAN L<>SYON 
ve ESANSLARI 

Lale, Şipr, Divinya, 
Nerkis, Viyolet, Milflör, 
Leylak, Güller, Revdor, 
Origan, Yasemin, Krep 
döşin, Neroi, Suar dö 
Paris, Aşk gecesi, Dağ 
çiçekleri. Zanbak, An
ber, Fulyalar, Gençlik, 
Senkflör, Amorita, Ka
dıneli, Nadya, Fujer, 
Şanel, Nüge, Florami, 
Skandal, Flör Damur, 
Çiçek demeti, Limon 
Çiçekleri, Popi, Cennet 
Çiçekleri, Kolonya. 
MEYVA ESANSLARI: 

Limon, Portakal, Man
dalina, Çi!ek, Ağaç çi
leği, Muz, Şeftali, Ar-
mut, Ananas, Frenk 
Üzünıü, Sınalko. 

HASAN DEPOSU ve Müstahzaratı 
İzmir ve EGE bölgeleri toptan satl§ merkezi YENi KAV AFLAR ÇARŞISI No. 24 ........ . 

HASAN DEPOSU İzmir Kemeraltmda yakında sabf tubesi açıyor. 
Karııyaka Satq yeri FERAH eczanesi ..• 



; 

7. 

ı 
• 

" 

· SAHtFE 8 

Kaöınlık aıemlnde modern 
bir lnkılab yapan (aylık 
temlzllk) lerlmlzde kul

landığımız; 

ve BAGI'dır . Her eczanede ve bü· 
yük ticarethanelerde bulunur. 

YENi ASIR 

Diı Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu 
Dit ve Çene Rontkeni ile teıhla 

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

Göz hekimi 

Mitat Orel 
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Böbreklerin çalıımak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluk
lannı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnsını, 11k 
sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te· 
min eder. Sıhhat Vekiiletimizin resmi ruhsatını hiiz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur. 

DiKKAT : HELMOBLö idrarı temizliyerek mavilqtirir. 

• Ağustos sonuna kadar haatalarmı ili· 
---------------------------- leye kadar hu tarihten sonra sabahlan 

HASAN H. ÖGÜNC IZ7~"l:Z2.:zz;zırz:zz;ı:ı.:ıı::ıı:z:ıızz;m:ıtzıııll!llr..ı:.ı::z:ıı:z:ıı;sım:ııı:ı::ırımı 

~ Türk maarif cemiyeti talebe yurt-
ları direktörlüğünden 

1 - Kız ve Erkek talebe yurdlanna talebe kaydına devam edil 
ektedir. 
Yurd ücreti 150 lira olup memurlardan yüzde on tenzilat yapılır. 
Karyola ve yatak yurddan verilir. 
2 - Talebenin mekteplere gidip gelmesi için vesaiti nakliye husu 

sunda kolaylık temin edilmittir. 
3 - Ders ve yabancı dil müzakereleri için Lise muallimlerinden 
ılan yurdlarda vazife almıtlardır. 

4 - Yurd binaları lzmirin en temiz havalı ve güzel manzaralı bir 
semti olan Köprü mevkiindedir. 

t
5 - Kayıt muameleleri Köprüde erkek talebe yurdunda yapılır. 

elefon 2920 
15 - 17 - 20 3366 (2862 

; 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
1 - Kemeraltı caddesinde kiin mazbut büyük Salepçi oilu hanı-

nın kqfi mucibince tamiratı açık eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Bu tanıirahn ketif bedeli «2294» lira 78 kuruttur. 
3 - Muvakkat teminat 173 liradır. 
4 - ihalesi 28/9/938 çaqamba günü saat onda Vakıflar daire

ıinde mütetekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
5 - Ehliyet fenniyeyi hiiz olan ve en az bet bin liralık it yapmıf 

bulunan taliplerin Vakıflar dairesine müracaatleri ilin olunur. 
6- 13- 17-22 3255 (2794) 

Çekirdeksiz kuru üzüm_ 
ihracatçılarının. dikkat 

nazarına 

İktısat Vekaleti lzmir ihra
cat . Kontrolörlüğünden : 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının mürakabeaine dair nizamname
nin on dokuzuncu maddeaine göre tqkil olunan Heyet tarahndan, 
1938 yılı Standard nümuneleri teabit ve ihzar edilmittir. 

23 eylul 1938 tarihinden tibaren Standard eaaaına göre ihraç edile
cek üzümlerin bu nümunelere UY&UD olmaaı lizımdır. 

Alakadarların, mezkiir nümunelerl görmek ve bu huıusta malu
mat almak üzere acele dairemize müracaatleri. 

3401 (2877) 

lzmir belediyesinden: 
Alaancak istaayonu önündeki meydanlığın tadil edilmek suretiyle 

esaslı tamiri bat mühendislikten tedarik edilecek kqif ve prtname
leri veçhile açılı eksiltmeye konulmuttur. Kqif bedeli 2241 lira yir
mi kurut olup ihalesi 4/10/938 aalı günü saat 16 dadır. lttirak et· 
mek iıtiyenler 168 lira 25 kuruttuk muvakkat teminat makbuzu veya 
Banka mektubu ile aöylenen gün ve saatte encümene gelirler. 

17-20-27-30 3403 (2879) 

Devlet demiryollarından: 
18 ve 25/9/938 ve 2/10/938 tarihlerine tesadüf eden pazar gün

leri Buca alanında yapılacak Sonbahar at kotuları münasebetiyle AI
aancaktan kotu yerine 12,20, 13 ve 13,30 da üç yolcu treni yapıla
caktır. Koıu yerinden avclet için aynca saat 16.30 ve 17 de iki tren 
tahrik edilecektir. Muhterem halkın malfunu olmak üzere ilin olunur. 

17 - 18 - 19 3411 (2878) • 

lzmir defterdarlığından: 
Gayrimübadillik sıfatı, Mülga muhtelit mübadele komisyonunca 

taadik edilmit olan hak sahiplerinden Y unaniatanda bıraktıkları ııayri 
menkul mallara kıymet takdiri için evvelce (Gayri mübadiller takdiri 
kıymet komiayonuna) veya 11-10-934 tarihli karaname dairesinde 
11-10-934 tarihine kadar mülga Gayrimübadiller komiayonuna mü
racaat etmİ§ ve 

a - Gayrimübadillik vesikasını ve tasarruf evrakını ibraz ve tevdi 
etmemi§ olmalan, 

b - Bu vesikaların komisyonca nokaan veya muallel görülerek 
kendilerinden istenilen malllınatı vermemit bulunmaları, 

hasebiyle mallanna kıymet takdir edilmemif olanlarla takdir edil
mit olan kıymetlere kartı temyiz komisyonuna veya Şurayi Devlete 
ikliran edip henüz bu itirazlan neticelenmemİf bulunanlann 1stanbul
da Galatada Bahtiyar hanında ifayı vazife eden (Gayri mübadil itleri 
tasfiye büroau)nda mütetekkil Gayrimübadiller takdiri kıymet komis
yonuna 15 Tetrinievvel 938 tarihine kadar müracaatla kendilerinden 
istenecek vesika, malllınat ve izahatı vermeleri ve müracaatları muka-
bilinde vesika almaları ilin olunur. 3380 (2876) 

10 • 12, öğleden sonra 3 • 5 araamda 
kabul eder. 

ADRES ıı tldncl Beyler Nıımannde 
ıokafı Nmnara 23TELEFON ı 3434 

.. , .................. .. 
lzmir - Buca 

' 
Bayrak Yapım Evi 

lmalAthanemde kanuna tamamen uygun olarak yaptığım TüRK ve PARTl 
bayrakları yağmurdan katiyyen solmaz. 

Bilhassa AY YILDIZI gayri muntazam ve krem renginde olmayıp BEYAZ-
dır ... Kültür lisesi Bayraklarımız zerafeti, güzelliği ve fiati itibariyle emsaline muhakkak rekabet etmektedir. Bayrak alırken bir 

Erkek her gün tale
be kaydına devaJ 

ediyor 

- -

Her tarafı bronz nikelli en sa~, 
en kolay kullaruşlı ve en idareli fener
lerdir. Her şehirde bir tek satıcı arıyo
ruz. Kendilerine çok !stlfadeli fiatler ve
receğiz. 

Acentes!: H. HUsnU !demen 
Iklncl kordon, Saman i.!kele.ıd 
No. 55/3 IZMIR D. 10 

Bir muhasip 
aranıyor 

Usulüdefteri bilir tecrübeli bir 
muhaıibe ihtiyaç vardır. Kara 
Osman oğlu hanında tüccardan 
bay Mehmet Portakal ticarethane· 
ıinde Ali Ulviye müracaat. 

1-3 (2874) 

Daktilo aranıyor 
Eski ve yeni harfleri bilen ve aeri 

makine yazan bir daktiloya ihtiyaç 
vardır. Günde birkaç saat te çalıfılıa· 
bilir. 

Yeni tuhafiyeciler, doktor HulG.ai 
caddeai No. 64 Öztürk Ticaret Lld. 
Şirketi Tel. 2256 

13-15-17 S..7 (2847) 

defa da müessesemizden fiat isteyiniz. 
SATIŞ MERKEZ!: İstanbul Mısır Çarşısı Erzak Anbarı No. 3 -

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eaaa No. Yeri No.su 

Taj 
10. 10/A c. 6 

c. 12 

c. 16 

c. 17 

c. 18 

c. 24 

c. 25 
25/1 
25/2 

Karııyaka Alaybey Eaki Hayal yeni Hakikat 
aokak Ada 8, panel 7 
Karııyaka Alaybey Günaydın aokak 
Ada 188, parsel 5 
Memduhiye Mab. Kreçlikaya ıokak 
Ada 1553, parsel 17 
Memduhiye mah. Kireçlikaya sokak 
Ada 1553, parsel 18 
Memduhiye Mah. Kireçlikaya aokak 
Ada 1553, parsel 19 
ikinci Süleymaniye M. Kimilpafa S. 
Ada 155, parsel 5 
ikinci Sultaniye Mah. Nezaket S. 

20, 20/A, 
20/1 

yeni 6 

yeni 8 

yeoi 10 

taj 138 

Yeni : 24, 24/1 
24/2 

C. 39 Rqadiye mah. Tramvay caddesi. 987, 1123/1 Ye. 
C. 51 ikinci Sultaniye f.trefpap Nezaket aokak taj 2 
C.51/1 ikinci Sultaniye Eırefpap caddesi taj 723 
C.51 /2 ikinci Sultaniye lkiçetmelik qrefpap caddesi 725 
C.51/3 ikinci Sultaniye lkiçeımelik Etrefpap caddesi 727 
C.51/4 ikinci Sultaniye lkiçqmelik f.trefpap caddeai 729 
C.51/5 ikinci Sultaniye lkiçqmelik qrefpap caddesi 731 

Ada 21, parsel 7 
C. 52 ikinci Sultaniye M. Nezaket sokak 

Ada 21, parsel 8 
taj 4 

' C. 63 Ahmet ağa mab. Yemit çarfııı ve ıağır sokak 
Ada 223, parsel 5 

Eaki 25/24 
yeni 23/24 

Yeni 23, 23/1 C.73/l Karııyaka Alaybey Han aokak 
Ada 188, parsel 5 

C. 77 Karııyaka Osman zade Rqadiye 
Ada 100, parsel 25 

taj 21-21/A 

C. 92 Dördüncü Sultaniye M. Hacı Mevhit çukuru yeni 14 

c. 96 

C.104 

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

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

Rqadiye tramvay caddesi taj 1123 

Ayavukla Gaziler M. Tahir ve Çolak aokak 
Ada 1590, parsel 23 

taj 18 

Karııyaka Turan Menemen caddesi taj 183 
Fevzipa§a mah. Haatane aokak taj 174 
Karııyaka Alaybey M. Mirat aokak eski 48 yeni 23 
Ahmetağa M. Şaınlı sokak eski : 27, 27 /1, 27 /2, 27 /3 

Şeyh Mah. Osman zade aokak 
Buca yağhane aokak 
Mesudiye M. ikinci kordon 
Buca Halk aokak 
Eanaf Şeyhi M. Şamlı sokak, 
Ada 186, parsel 17 

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

taj 28 
eski 368, yeni 118/2 

eaki 98 yeni 21 
yeni 58-60 

C.170 Güzelyalı Nuribey çıkmazı 
C.209 Karııyaka Alaybey eski Hayal yeni Hakikat aokak 

taj 16 
eaki 6 
taj 12 Ada 8, panel 8 

C.220 Oçüncü Sultaniye M. Tepe aokak 
Ada 61, parsel 26 

C.223 Fatih M. Mahmut ağa aokak 
Ada 495, parsel 6 

C.228 ikinci Süleymaniye M. Yüzbqı Haaan ağa 
aokak. Ada 1232, parsel 21 

eski 26/28 
yeni 24/1 

yeni 75/77 

eski 73, 73/1 

Nevi Kıymeti Depozitosu 
Ev 1100.- 220.-
194.75 M2. 
Ev 1100.- 220.-
139 M2. 
Ev 500.- 100.-
162 Artm 
Ev 500.- 100.-
153 Artın 
Ev 500.- 100.-
145 Artın 
Ev 100.- 20.-
104 M2. 
Oç Ev 1000.- 200 • ....ı 
159M2. 

Ev 4500.- 900.-
Ev 197.75 M2. 
Dükkan 
Dükkan 1750.- 350 • .....,. 
Dükkan 
Dükkan 

Ev 

Mağaza 
68M2. 
Ev 

Ev 

Ev 
562 M2. 
Ev 
484 M2. 
Araa 

Bahçeli ev 
Ev 
Ev 
Ev 

Depo 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev ve dükkan 

Ev 
Ev 

Ev 

Ev 

1700.- 340., 
1500.- 300.-

1 

1500.- 300 ....... 
' ' 

2200.- 440.-

!500.- 100.-

5000.- 1000.--

100.- 20.-

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

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

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

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

650.- 130.-

2250.- 450 . ....., 

1000.- 200.-

Acele müzayede 
ile fevkalade satış 

Eylulün on sekizinci pazar gÜ· 
nii öğleden evvel ıabah saat onda 
Gündoğdu ikinci kordon cadde
ıinde 150 numaralı hanede üzüm 
kurumu eski müdür muavini Bay 
Muhibe ait fevkalade zarif ve na
dide mobilyaları açık artırma ıu· 
retiyle satılacaktır. 

C.239 Karııyaka Alaybey mah. Eski Hayal yeni Hakikat Eski: 9 Ev 
aokak. Ada 16, parsel 38 yeni 11 

450.- 90 ........ 

C.258 Selimiye Mab. Tramvay caddeai yeni 176 Aile evi 3500.- 700 ........ 
Ada 480, parsel 5 

C.259 Selimiye Mah. Tramvay caddesi yeni 178 Ev 2000.- 400 ....... 
Ada 480, parsel 6 

C.226 Selimiye M. Tramvay caddesi taj 174 Ev 1500.- 300 ....... 
Ada 480, parsel 6 

Satılacak etYalar araaında ma· 
sif mavundan mamul iki kapılı 

izahatı yukanda yazılı emliikin taka itle aahflari 1 I 1OI938 cumartesi gÜnÜ saat Onda yapılacaktır. 
İstekli olanlann hizalannda yazılı depozito akçesini Veznemize yahrarak arttırmaya girmeleri ve yanla• 

rüıda birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri. 17 - 23 2875 
aynalı dolap, tuvalet ve komidino- ---------------------------------------....... 
su, yeni bir halde nikel iki kitilik dent ıigara masaları, yeni bir hal-
karyola Amerikan somyasile, ce· de çocuk arabası, Avrupa mamu
vizden mamul kıristal vitrinli bü- !atından buz dolabı, gayet tile ve 
fe, ve kare ceviz yemek masası zarif kadifeli kanepe takımı, ve 
maa tahtaları, yeni bir halde lüks masa takımları, temsiyelik, hasır 

k k "k" k ltuk koltuk takımı, mavun komidona· maro en anepe maa ı ı o , . 
masif mavundan mamul aynalı !ar, aynalı askılı~lar, etemın per· 

A 
1
• d deler, bronz kornıtler, aynalı eta· 

servan~, . vrupa ma'?u atın an jer, mermerli oval masa, Utak -
muhtelıf ıskemleler, tıfonyerele- Demirci • Gördes halı ve seccade
ri aynalı ceviz dola~, masif maun· !er, ve sair bir çok etyalar müza· 
dan Avrupa mamulatından 9 par- yede suretile satılacaktır... Satı9 
çalı kanepe takımı, komedonlu pe9indir. Fırsatı kaçırmayınız ... 
gramofon ve 35 plakıyle, koval ay- Türk Müzayede Salonu 
nalı kutlu ayna, yeni bir halde he- Müdüriyeti 
mayi 5ocuk banyoıu, muhtelif ma- l-2 "873) 

\
bunaa uu ........... o- • • 

b . kavli ile k.eıımenı 
ret ise pek kolay \ve p~y-gam erı~X.e talibim. 

i-\ ~rayıı nanuu -..---· - - . d'1 1 rUvetlni a:örmett uı"o .... - .. --
o .. d'" Okada< beiiendi ki tarıf ~ ' •· aor u. 

k etnte. lum ıc;ın z.evc.e 1• ve meta 
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DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

Herkesin 
ettıği 

.sAYi'A: 9 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : G. m.b.H. ROYAL NEEBLANDES 

H. SCHUET KUMPANYASI 
cCAIRO,. yapana t2 Eyliildea t8 UL YSSES vapuru 18/9 /938 de h-

Sabah, ôğle ve ak§am her yemekten 
ıonra günde 3 defa 

Eylüle kadar Rotterdam, Hamburıı ve manımızda beklenmekte olup Aımter-
Brerııaea ım..lan için 7ik alacaktn, dam, Rotterdıun ve Hambars lçia yük 

cBELGRAD> n.paru 26 E~ alacaktır. 
2 Bi.rinciteırine kadar Rotterdam, Ham- CERES vapuru 19 /9 / 19 3 8 de bek• 
burg ve Bremen içia yük alacalwr. lenmekte olup Amstetdam, Rotterdam, 

A THEN vapur11 l O birincitqrindell ve Hamburg lirnanlan için yük alacak-
1 S BiriaıeitqrİDıı bdm Rotter...1--.._., hr. 
Hamhurg ve Bremen için yac alacaktır. HOLLAND AUSTRAUA UNE 

Kullanmak 

H. SCHULDT ARENDSKERK motöril 7/10/1938 
BlRKE.NAU v&pUl'U 29 eylUlden bir de Bombay, AVU1turalya limanlfn ve Qı 1/•N 

birinci tepine it.dar Hamhurg ve Bre- Nev Zelnd için yük alarak hareket ede· R AD Y JJ 
men için yuİt alacaktır. c.ektir. Dıiflerlnizi tertemiz, bembeyaz 

TROYBURG vapuru 12 birincitqrin- SVENSKA on•rNT UNEIN 
ıuı:. ve sapsağlam yapar. Ona yirmln-

den 15 birinciteşrine kadar Hamburıı BERGALAND motörü Elyevm lima- cl asır kimyasuwı hhikalarmdan 

n Bremen limanlanna yük. al~eak~ır. nımızda olup Rotterdam, Hamburg biridir, denilebilir. Kokusu gtızel 
MARITZA vapuru 15 iluncıteşrınden Gdynia, Oantzig, Danimark ve BaltıJc lezzeti hoş mikroplara karşı te. 

19 ikinci teşri ne kadar Hamburg ve Bre- limanlan için yük almaktadır. liri yüzde 'yUı:dilr.,._ 
men için yük alacakhr. GDYNlA motörü 29/9/938 de Rot-

AMERıKAN EXPORT LINES terdam, Hamburı. Danimark ve Baltık 
EXCHANGE vapuru 15 eylUlde limanları için yük alacaktır. 

Nevyorlt için hareket edecektir. FINSKA A. A. 
SAlMAA vapuru 17 /9/938 de li

EG YPTE. vapuru 12 eylwde Anven marumıza gelip Anvera, Hclsinki ve 

için hareket edecektir. Finland limanlan için yük alacakbr. 

ARMEMEN DEPPE 

MAROC vapuru 6 birinciteşrinden SERViCE MARlTIME ROUMAIN 
12 birinci tevine kadar Anvers İçin yük PELEŞ vapuru 23/ 9/938 de beklen-

' alacaktır. mekte olup Malta Marsilya ve Cenova 
DEN NORSKE MIDDELHA VSUNtE limanlan için yük ve tolcu alır. I 

OSLO llindakj hareket tarihlerile nulunlar- KuJlanaolar, dişlerini en ucuz şerait e 
BOSPHORUS vapuru 26 eylulden 30 .LL d w•..:Ll'Ll d -•=-et b h 1 

Qalti ega~~ er en acente m.......uJ' ... 81.gorta ettı•rmı• lir. sayı)ır)ar sa 8 Ögw e V~ eylul 938 e kadar Oieppe. Dünkerk ve kabul etmez. ~ 

Norveç umum limanları için yük alacak. Daha fazla tafn1u için ikiaci kordon- llkfUlm her yemekten sonra günde 3 defa 
br. da FRATELU SPERCO acentuma m~ ~ 

.~=~~~~~------~~~~~~~~ B~A~~~26~~~~~~~~~~ d~lerinid h~alayını&_ 
den 28 birinci tepine kadar Dieppe Telefon : 4111 / 4142 / 2ıla/4121 ':t ~ 
Dünkerk ve Norveç UDMUnt limanlanna 

TAZE TEMJZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

yük ala.caktn. 
SERVtCE MARlllME ROUMAIN 

8UCAREST 
DUROSTOR npuna 14 Eyl&:le 

Köstcnce Galatz ve Galat~ aktarması 
Tuna limanları için yük alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 1 O birinci tq
rinde Köatence, Galatz ve Galatz ak
tarması Tuna limanlan için yük alacak. 
br. 

DUROSTOR vapuru 5 ikinci tqrin
de Kstence, Galatz ve Galatz aldannaııı 

Olivi Ve Şüre. 
LıM1TET 

Vapur acentası 
BlRINCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
EJlerman Unes Ltd. 

LONDRA HA TII 
POLO vapuru 19 eylUle kadar Lond-

Tuna limanlarına yük alacaktır. ra ve Hull için yük alacakbr. 

GRiPiN 
Niçin daima 

Çünkü 
Evvelki gün soğuk alınıştı, 

dUn yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

tercih ediliyor? 

ECZANESl STE ROY ALE HONGROISE ALBATROS vapuru 18 eylulde ge-

BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karştsında 

DANUBE MARtTIME lecd: ve 28 eyllile kadar doin1 Londra 
TtSZA vapuru 6 eylôlde bekleniyor. için yük alacaktır. 

GRiPiN Port Sait ve lskenderiye limanlan için IONIAN vapuru 28 eylfllde gelecek 
ı yük al~r .. l;tır. 8 birinci tC§rİnc kadar doğru Londra için 

:Jt•llF BUDAPEST vapuru 15 eylulde bek- yük alacakbr. 
BiltUn ağrı, aı-

Her ı,e elverı,11 ••• , ... ban~a binası ve depoları leniyor. Tuna limanlanna yük alacaktır. TRENTINO vapuru 14 birinci tet-

k h ' B k d TlSZA vapuru eylUI •onunda bekle- rinde gelecek 18 birinci tqrino kadar 

zı ve aancıları 
dindirir. 

A şe ır an asın an: niyor. Portııait ve lakenderiye için mal doğru Londra İçin yük alacaktır. 
lkinci Kordonda kiin Banka binuiyle Kuap bızır maballeıi Arap "'lacaktır. • UVERPOOL HATn 

bam ve Otüctiler ıokağında 19, 25, 27 numaralı ev ve iki dükkinm . DUNA va~uru eylul eon.und~ .belde- BELGRAVlAN vapuru 18 eylulde 
ıkanlm ld·-~·-.1 bi .. ek t klifl . nıyor. Portsaıt ve lskenderıye ıçın mal Londradan ~elecek yük çıkarıp aynl ı:a-mülkiyeti satılıia ç lf o U8uuuan nayı gorm ve e erı-

1 
k 

ni dermeyan etmek için lmıirde Gazi bulvar~ 16 numarada ~- ,, acıı J~~NSTON V ARREN LtNF.S manda Livcrpoo) ve Glukov için ylik 
hir Ticaret evi miidürü bay Halil Akkende muracaat etme!en ılin AVfEM"RE .k. b' . . . alacalctır. 

25 (2858) n · ı vanuru ı ı ırıncıteşrın-
olunur. 1 - d B V K·· t G 1 tz CllY OF LANGASTER vapuru 28 ey-

""!.S TQS a~sı't' . 1:8~· -~ .. ·- s:.a~~i~~;~~~=:~~~ .. ~.:ncn:.: ~~::::;~:~.!.~~.::·.~:: .. ~-
rinde Burgu, Varna. Köetence. Galatz BRıSTOL HATl1 
vr. Ara.il limanları için yük alacal:tar. SELMA vapuru 20 eyldlde gelecek 

TIAndııld harekrt tulhleriyle nav- 22 eylule kadar doğru Briııtol için yük 
~ lunlardak! dP~iş1kliklerden acenta me- alacaktır. 
~ suliv~ bbul etmez. DEUTSCH LEVAN'l"E • UNtE 

Daha fazl11 bbilAt almak için Birin- DELOS vapuru 16 eylftlde gelecek 

TORNAX Motorsikletleri 
Bet sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
lier marka bisiklet, ......-on plik Ye her cim musiki a1ab 

IZMIR Ye Haftlisi toplan Ye ~ Mbf clepoeu 

M. ALIM Şenocak 
... ,...,~F.aairier~· ~ııİİÇU'flSIİİİİİİiıİİİkarplında~a~w~• '~"~~~ No. 143 Telefon : 4079 --.s 

Ka'1ıc:x. 
.. er, böbrek. tq ve kumlanndan 

ınUteveUi eancılannız. damar eertlakleri 
•• •itrnanJak ıiklyetJmnizi URINAL ile 
leçlrin(2 

~Ücutta toplanan asit ürik Ye ok.afat si· 
letl ";:ddelerj eritir, kam. temizler, lez
İle oı, •lınına.1 kolaydır. Yemekler-

n IOnra Yanm bardak au içerisinde alı
nır. 

INGiLiz KANZUK 
ECZANESİ 

... 
BEYOCLU - ISTANBut 

el Kordonda V F. Henry Van Der Zee yük çıkaracaktır. 
ve Co. n. v. V:tpur acentalığına mUra-

Tarih ve navlunlardakl de~işiklikler-
caat edilmesi rica olıınur. den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Tel. No. 2007 •• 2008. 

Df\t Forf'nf'de "U d J .. 
Jlampskıbs - Sf'lskab m a '' umumı 

COPENHAGEN deniz acenteliği 
MUNTAZAM SERViSLER L d 
ANVERS - DANEMARK t • 

SKANDtNAVlA 
sıs. sv ANHOLM 
Eylfılün birinci on beo günlükte yük 

lncaktır. 

S/S. ALGARVE 

HELLENIC LINES L TD 
TURJ<tA vapuru balen limanunızda 

olup Rotterdam. Hamhurg ve Anvera 
limanlan için yiik almaktadır. 

Evlulün ikinci pn beı günlükte yük GERMANIA vapuru 20 eylulde 
alacaktır. beklenilmekte olup Rotterdam Ham 

M/V. ALC&ER burg ve "Anverı limanlanna yük 
EylUI aonunda ve birinci teırin baı- alacaktır. 

lan(?ıcında yük alacakhr . 
A TiilNAt vapuru eyltilün nihayetinde 

M/S. BROHOLM beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham-
Birinci teırin ilk haftaaında yük ala- b A 

1
• . • ..:ıL 1 

urg ve nvers unanlan ıçm ~ua. a a-caktır. __ Lta . ~ ~ 

S/S. EGHOLM UNITED 
Birinci teşrinin ilk on bet günlükte ST A TES AND LEV ANT 

~iik alacalchr. LfNE L TD 
S/S. EBRO BAALBEK vapuru 21 eyldlde gelip 
Birinci teşrinin ikinci on bet günlük- ayni ııün Nevyo~ka doğru hareket ede-

te yük alacaktır. cektir. 

M/V. MAROCCO Cubanın «Havana ve Santiago liman· 
Son teşrin ilk haftasında yük alacak- lan için yük alacaktır. 

tır. 

M/V. TUNtS 
lzmir • Nevyork seyahati 19 gündür. 

RAGNA GORTHON vapuru birinci 
Son tetrin ikinci on beı günlükte yük teırin nihayetinde beldenilmekte olup 

alacaktır. Nevyork için yük alacaktır. 
HER ON BF..S GON MUNTAZAM 

SERVlS OLACAKTIR 
Navlun ve bilumum ransenyöman için 

Acenteliğe müracaat edilmesi. 

LINEA SUD AMERiKANA 
M. C. HOLM vapuru 20/22 birinci 

teşrin arasında beklenilmekte olup Nev
york için yük alacaktır. 

ADRES : Fevzi pa~a bulvarı No. 
TELEFON : 3304 

(Osmanlı Banka11 ittisalinde) 

7.. BALKANLAR ARASI HAm 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor 

Balkaa ittifakı iktısat konfera.naınm 

GRiPiN 
Soluk algın

lığına, nezleye, 
grine, diş, bel, 
sir • , adale ağrı
larile romath -
maya kar§! bil
ha.ua milesslr -
dir. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
1sim ve markaya dikkat, Taklitlerinden sakınımı:. ....... 

No.8238 No.8036 No.8236 
Bu fenerler DAIMON markalı olup bir kutu içinde on iki renk 

ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikasının en ucuz malı
dll'. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkeain ucuzca ıabn alabilece
ii fenerdir. Yalnız DAIMON marka olmaama dikkat ediniz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Suluhan ci•arı No. 28/9 Hüı
nfi ös ödemitli 

ıeyyah, yolcu ve yük için tflllİ• ettiii hat- de Conatantza ve Varna limanları tçbı 
ta menaup Yugoslav bandarala hareket edecektir. 

L O V C E N Gerek vapurların muvasalat tarihleri, 

Lüks vapuru pazartesi 19 eylUlde ııaat gerek vapur lslmlerl ve navlunları halı:. 
12 de lzmirden hareket edecek, Piıe kında acenta bir taahhUt altına girmez.. 

Korfu. Adriyatik limanlan, Venedik, Daha fazla tafsil&t almak için Birlnd 

T ricate ve Şuıak limanlan için yolcu ve Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
yük alacaktır. umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat 

L O V C E N edilmesi rica olunur. 

1.iik.a npuru 8 birinci tesrindc saat 18 TELEFON : 3171 r- (072 
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SAYFA: 10 YENi ASIR 17 EYLOL CUMARTESi 1 

ransız Başvekili bugün Londrad 
Hitler Çember/ayn mülakatından doğan vaziyet bugün tavazzuh ediy 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dörtler konferansı olursa HenlaynileFrankınAlma 

mesele-
• • 

Çek işinden başka koloni 
lerini de görüşecek ımış • • • 

... 
N,iilltor 

.1J€J,(j, 1\.0.NljO 

A lman radyoları Çek devletinin 
inhilal halinde olduğunu iddia 

ediyorlar. Prag ise bütün 
Çekos lovakyada sükunet 

hakimdir • • · Diyor 

Londra, 16 ( ö.R) - lnıı:iliz gazete· 
!eri Fransız haıvekili B. Daladiyenin ya· 
nn sabah (Bugün) Londraya geleceğini 
iki hatvekil aruında çok ehemmiyetli 
aörüomeler olacağını bildiriyorlar. 

Siyasi mahfellerde dört büyük Garp 
devletinin ıefleri aruında doğrudan 

doğruya temaaı temin edecek bir top· 
lanb yapılması ihtimali kuvvetli ıayılı· 

yor. 
Bu takdirde Çemberlayn, Daladiye. 

Hitler ve Muasolininln hangifikirde gÖ· 
rüşecekleri ve yapılacak fikir teatisinden 
sonra tesbit olunacaktır. Şurasını kay· 
detmek lazundır ki Berıtesgaden ile Ro
ma ve Parie arasında dün bütün aün te· 

lefonla cJaimt bir temas mevcuttu. 

btanhul. 16 (Huaual) - Londradan 
bildirildiğine göre lngiliz ve Fransız baş· 
vekilleri yarın Londrada mülakat ede
cekler, Hitlerle yapılan görütmeleri göz· 
den geçireceklerdir. Çemberlayn tekrar 
Almanyaya dönüıünde lngiliz ve Fran· 
ıız. müşterek noktai nazarlannı h&mil 
bulunacaktır. 

lstanbul. 16 (Husuai) - Südetler 
IJinde bir uzlaıma olduğu takdirde Al· 

man devlet reisi Hitlerin Londrayı ziya· 
ret edeceii bi1diriliyor. 

Deyi Meyi, Çemberlaynin bir Dörtler 
konferansının toplanmasına Hitleri ikna 
ettiğini, konferansın yalnız Çek iti ile 
meıııul olmıyarak Almanya ile mevzuu· 
bahiı olan bütün ihtili.flı meseleleri ve 

ezcümle koloni meselelerini halledeceği
ni yazıyor. 

HllLER • ÇEMBERLA YNIN MO
LAKA TINDAN DO(';AN VAZIYET 

Pam. 16 ( ö.R) - Sali.lıiyetli Fran-
sız mahfellerinde ıöylendiğine göre BB. 
Hitler ve Çemherlayn arasındaki müla· 
kattan doğan vaziyet ancak aqama doğ· 
ru tavazzuh edecek.tir. 

Filhakika B. Çemherlayn Londraya 
17.30 da varmııtır. Dovning Streete gi· 
der gitmez F ranaız baıvekili bay Daladi· 
ye ile haric;ye nazın bay Bonnenin Lon

drayı ziyareti meselesini kaı"t olarak hal· 
!edecektir. Ren mınbıkasında Godserg 
mevkünde İngiliz haıvekili ve Alman 
devlet reisi hakkında yakında yapılacak 
yeni müla1'at ıimdiden hazırlanıyor. Bu 
da emniyet verici bir emare telakki edi

liyor. 
F ahı diğer taraftan Alman gazetele· 

Veraay muahe
deainin Afrikada 
ve dünyanın diğer 
kıaımlarında Al • 
manlann elinden 
aldığı koloniler.it, 
haritası ... 

nnın ve radyolarının Çekoslovakyaya 

karıı hücumları bir kat daha ıiddet kes• 

betmiıtir. Südet mıntakalannda tazyik 
ve mezalimin devam ettiği. Prag hülc.ü .. 

metinin vaziyete hakim olmadığı, Çe
koslovak devletinin artık tam inhilal ha

linde bulunduğu ve ıaire ve saire iddia 

edilmektedir. 
Halbuki Fransız hariciye nezaTeti 

Pragdan endi,e uyandırıcı mahiyette hiç 

bir haber almamıştır Her ne kadar lngi

liz mÜ§ahidi Lord Runsiman ve muavini 
B. Aston Godkin Çekoslovakyadan mü· 
farelc.at etmitlerse de Leydi Runsiman 

Pragda kalmıttır. 

F ranaız hariciye nazırı bay Bonne bu 
ıabah diplomatik hiç bir kabulde hulun· 
mamııtır. Sabah erkenden baıvekil Da· 
]adiye ve hariciye nazırı Bonnc dairele
rine gitmişlerdi. Fakat saat 1 3 te bulut· 
muılardir. Gazeteler mühim bir konfe· 
ra..nı yapılacağını zannederlerken bir kaç 
dakika sonra bay Daladiye düıünceli ve 
B. Boııne de mütebeuim bir tavırla be· 

raberce çıkmıılardır. öğle yemeğini ye· 
mek üzere Amerika ıefiri bay Vilyam 
Bolit nezdine gittikleri anlaıılmııtır. 

Macarlar da çekoslovakyadaki 
Macarların haklarını istiyorlar 

Çekoslovak- Macar hudutlarının kapandığı bildiriliyor 

Tunada biT gece manza.Tası 

yaya firarından sonra 
Henlaynci şeflerin Almanyaya 
kaç1ş akınları devam ediyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ÇEK GAZETELER/ SORUYORLAR 
"Taraf tar/arını devlete karşı is yan halinde bırakarak ölü 
sürükledikleri adarnların başlarında kal mı yanlara( Şef) denebilir 

Prag 16 ( ö.R) - Südet Alman par· 
tisi reisi Konrad Haynlayn ile müfrit 
mebwı F rankın firarından sonra cÇes .. 
koslovo> gazetesi diğeı bir çok Hayn· 
)aynist şeflerin de Almanyaya kaçtıkla
rını kaydediyoı . 

Y ohlonekte mahalli Südet oefi pek 
acele ederek Anşlusu ilAn ettikten sonra 
kaçmıştır. Lord Runsimanın prens Ho
heılohe ile görüştüğü kırmızı şat.o sahi· 

bi de firarileı arasındadır. 
cLidcrni Narodni, gazetesi bu firaı

lar münasebetiyle ıun1an yazıyor : 
cHaynlaynin ve muavinlerinin kaç

tıkları hükümet tarafından teyit edilmiı· 
tir. Bunlar Südetleri İlyana davet ettik
ten sonra Almanyaya kaçmıılardır. Bir 
firariye Führer (önder) adı verilebilir 
mi) Taraftarlarını devlete karıı açıkça .;; 
isyan halinde bırakarak ölüme allrükle· ... 4', 
dikleri adamlar arasında bizzat kalma- ~ :..... ) . J:ı:::_ ~~ ~-. W-~ .,., . 4, ~- ~~. , 
ğa cesaret edemiyenler önder olabilirler Pragda Südet!er bir nümayi§ esnasında 

mi) Hem de hu eon dakikada olmuı bir 1 Varadorf h&disesi hakkında heyecan ve-ı ianeye ittirake davet eden levhalar • 
hidise değildir. Hayn]ayn daha pazar· rlcl haberler neırettiğinden Çetek.a ajan- mıttır. 
teai sabahı bütün Südet mebuılanna kaç. 11 Varnsdorf h&disesini ıu suretle tavzih SLOVAKLAR ÇEKLERLE BERA 
mak emrini vermiıtir. ediyor 1 Prag, J 6 ( ö.R) _ Slovak h• 

cSon kargaşalıklarda, ilk ateı ıeslerl Peııembe sabahı ekserisi Südet par· muhtariyet partisinin organı olan • 
duyulur duyulmaz Südet ıefleri aellıme· tiaine mensup 4000 klıi Varnsdorfta venski Robotnib gazetesi mebus 
ti firarda aramıılardır. Bu sa.hah umu- posta, mahkeme ve jandarma kıtlası povakinin ,u beyanatım neırediyor 1 

miyetle Südet mıntakaıında vaziyet sa· ara11nda nümayiıe başlamışlar~ır.. Halk cBiz Slovakar Çekoslovak cümhui 
kindir ve hükümet vaziyete hakimdir.. bir gün evvel üzerlerinde ıilah buluna· tine kartı vazifemizi yapacağız. Zir• 
Gece bazı hadiseler olmuşıa da hunlar rak tevkif edilen Uç şahsı kurtarmağa ayni zamanda bizim devletimizdir. 'f 
mahalli mahiyettedir. Bununla beraber kalkışmııtır. Fakat polis yardım kuvvet· like halinde biz Slovaklar Slovak ,,.· 
F alkena civarında alb Çek askeri öldil· !erinin gelmesiyle hiç bir hadise çıkma· tim ize kartı sevgimiz ııaikasiyle de•I 
rülmüş ve beş asker yaralanmııtır. Bu dan nizam iade edilmiştir. müdafaa edeceğiz. Çekler ve Slovıl< 
yeni hadise şöyle olmuıtur. Prag. 16 ( ö.R) - Prag ,.hri tara· ayni gemidedirler. Bu gemi tehlikeye 

Bir otomobil yoldan geçerken Südet fmdan açılan milli müdafaa iane cetve· ıerse ve devletimiz tehdide maruz 
haıı bozukları ateı açmıılar. ıonra der• llne bütün bankalar ve hususi tahısl"r lıraa Slovak milleti de tehlikede dertJ 
hal dağılm11lardır. yazılmağa devam ediyorlar. Otobüslerin tir. lıte hakikat budur ve hu realit 

Prag, 16 ( ö.R) - Alman .adyoau kamyon ve taksilerin Üzerlerinde halkı hiç bir şey ilave edilemez. 

Italyan gazeteleri Çekos
lovakya aleyhinde 

Roma Çek sel iri bu hasma ne hücum 
ları protesto etmeğe mecbur kaldı 

Paris 16 (ö.R) - Mlifr:lt sol cenah ga
zeteleri istisna edilirse Fransız basını 

Çemberlaynin Almanyadakl ıne•alslnl 
taıvip ediyorlar. Bilakis Umanite diyor· 
ki: 

Çemberlayn Ber§teagadene gitmekle 
•ulha en vahim dazbeyi indinnı,tlr. 

Parls 16 (Ö.R) - Italyan gamtelerl 
Çekoslovak meselan üzerino. hararetli 
Dll§riyata devam ediyorlar. Bu gazete~r
dekl neşriyatın htllhası fudur: c Prag 
hükllıneti SUdetlerin tamamen haklı is
teklerine mukavemet edem.lyecekUr. Me
suliymlerln idarecilere tevcih etmek za. 
manı gelmiştir. Beneşhı vaziyeti hudur. 
Çemberlayn, IIltlerle gör\4mesinde Sü
detlerin müddeiyatının haklı olduğunu 
tasdik etmiştir. 

Bir kanpany halini alan hu neıriyatta 
Çekoslovakyaya karşı bir düşmanlık his
leri çoktur. 

Yine ItaTyan gazeteleri diyorlar ki: 
c Beneş, kanlı politikasına devam ede

miye<:ektir. Çek cümhurreisi, Bohemya· 
nın bir hayal olan istiklalini k<,>rurnak 
için r' ı, kendi mevki.in! korumak için 
müc ' ediyor. Fakat hareketlerinin 
hesabını verme zamanının geldiğini 

unutmamalıdır. Çekoslovakya niçin baki 

Budapeşte, 16 (A.A) - Hudutların 1 vakyadaki Macar ekalliyetinin vaziyeti gazetesi olan Vecer kat"iyyen emin oldu- kalsın? Sovyetl.ere bir silah deposu ve 
tayyare istasyonlan vazifesini görmek Hitler Alman generalleri ile birlikte _ ,Ş 
için mi? Çeklerin istiklali denen şey bu tinin nazarı dikkatini celbe lüzum gör- davetini istemiştir. Komünistler sı»:_pıl deği,tirilmesi İçin teşekkül etmiş bulu-

nan milli Macar komitesi dün Alman, 

lngiliz, Fransız, Jtalyan bükümet reisle· 

rine birer t~graf a:öndererek Çekoılo-

üzerine nazarı dikkati cclbetmiş ve dün .. 
ya ıulhunun nefine olarak Macarların 

kendi mukadderatlarına kendilerinin 
hikim olmasını istemiştir. 

Praıı:, 16 (A.A) - Ziraat partisinin 

ğunu beyan ettiği bir menbadan aldığı 

habere istinaden Çekoslovakya • Maca· 

ristan hududunun kapanmış olduğunu 

bildirmektedir. 

mudur?> müştür. partisinin de kendilerine miiZBh;'.ıJ' 
Bu neşriyat o kadar mütecavizanedir Paris 16 (Ö.R) - Komünist partisi istemişlerdir. B. Daladiye teklifi 

ki Romadakl Çek sefiri Italyan hüküme- Fransız parlamentosunun derhal içtimaa m· tir. 


