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Başmuharrir ve umum! neşriyat mtidU.ru: 

HAK.Ki OCAKOCLU 
ABONE SERAITI 

DEVAM MODDETl Türkiye için 

Senelilc.. •• ••••• ••• 1400 
Altı cı11lak • • • • • • • • • • • • • • • 7 50 

Hariç iç\n 

2900 
1650 

T E L E F O N : 2697 

FlA TI ( 5 ) KURUŞ11JR 

Fuarımızı 
11 Güncle gezenlerin sayısı 

278,851 dir 
,. ____ _J 

YENi ASIR Matbaasında buılmıttır 

• • • 
kararları lngiliz ın sının son 

Dün Paris elçisi vasıtasile 1 
bildirildi ransaya 

Berlin lngiliz 
elçisi de .. 

Kat'i talimatı hamil olarak 
dün tayyare ile Berline 

hareket etti 
A 

lngiliz kararlaı·ı Alman .uınumı 
efkarında büyük tesırler 
yapmıştır, 

derhal 

gazeteler lisanı 
değişmiştir 

~7rr~ 

Fransız bafvekili ve harbiye nazın Daladiye 1nıUD 
Harbiye na.zınile 
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3 Eylu ve dokuz eylül gecelerinin 
programları çok muhteşemdir 

Halayda zafer bayramı 
Mareşal 

Çakmak teşek
kür ediyor 

Elanğ, 31 (A.A) - Genel Kur· 
may Barkanı Marqa1 Feni Çak· 
mak Zafer baynınu dolayuiylo or· 
du ve kendi!i hakkında gösterilen 
yüksek alakaya cevaben tqekkürle
rinin Anadolu Ajansı vacıtasiyle İb· 
Lığını rica etnıİ§lerdir. 

Balkan doktor
ları lzmire 
gelıyor 

lstanbulda 7 eylülde Yıldızda 
toplanaw olan Balkan bp konıre

ıine ~ edecek 120 BalkanJı 
doktor, lzmire de gelerek fuarı sİ· 

:raret edecekler ve b.ir gün hm.irin 
nıiaafiri olacaklaı•dır. Doktorlar Efes 
ve Bergama harabelerini de ziyaret 
edeceklerdir. 

Dr. Aras Cenev
re ye gidiyor 

.btanbul, 31 (Tel:rnf) - Eylw 
ayı içinde toplıınacak olan Milletler 
Cemiyeti müzakerelerine hariciye 
Milİmİ'z b:~ l iilii"h edcceldir. 

Dr. Tevfilı Rüştü Aras bugtinlerde 
Cenevreye hareket edecektir. 

lstanbulda bir 
sof ör·· öld··r-
' düler 
İstanbul, 31 (Telcrnf) - Dün 

gece Orta köyde bir cinayet olmll}· 
tur. Nalıliyat ıirketinde çal~ ıo
för lsmaiJ, tütü., ıirketinin usta ba· 
fısı S dıkla hamnl f!'ak tıırııflanndan 
bıçakla öldürüldü. Katil Sadık ve 
arkada§ı bak sabahleyin tevkif edil· 

mİflerdir. 
Cinayetin eski bir iğbirar ytbün

den İflendiği tahmin ediliyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kahraman Türk aüvarilerinin bu sene 

Romada yapılan binicilik müsabaknlann• 
da kazandıkları cMuuolini, kupasının 

İzmir fuarında aporcu gençliğe gösteril· 

mesi takarrür etmi~tir. Sayın Mareşal 
Fevzi Çakmak bu kupanın tc§hİrine mü
saade etmi~ıir. Kupa bir hafta sonra iz. 
mire getirilerek ziyaretçilerin iatifadcle-
rine arzedilec(ktir. 

FJNLANDIY ALILAR GELiYOR 
Dünya gür~ fılemine yenilmez bir çok 

Bütün şehirler Türk 
bayrakları, Atatürkün 
resimlerile süslenni.İşti 

Antakyadan bir sörünÜf 
Antalı:ya, 31 (Husu.t muhabirimiz- türkün resimleri ile ıüslenmi.,tir. 

den) - Tü!k ordusunun zafer bayramı Belediyenin Antakya lisesine hediye. 
Hatayın her yerinde cO§kun tezahüratla, ettiği levha törenle talik edilmiıtir. Lcv
Atatürke sevgi, Türk orduauna saygı te• hada ezcümle ıöy]e bir cümle vnrdır ı 

zahüıleri arasında kutlandı. - cYınddaı, 3 temmuz 938 tarihini 
Bütün tehirler Türk bayraldan, Ata- - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

Milletler Cemiyeti 
11 Eylôlde toplanıyor 
ısır 

• • 
sını 

delegasyonu Filistin mesele
tahrik etmek niyetindedir 

Dük Dö, Glocester Kahireyi ziyaretinde Kral Fuadm ziyafetinde 

Kahire. 31 (ö.R) - Mısır gazetele· Arap Aleminin bu meseleye atfettiii 
ri milletler cemiyetinin önümüzdeki top- ehemmiyeti tebarüz ettirmcğe çalıpca• 

lantısında Mısır hariciye nazın Abdelfet· ğuu yazıyorlar. 
tah Yahya papnın Filistin meaelesi hak- Molı:attam gazeteai bu münasebetle ıu 

kında mühim bir nutuk aöyliyeceiini. ve -SONU VCIJNCIJ SAHiFEDE-

Senenin ilk incir mahsulü 

Londra Yunanis
tan sultaniyeleri
ne kötü fiat verdi 
Mevaimln ilk incir partisini A vrupay• 

ıöndennek tereli, bu aene cT ARJŞ~ 
Ozüm kurumuna nasip olmUftur. Ozüm. 
de olduğu gibi incir mahsulünde de mın
takanın en kuvvetli varlığını te§kil eden 
bu müeacsemiz bu aene alıcı memleket• 
lerle kuvvetli ieler yapmıtbr. Kurumun 
ve kooperatifler birliğinin bu baprw, 
her şeyden önce müstahsilin lehine kay• 
dedilecdc bir hadisedir. 

Dün sabnh limammıza gelen Norvcg 
bıındınılı Bayard vapuru öğleden aonra 
mutat merasimle 100 tonluk ilk kuru İn· 
cir mahsulünü yüklcmistir. Vapur bu. 
gün akşama kadar limanımızda kalarak 
2500 kutu incir yükliyecektir. Diğer fir· 
malar dn bugün ayni vapura incir yükll. 
yeceklerdir. 

Bu incirler Oslo limanına çıkanlacak· 
tır. 

* Ozüm kurumu ya~ üzüm eevkiyatından 
sonra kavun ıevkiyntına da başlamı~br. 
Almanynya İstanbul teslimi büyük bir 
kavun sevkine haz.ırlık yapılmnktndır. 

Yunan firmaları tarafından geçen haf. 
ta Londrnyn gönderilen Sultaniye yaı 

- SONU 2 INCt SAHJFEDE -



Seferihisar zafer bayramı merasiminden. bir intiba 

Nazillide ve 
Sef erihisarda .. 

30 Ağustos zafer bayramı şenlikleri 
büyük coşkunluk içinde yapı!dı 

Seferihwr zafe-r bayramı merasiminden bir intiba 

Seferihisar 30 (Hususi) - 30 Ağustosınca da muazzam bir fener alayı yapıl
zafer bayramı dolayısile llçemiz baştan 1 mış ve halkımız gUzel bir gece ya~ış
bqa süslenmişti. Çarşı ve Cümhuriyet; tır. 
meydanı bir gelin evi manzarasını an-
dırıyordu. Şehlrin muhtelif yerlerine NAZtLLlDEN 
taklar dikilmiş, her tarafa Atatürkün fo-
lografları konınll§tur. !ş mevsimi olduğu Nazilli 30 Ağustos (Hususi)-30 Ağus
halde bir çok bağcılanmız işlerini hıra- tos ulusal bayramı Nazillide bu yıl daha 
karak ordumuzun kudretli varlığını bir coşkun ve içten gelen tezahüratla kut
defa daha milşahede etmek için kasabaya }ulandı. Evvelden tertip edilen programa 
daha gün doğmadan akın etmeğe başla- göre yer yer zafer takları kuruldu. Ev
ınışlardı. Törenin yapılacağı spor alanı ler ve caddeler bayraklarla donatıldı. 
binlerce halk ile dolu idi. Saat 8,45 de Merasim programına göre saat 9 da atı
mUlld erkAndan ve tilccarlardan bir lan topu müteakip dükkanlar kapatıldı. 
kafile asker! kışlaya giderek tebriklerde Davul zurna gürültüleri arasında asker
bulunduktan sonra spor alanına hep be- lik şubesi önünde toplanıldı. Resmi ka
raber gel.inmiş ve saat dokuzda bando- bulden sonra meydanda isimleri ve kün
nun çaldığı istiklal marşı ile törene baş- yeleri okunan istiklAl savaşı kahraman
lanml§tır. Evvela bir subay kürsüye çı- larmm göğüslerine şube reisi Bay Emin 
karak bugünün tarihi bakımdan değerini tarafından istiklal madalyalan takıldı. 
tebarüz ettirdikten sonra uzun süren Zafer takı altında kurulan halle kürsU
nutkunu sona erdirmiş ve bundan sonra süne çıkan jandarma komptaru B. Ziya 
albay Tevfik Orkanın hitabeleri sürekli bir söylev verdi. Müteakiben orta okul 
alkışlarla karşılanmıştır. öğretmeni B. Reşat, Kbim sıra ile kürsü-

Müteakiben halkevi Genel sekreteri ye gelerek nutuklarını söyledileır. Pa
öğretmen Safa Sunayın hitabeleri coş- muk istasyonu işyarlarından B. Sabri 
kun tezahürata vesile olmuştur. 30 ağustos adlı kendi yazdığı şiirini oku-

Sıcağın şiddetine rağmen halk ordu- du. Talebeden ve Nazilli tütün inhisar 
muzun geçid resmini sabırsızlıkla bekli- idaresi direktörU B. Cevdet oğlu Zeki 
yordu. Nihayet bütlin Türk ulusunun Önal çok alkışlandı ve dinleyicileri sü
göğsünü ütiharla kabartan kahramanla- rekli bir heyecan içinde bırakan hitabe
rımız geçid resmini yapmağa başladılar. sini irad etti. Öğrenci Ahmedin manzu-

' cYanunda bulunan 70 lik bir ihtiyar ağ- mesinden sonra askerlik §Ube reisi ve 
hyordu. 11çe bayın önünde resmt g"eçit yapıldı. 

- Baba ne için ağlıyorsun dedim. Jandarma ve polis binlerce basma fab-
- Ah oğlum, dedi, bugUnler haya:ıtını- rikası işçileri, sporcular ve halk bando-

zın e'!l mes'ut günleridir. Şu gördüğün nun Ahengine uyarak muntazaman geç
kahramanlar bize rahat yaşamayı hah· tiler. Bu sırada havadan geçen üç uçak 
§ediyor, gurur ve heyecanımdan ağlıyo- heyecanı artırdı. 
rum> dedi. İkinci toptan sonra dükkanlar açıldı. 

Bütün halkın heyecanını mucip kılan Meydanlarda şenlik akşama kadar de-
bu muazzam resml geçit tezahürata vesile vam etti. 30 ağustos şerefine gece mey
olmuş ve törene ayni heyecan verilmiştir. danlarda ulusal oyunlar tertip edildi. 
Gece halkevi tarafından Cilmhuriyet Elektrik tertibatı ile kasaba sokaklan 
meydanında halkımıza eğlenceler tertip sUslendi 
edilmiş mlllt oyunlar oynanmıştır. Ay R. o. 

lzmir Enternasyonal 
FUAR tiyatrosunda 

Her gece 

HALK 
OPERETi 

Temsilleri 
OPERET REVO BALE 

Büyük orkestra 

Lübliyana panayırı 
Yugoalavyanm Lübliyana vehrinde 9 

12 eylUI arasında açılacak sonbahar pa
nayınna bir çok devletlerin i§tirak et
mekte olduk.lan Türkofise bildirilmiftir .. 
Bu panayır bir çok büyük ve küçük aer
gileri ihtiva edecek ve ziyaret edecekler• 
den vize harcı almmıyacaktır. 

Ehli hayvan sergisi 
Vilayet ehli hayvan ıergiai bugünden 

itibaren açılarak hayvanlar taanif ve ha· 
kem heyeti tarafından puantajı yapıla
cakbr. Derecder aynldak.tan ıonra cu-

Her alqam piyesler değiıir. marteai günü aergi umum tarafından zi-
Biletlerinizi ikiden itibaren alınız ;yaret edilecektir. 

BERlERi 
Mısır şamp~yonu ge~iyor 

1 EYLOL PERSEMBE 1938 t 
c =;=a775:; . - ._ -- ,J ... 

ISonkozlal 
Oynanıyoi 

BASTARAFI l iNCi SAHiFE! ~ 
lar gibi ... O günkü müphemiyet, 
gilterenin bir harp halinde bitaraf 1 

$ it ' 1 lamıyacağım sarahatle bildirmell 

F• 1 d• •• •ı • •• •• •• ~ k• lm lk' . V'lh J h be 
)0 an ıya gureşçı erı onumuzue ) :ıa1cu:esa::~i~i v:r~i:. B:gün 

Çarşamba gecesi lzmirde güreşecek ;:,;v~~.!~~~·rJ 
BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 

pehlivanlar yetiııtiren Finlandiyalılar iz
mire de geliyorlar. Bu güreı teması. şiın
diye kadar lzmirde yapılan spor hare• 
ketlerinin en büyüğü ve en heyecanlısı
dır. 

19 3 6 İzmir Enternasyonal fuarı mü
nasebetiyle tertip edilen spor hareket
leri içinde de, Finlandiyenın güreş dün
ya §ampiyonlarını 1zmirde selamlamak 
şüphesiz büyük bir kazanç olacakbr. 

Bu muazzam spor teması hakkında 
karilerimizi tenvir edelim. Geçen sene 
Finlandiyanın en zengin ve tanınmış 
şahsiyetlerinden Kont Bertel iki memle-

Salı günü lzmire gelerek 7 Eylül akpmı 
saat 18 de fuar tiyatrosunda üçüncü mü
him mücadelelerini vereceklerdir. 

içlerinde bir çok beynelmilel pmpi
yoiı.lar bulunan bu gÜreı takımını aeyr-
etmek cidden alaka uyandırmışbr. 

Finlandiyalılarla Jzmirde karşılaşacak 
Türk takımında meıhur çoban Mehmet, 
kuvvet ve atiklik timsali büyük Mustafa-
mız, Berlin olimpiyadı dünya şampiyonu 
Yaşar ve dünya üçüncüsü Mersinli Ah
met de bulunacaktır. Buna mukabil Fin· 

nal ak .1 uh eı· . . d bir harpte lngilterenin bitaraf k""JEa 
t unı ı e m t ıtmıız arasın a ya- w b"ld. · d 'b 

al __ ,_ .. b_,_ dır mıyacagmı ı ınnesın en ı 
p aca.K; muaa a&.a • tir.> 

Mısır oampiyonu geçen hafta Cmnar• 1 1 ki 
n~i t~renin ta p ettiği aiyaıet 

teai günü lstanbulda Galatasaray • Güneş Fransız ltelakkisine uygun mud1 
muhteliti ile yapbğı ilk müsabakada t -2 Çemberlayn kabinesi hakikaten ' p 
mağlup olmasına rağmen, Pazar günü ha ağır mesuliyetler altına girrt.es· . 
Fenerbahçe-Beşiktaı muhtelitini çok gÜ- niyetinde .....,:.1;,.) 
zel bir oyunla 1-2 yendi. Alm i ' an 

Beynelmilel 7 oyuncuya malik olan bu b. t • ı·· d ht d ı· 1 . . ır avassuc ro u eru e e en n c 
takım, atletik kabiliyeti ve lngılız siste- t t h" 1 · 1 b'tar n._ua ere, son eza ur erıy e ı aıın 
minde uzun paslarla oyun oynamak ba- t ked k Çek 1 ak J h'.._ er ere os ov ya e ı .... er 
kımından bizim için yepyeni bir futbol l tı B dew · 'kl!L A "! yera mış r. u gışı lll'. vrupa~ra 

landiya takımında ise, 56 kiloda Vauko zevkini yaratacaktır. çok dikenli bir davasını halle yarc\tısü 
Küaseli, 61 kiloda Kustaa, 66 kiloda Mısır futbolunu ilk defa 928 Cie Elit- edecek mahiyette değildir. Zira ~;a 
Lamri, 72 kiloda Yuho, 79 kiloda P. tihat takımı ile görmüştük. On sene evvel koslovakyayı, hüsnü niyet eserletti 
Kuskana, 87 kiloda Elmer Harma. ağır bize tefevvuk eden Mısrrlılann, bu defa tahd d h d 1 d' i ususun a cesaret en ırm u 

ket arasındaki dostluğu ve gençliğin te- sıklette Pehka Mdlavia vardır. Hemen Ankara ve İstanbul muhtelitlerine karııı ed 
t ir. inin 

maslannı kuvvetlendirmek için böyle ca- hemen hepsi beynelmilel güreş aleminde çetin müsabualar yaparak tecriibe ve Bhtün bunlara rağmen, f n d 
zip bir güreş müsabakası tertibini düşün- tanınmıı olan bu güreşçiler içinde 66 ki- formunu arbran bugünkü lzmir muhteliti lizler uulhun anahtarı Almanla~ 

1 müş ve Türkiye. Finlandiya güreş milli lodaki 1936 olimpiyat ve dünya birin- karııısmda da aynı muvaffakıyeti ne de- elindedir, diyorlar. Eğer AlmaıJ~ e 
takımlarının üç sene müddetle karşılaşa- cisidir ve üç defa da Avrupa birinciliğini receye kadar gösterecekleri cidden me- itidal tavsiyelerini dinlerse Süd'!tllk~ 
rak neticede en fazla galip gelene veril- almıştır. raka değer. ihtilafını halletmek imkansız olmı~-al 
mele Üzere ortaya bir heykel koymuş- Kendisine güre~ aleminde yenilmez Bilhana son Ankara karııuaşması iz- ak B .. b • ,_,,.. l w aş ı 

c tır. ugun u ımıcansız ıgı ya 
tu. lsveçin beynelmilel bir şöhrete malik adam 1D.kabı verilmi•tir. Dıg'V erleri ise hep mir muhte)itinin aksıyan noktalarım, b J Al k ıd 

" tan se ep er manyanın mu ar 
heykeltraşı Ouders Jausun tarafından ya- 936-937, 936 Finlandiya ve Avrupa bi- oyun sistemindeki hatalarını açığa vur- · · d Alın ;relm 

met tavınyesın en, an gazete-. 
pılan bu heykel, Finlandiyanm sembolü rincileridir. muttur. Umarız iti bu hatalar Mısır tam- • • 'dd l' · d d v _Jlmd 

nnın şı et ı neşrıyabn an oguy~1 . 
olan iki ayının mücadelesini tasvir ebnek- Bu mühim gürq mü.sababsmı bütün piyonuna ltar11 tekrarlammyacak ve iz- Berlinin tuttuğu yol anlaşma yrmı 
tedir. fuar ziyaretçilerinin görebilmesi için du· mirli çocuklar lstanbuldan daha eyi bir olmaktan pek uzaktır.:. 

Türk - Finlandiya güre~ milli takım- huliye 50 ve 35 lcuru§ üzerinden tesbit netice alacaklardır. Ancak bu IUl'etle, Hülasa .. Bu karşılıklı neşriyatfaP 
lan arasındaki ilk karşılaııma geçen sene edilmiştir. izdihama mahal kalmamak lzmir futbolunun Ankara karŞ151Dda ya- anla~ılıyor ki beynelmilel vaziyet :ıere 
Heloingforsta yapıldı. Creko •Romen üzere fuar tiyatrosunda mevkiler numa- kalayıp elinden kaçırdığı ga}ı"biyetin acı• buhranlı safhasındadır. Bütün gltirl' 
tarzında yapılan bu mücadeleyi 2-5 Fin• ralanmtştır ve biletler müsabaka günü ıı:ını çıkarmıı olacağız. ler Londraya çevrilmiştir. lngiltetal 
landiyalı1ar kazandı. Fakat bu maçtan olan 7 Eylülden evvel satılığa çıkarıla- 4 Eylül Pazar günü MlSlr şampiyonu nin kararları ya hakikaten su~ v 
sonra yine her iki takım arasında yapılan caktır. ile lzmir muhteliti arasında yapılacak koruyucu ve yatıştırıcı neticereric 
serbest güreşlerde takımımız 1-6 gibi .ita- ELNADIOLEHU GELIYOR müsabaka saat 16,45 te baıılıyacak ve verecek, yahut ta ihtilafın ~ 
hir bir galebe elde etti. 19 38 İzmir enternasyonal fuarı mü- bu mühim maçı bay Mustafa ide.re ede- sellah bir ihtilaf şekline İD 

Finlandiyalılar, İstanbuldan sonra An- nasebetiyle tertip edilen büyük spor ha- cektir. labını tacil edecektir. Alme.r 
karaya giderek Ankara stadında ikinci reketlerinden biri de Mısırın 1937 ve Dühuliye tenzillth olarak tribün 50, Çekoslovakya ile hesabını bir an 
müsabakalnnnı yapacaklar ve 6 Eylül 1938 ııampiyonu Elmıdiülehli - Nasyo- saha 25 kuruştur. vel görmek arzusunda olduğun~ 

Palamut 
Yeni tip Üze rinde 

görüşmeler 
yap1l~1 

Fuarda zengin eğlence
ler tertip edildi 

3 Eylül ve dokuz eylül gecelerinin 
programları çok . muhteşemdir 

Sekizinci lzmir fuan büyük bir mu~ 

vnffakıyet içinde devam etmekte ve 
umumun takdirini kazanmaktadır. Gece
leri saat 20 - 24 arasında fuarı ziyaret 
edenler dakikada vasati olarak 32 k~i-
dir. Bu yekun cumartesi ve pazar günle
ri altmıııa kadar yükselmektedir. 

Fuarımızı on birinci gÜnÜ ziyaret eden
lerin sayısı 24636 dır. Bu suretle yekun 

278651 e çıkmışttr. Bu rakkam geçen 
senenin ayni günündeki Takkamdan 
6 7 S 1 8 kişilik bir fazlalık göstermekte-
dir. 

FUAR EYLENCELERl 

cuk müsal:>aka11 tertip etmittir. Bu mü
sabakaya 4 .. 1 1 yq arasındaki kız ve 
erkek çocuklar girecektir. Müsabaka ııa
at 19 1 21 arasında yapılacak, kazanan 
çocuklara çeşitli hediyeler verilecektir. 

9 EYLOL tÇlN BOYOK PROGRAM 
Verem mücadele cemiyeti de 9 eylw 

gecesi fuarda herkesi ali.kadar edecek 
zengin bir program hazırlaml§tır. Kmla
ym renkli, hareketli ve sürprizlerle dolu 
Fuar programı Fuar sahasında 20 eylw 
gecesi yapılacaktır. 

Karşıyaka Körler mektebinin san' at
kar çocukları bir kaç akşam sonTa Fuar 
tiyatrosunda halkımızı heye<;ana getire
cek güzel müzik konserlerine ba§lıya-
caklardır. 

lngiliz tavaasutundan kat'i ümid 
tiği gün harekete geçmek istiyebi 
Bu sonuncu ihtimal Avrupayı 
korkunç felaketlere sürükler. Bü:t 
devletler, orta Avrupa meselesiı\ 
tson kozlarını oynıyorlar. Önüm( 
deki gün1er her bakımdan en na 
günler olacakhr. 

ŞEVKET BtLGIN h 
ed ----·---
81 

Senenin ilk incir ma c 

sulü dün vapura 
yüklendi 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFE be 
üzümleri, bütün ümitleri hilafına e.ıJ ın 

on beı kuruı fiat bulmuttur. Halbuki h 
pılan masrafla üzümün maliyet fiati 
nun bir buçuk misline muadildir. B 
dan anlaıılıyor ki, Londra piyasası 
kirdekaiz üzümlere henüz alıpmamıj 

Ozüm kurumu bunu na.zan itibara 
rak Londraya razzakı üzümü gön 
mektedir. ilk parti üzümlerin on e. 
tarihinde Londra piyasasında muaı1 
göreceği anlaşılmaktadır. 

ın 

İhracat §e. kontrolörü 
B. ALI ENVER 

19 38 lzmir enternasyonal fuan için 
hazırlanan büyük eylencelere ve spor ha
reketlerine muvaffakıyetle devam edil- MAHtT AP ŞENUKLERl l . h , .. k 
mektedir. Fuar ziyaretçileri ve iunirliler tara- ncır na SU U pe Y 

lhracat kontrolörlüğünde yapılan bir 
toplanttda palamut tüccarlarının yeni 

GORBOZ ÇOCUK MOSABAKASI fmdan sevinçle karşJanan mahitap şen- kında borsaya gİrecl !~ 
3 Eyhil cumartesi günü çocuk Esirge• Iiklerine 9 - 20 eylul gecelerinde de de-

ihdas edilen palamut tipi hakkında mü- m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iii;Öİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;i?iiiiiiiiiii~iiiiiiii~~-------
talaalıın alınmlf ve bu tipte bulunacak B K d K ~ y ı d ? 

me kurumu fuar gazinosunda Gürbüz ço• vam edilecektir. 

ecnebt maddeler nisbeti tesbit edilmiıı- u a 1 n ı 1 m ara a l • 
tir. Keyfiyet bir raporla lktısat vekaleti-
ne bildirilmiştir. 

Dün, 15 eylwe kadar mer'i olacak 
üzüm tiplerini tesbit için de ihracat tef 
kontrolörü B. Ali Enverin nezdinde bir 
toplantı yapılmıı ve tipler üzerinde ko
nuşulmu§tur. 

An~pul 
Buhranına karşı 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümünde 

yapılan faz]a tenvirat yüzünden ampül 
buhranı baı göstermiıti. Parti genel sek
reterliği, on beşinci yıldönümünde böy
le bir buhranla karııılaşılmaması için şim
diden tedbir alınmasını bildirmiştir. 

Gümrük tarifesinin 5 05 inci pozisyo
nuna dahil bulunan elektrik ampüllerinin 
bedelini klearingle ödenmek suretiyle 
serbest olarak Almanya, Belçika. Fen· 
landiya, Hollanda, lsveç, İsviçre, Maca
ristan, Sovyetler birliği ve Japonyadan 
ithal edilebilir. 1ta1: dan senevi 11 ton, 
Polonyadan 50 ton ithali caizdir. Bu ik" 
ülke umumi ithalat kontenjanına tabidir· 
ler. 

Kadın susuyor çocuklar 
babalarını gösteriyor 

S uçlu ise, karısını yaralamadığını 
musırran iddia ediyor 

Evvelki gece Çorakkapıda henüz ma- tur. Bn. Eamanın iki çocuğu. annelerinir:ı 
hiyeti anlaşılaıruyao bir yaralanma hadi- babalan tarafından bıçakla yaralandığı
sesi olrnu§tur. Yaralanan yirmi bet yaş- nı söylemişlerdir. 

larında bayan Esma isminde genç bir ka- Mehmedin ifadesine göre kendisi böy
dındır. iki yerinden bıçakla ağır surette le bir §eyden haberdar değildir. Çocuk-
yaralanmqtır k d" · · ' . lar ufaktır. Esasen nedeme en ısını 

Derhal memleket hastaoeaıne nakle-
dilerek tedavi albna alman bayan Es
ma. bütün tazyiklere rağmen kendisini 
'.cimin yaraladığını söylememi§tir. Kadı
nın kocası Ali oğlu Mehmet otuz bir lta
-ıı ta ayni §eyleri söyl~mektedir. 

işin bir de rüyete müstenit ciheti var
lır ki bu daha enteresandır : 

Mehmet Otwı bir kan§ evvellci gece 
:eç vakit aarhoı olarak evine geliyor ..• 
.:'..vde geçenleri bilen veya duyan yok-

eevmemektedirler. 
ivin bir de üçüncü cephesi. vardır. Bn. 

Resmiye isminde bir ltadın, Mehmet 

Otuz bir kat11m hadiseyi müteakip katı
lı bıçaiı ıilerken gördüğünü ıöylemif

tir. 
Bütün deliller, inkarına rağmen aile 

reisinin üzerinde toplanmaktadır. Suçlu 
Mehmet Otuz Bir kan, mahkemeye ve-
rilecektir. 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFE 
reti lktıaat vekaletine arzedilecektir. 
layet makamı, müstahsili çok yalcui 
ali.kadar eden bu mühim it üzerind• 
Dün bu hususta bir toplanb baılu 
yapılRUftır. 

--=-
B. Asım İstanbul4 ~ 

gİffİ le 
lu 

Cümhuriyet müddeiumumİBİ B. ) 
~uncaY aenelik mezuniyetini istimal 
mek üzere yarın lstanbula gidec 
Müddeiumumi muavinlerinden B. S 
Atamaner dün bir ay izinle lstanbula 
mittir. 

Bir aydan beri mezun bulunan mü 
iumumi baş muavini B. Sedat 
ralı gelerek vazifesine başlamıştır. 

l a M 

Halkevi köşe~~! 
l!!IKQ"Al'Z2'2'"§35& u.Jhd 

1 - Evimiz bahçesinde her haftaletler 
fCIDbe günü saat 2 1 de Karagöz Jar v 
ve her hafta pazar günü de saat 2 ıten, 
Orta oyunu vardır. lclra 

/ 8 b ·· ~tnlı 2 - 1 9/93 perşem e gunu 
1 7 de köycüler komitesi haftalık t • tin 

kt' ttsı vardır. .te 



~: Avrupa hidise eri önünde 
;!Amerika ):.. vrupadaki muazzam dip
~Jomasi o;ununu rr.aerakla takip ediyor 

ecJ 
Amerika, kendi istik:~~ğer sulh tehlike ye düşerse 

~et halini ;bunun önüne geçmekte 
ıudı . takdir uyandırmaktadır. Bu duygu bil- tür. Bugün de lngiliz heyeti azasından 

arıyacaktır 

Paris 31 (ölt) - cParis - Soırc gaze- has•• Jngiltereyc teveccüh ediyor. Çün- B. Aston Codkin Südet partiııi reisi B. 
en ! . . haber "'° irrf.esinin umumiyetle eyı ve emın kü Fransa çoktan beri hadiseler kar§ısın- Haynlayn ile görüıımüıt 'Ve akısam Praga 
t t • ... • vyork ınuha- F k b d · · S 15 30 d L d R 
•• 

'ler_mekle tanınl'TI''" - J 
0 

daki vaziyetini tayin etmişti. a at un- av et etmıştır. aat . a or un-
- -··.,- lnrın kar§ısında nihayet İngilizler de sür- siman Alman Hıristiyan sosyalistlerini 

ı Am ika Avrupada gİrlşilmiş olan atle kendilerini toplamışlardır.> temsil eden eski bir nazın kabul etmiş-
n • er ' . l . o ununu . 

raf!nuazzam siyaset ve dıp oması Y • Prag, 31 ( ö.R) - Zannedildiğine tır.> 
hirnerak ve heyecanla takip e!mektedir. göre prens Mnks Hohenbohe Lord Run- cBaşvekalette yapılan bir içtimada Sü
pa~ra bu oyun her an sulhun tehlikeye simanı önümiizdeki hafta sonunu Pragın det delegasyonunun bazı azalariyle hü
art·.,;;,.ebilir harp tehlikesi ise yalnız Av- l OO kilometre cenubunda Dobri ıato- kümetin mümessilleri buluşmuşlardır. Bu 

:t- deni · " d t etmiştir muhtelif mülakatlardan eonra, yarın Sü-a payı alakadar etmez. Bütün ıne • sunda geçırmege ave · 
l hlikedir Prng, 31 ( ö.R) - Südet Alman par- det partisi tarafından hükümetin teklif. 
e eti f elftkete sUrUkliyecek bir te · ı · ı k b 

m eli istikba tısı' • direktör komitesi bu sabah toplana- enne veri ece cevn ın tamamiyle men-e; münasebetle Amerika ken - b JA h' tt l "' ·· · d'l k 
istikbali rak hu""ku""metin teklifine ou ceva ı ver- ı ma ıye e o mıyacagı umıt e 1 me te-

'n de Fransa ve lngilterenin d 
lrı k . t1 bu ıne- meg" e karar vermiştir ı ir. 

radar ve ayni derecede atıye e f d h 
nlaıelelere bağlı olduğunu hissetmektedir. cParti Lord Runsiman ~ra ınkl"~n . ~-

a1': ik um··-t 1 an ve hem hükümetın te ı ennı, 
d ~«Bununla beraber Amer a ~· zır 8~ Südet muhtırasını göz önünde tu· 

e arında ıükunet vardır. Bu slikunetın hem e d h k"' 
ı d 1 t ut projesi esas üzerin e ü u· 

aşlıca sebebi lngiliz ve Fransız eve tan tavass h d 
~ d l . d'I . den ileri metle müzakere~e. girişme~e azır ır.> 
k ~ am arına emnıyet e ı mesm ş· d" gerg'ınlı"g· ın azaldıgı hakkında 

a ld " gibi ım ı k 
1 

• ı:et~elmektedir. Zira 1914 te o ugu • i b" his vardır. Müza ere erın ne· 
~ .:Jİrndi nrtık tereddüt safhalan.nd.an ge umum ır b ki kt d" Run y. . . niyetle e enme e ır.. • 
,,.-i1miyeceğinc kanaat getirilmııtır. tı.cesı ehm. t'ı tarafından aşağıdaki tebliğ 
;n kilAt sıman e)e «Her ne kndnr demokrasiler teş a 

d. l · ı ıı••redilmiştir : 
ati'1'Pmakta geç kalırlnıia da §im ı ngı - M.. kereler faaliyetle devam etmelc-
et :ere ve Fransa arruıında tahakkuk eden c . uz;abah Südet partisi namına mü-

gbirlik ve insicamın çok cesaret verici bir tedır. mur heyet reisi B.Erns Kund 
ı ilt zakereye me b 1 d'l · ·ıt al olduğu tasdik edilmektedir. ng e• . tarafından ka u e ı mış 

ik ret B. Runsıman d .. .. .. 
su ve F ransadaki millt biri· te cesa d" · le uzun uza ıya goruşrnuıı-

k" t ve ken ısıy 
ticercrici bir unsurdur ve gösterilen sü une 

ıı't--

Prag, 31 ( A.A) - Emin bir mtnba
dan öğrenildiğine göre Haynlaynin mu
rahhaslarına yeni teklifler yapılmıştır .. 
Bu suretle kat'i bir safhaya girilmiş olu
yor. Tekliflerin mahiyeti mektum tutul
makla beraber Prag hükümetinin geniş 
mikyasta fedakürlıklarda bulunduğu söy
lenmektedir. 

Prag, 31 (AA) - Almanyanın Prag 
sefiri Salı sabahı hariciye nezaretine ye-
ni bir protesto notası vermiştir. Bu ha-
beri veren çiftçi Yen kov gazetesi Alman 
imparatorluk ordusu hakkında iki Çe
koslovak gnzetesinde çıkan bir makale
nin bu notanın verilmesine sebep oldu
ğunu yazmaktadır. Alman mnkamlarınıt 

ilm .. ~gA~rg:m~mı~r~azx.72'!nam~ 
Gece Fuare 

girerken 
--o---

Klmse ile konuşmayınız? 
Yazan: Eczacı Kcm81 K. Aktat 

Evet sayın okuyuculanm gece Fuarın 
aydınlık kapısından içeri girerken sakın 
kimse ile konuşmayınız. Bu tavsiyem bo
şuna değildir. Kapıdan içeri girince ken
di üstüne kıvrılmıı açık sarı ziyalar neş· 
reden iki tnrnf a dizilmiş o tılsımlı levha
lar yok mu, işte sizlere bu csükut> tav
siyesini veren bunlardır.. Bunlar sizleri 
selamlıyan, size hürmetle yol gösteren 
teşrifntçılardır. Beni dinleyin de buradan 
acele geçiniz. Sizi rengarenk ziya perileri 
kıırşılıyacak. Evet birinci havuza doğru 
yÜrürken arkanıza dönecek olursanız ge· 
cenin loı sinesine yaslanan palmiyelerin 
salkım saçak eteklerinde renk perilerinin 
oynaştığını göreceksiniz. Eflatuni morluk 
sarışın bir mübhemiyet ile haşhaşa, eleJe 
oynaşırlarken zümrüd yeşili, kırmızı oy
nak ve hoppa bir periyi kovalıyor. Ötede 
beride öbek öbek sarı, laciverd eflatun, 
yeşil, mor ve al hayaller oynaşmaktadır. 
Fuarda ziya dekorasyonu bir sanat ııah
~eri olmuştur. Havuzlara geldiğiniz va
kıt burada herşey hoppadır. Sular beyaz 
beyaz köpürer~k. köpüklerini san, mor, 
yeşil, eflatun ve kırmızıya boyıyarak ha
valanırlar.. Havada oynaıır ve fı~kırır

lar .. Fuardan içiniz neıe ile dolu olarak 
çıkarken de yine o esatiri bir inhina ile 
kendi üstüne kıvrılmııı açık sarı ziyalar 
neıreden tılsımlı, esrarlı tcşrifatçılarla 

görüşmeyiniz. Fuar neşe saçan nurlu sü
tunlariyle dost bayrakların samimi se
lamlariyle size «Yine buyurunuz:t diye
cektir. 

Iran 
Yeni konsolosu geldi 

ııe işe başladı 

o 

• Elazıg'taki geçit resmı 

Memleketimizdeki ge
çitlerin en büyüğü oldu 

lstanbul, 31 (Telefonla) Elazığda bugün muazzam bir geçit 
resmi yapılmıştır. 

Halk kahraman piyademizin, süvarinin motörlü kıt'aların geçidini 
şiddetle alkışlamışbr. Yapılan geçit memleketimizde yapılan geçitlerin 
en büyüğüdür. 

Bu sabah hususi trenle Ankaradan gelen ateşemiliterler de geçit 
resminde hazır bulunmuşlar ve ordunun geçidini büyük takdirlerle 
seyretmişlerdir. 

Pazarlıksız satış kanu-
• • • nu merıyete gırıyor 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Pazarlıksız satış kanunu yarından iti. 
haren mer'iyete girmektedir. 
Fakat iktısat vekaleti tarafından kanunun tatbik suretine dair hazır· 
}anmakta olan talimatname üzerindeki çalışmalar bitmemiş olduğun· 
dan kanunun tatbiki biraz daha gecikecektir. 

Talimatname üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir. 

30 Ağustos bayramı münasebetile 

Başvekilimizle mareşal 
Çakmağın telgrafları 
İstanbul, 31 (Telefonla) - 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısiyle 

l>aşvekilimiz Celal Bayarla Genel Kurmay başkanı mareşal Fevzi 
Çakmak arasında aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir : 

BOYOK BAŞVEKtL CELAL BAY AR 
Büyük Zaferimizin 16 mcı yıldönümünü tes'it münasebetiyle cüm

huriyet ordusu mensupları, sayın haşkanlannı candan bağlılıkla kut
lular ve derin saygılarını sunar. 

Son hadise karşısı~da 

Italya, tam bir bitaraf
lık mı muhal aza e ecek 

verdikleri notada Benesden de bahset- ~.~-""'·'"'···· 

Genel Kurmay Başkanı 
MAREŞAL FEVZl ÇAKMAK 

SAYIN MAREŞAL FEVZi ÇAKMAK 

uad 

1 gazetesine bildiriliyor : 
Paris, 31 (A.A) - Romadan JuM~ssoliniden Avrupanın sükunet 
Söylendiğine göre Noel Charles, dım etmesini istemeğe memur 

bulması için sarfedilen gayret!er~. ya; n mesela yarın İtalyan Afrika
edilmi§tir. Öyle zannediliyor kı ~uç.e de bu hususta akisler bırakabile-

rasımın e b 1 . o·· d sı nezaretinin temel atma me lidir. Çem er aynın uçe en 
cek beyanatta bulunması bekI:nme;:e kat'i bir müdahalede bulun-
. ted'v. d v dan dogruy ıs ıgı §eY onun ogru 
ınasıdır. . t ·nin muhabiri şöyle yazıyor : 

d M bn gaze esı l • l b 
Ayni mevzu hakkın a a l Çekoslovak mese esıy e unun 
2.annedildigw ine göre Noel Ch~r ~ ı· talyanın esasen Çekoslovakya 

be etnllştır • ... h f ek ynelmilel akislerine temas d v bitaraflıgını mu a aza etm 
• . .. t . " ol ugu R d l meselesmde açıkça ılan e m~:.- h herden akşam oma an a ınan 

h daır olan a d" ususunda bulunmasına kil etmekte ır. 
ı .. ··h' kısmını teş d • / ına umatın da mu nn • ha ıse er 

Kudüste yenı 

Tedhişçiler Beti istas
yon binasını yaktılar 

.. k etler Nablıs mıntakasında temiz-
Londra 31 (Ö R) - Askerı k uvvleri tedhişçilere sığınak vazifesi-

1 ' ·. ] Bir ço ev 
~m7ye devam e~ıyo~. ar. amiyle yıkılmıştır. . .. 
nı görmüş olan bır koy t_a~ Beti istasyon bınasını ve şef Do garın 

Kudüs civarında tedhışçıler urlarını soymuşlardır. Saat 13 te 
evini yakmışlar, bütün gar ;em yn patlamış ve geçmekte olan bir 
Hayfa - Lida demiryolu~~aakı~:~ütün gün kesilmiş kalmıştır. 
tr h tt k cıtır Mun a / ' 

en a an çı mıl' Hariciye nazırı ge ıyor 
Fransız hariciye nazırı B. Bonnenin eylülün 
Paris, 31 (Ö.~) .-:- Fran~z Türkiyeyi ziyaret programı tesbit edil

yirmisi ile yirmi ıkısı arasın a .. diranından bir kaçı, Fransız gazeteci· 
miştir. B. Bonneye Kedorsdey k~ir. Görüşmelerin Tiirk - Fransız dost-

tikeri söylenmektedir. 

~mn, 31 (A.A) - Kont Ciano İn
giliz maslahatgüzannı kabul etmiııtir. 
ltalyanın ispanyadaki müdahalesi dola
yısiyle yapılmı yeni bir teşebbüs mev
zuu bahsolduğu zannedilmektedir. 

Çekoslovak meselesinın bu görüıtme 
esnasında mevzuubahsedilmemiş olduğu 
temin edilmektedir. 

Emir Abdullahın 
Basııekili istifa etti 

~ 

Kudüs 31 (Ö.R} - Şarkı Erden baş 
vekili Cemil Nazer Emir Abdullaha ka
binC'llin istifasını vermiş, Emir tarafın
dan yerine Mahmud B. Eldensi tayin 
edilmiştir. Bu zat Amman meb'usudur 
ve eski nnzırlardan olup mutedil tema
yüllerile maruftur. Kabina başına geç
mesinin Filistin ve Mnvray şeriada muh
telif unsurlar arasında mukavemeti ko
laylaştıracağı ümit ediliyor. 

-=-
Yahudi mektebi 

kapandı 
İstanbul, 31 (Telefon) - Ankaradaki 

yahudi ilk okulunun varidatı masrafına 
kafi gelmediğinden kapanmıştır. 

Tahranda telsiz 
telefon mektebi 

Tahran 31 (ö.R) - P.T.T. nazırının 
teşebbUsüle lranda bir telsiz telefon mek
tebi açılacaktır. Bu teşebbüsten maksat 
lranın başlıca şehirlerinde telsiz telefon 
istasyonları tesis etmektir. Açılacak mek
tep bu tesisat için icab eden mütahas
sısları yetiştirecektir. 

} . d b" efakat e ece . d B B . d'" erın en ır grup r . r eceği kanaatı var ır. . onnenın o-
)_ luğunu bir kat daha pe~çıİ ı~a görüşmesi muhtemeldir. 

:ıJ.-nü~te Atinada B_:_ Meta '"' a • 

. s Milletler Cemı yeti 
Banka Komerçiyale İtalyana 
Banko Di Roma 
Döyçe Oriyent Bank - Dresd
ner Bank şubesi. 

t 1 Eylôlde toplanıyor Emlak ve Eytam bankası 
İzmir Esnaf ve Ahali bankuı 
Osmanlı bankası 

Kahire, 31 (ö.R) Türkiye ı, Bankası 
AST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE diriliyor: Raşel Koka adlı 12 yaşındaki Türkiye C. Ziraat Bankuı 
tırları yazıyor : ' il 1 h d" k 1 d'vanı harpte muhak "'~ İzmır' •ubelerı· 5 eylu"l 938 pa-

d M t er 'a u ı ızın n ı eme- '" Y 
Ö .. .. dek" 1 1 cdlıl e ı e " "'' 

• numuz 1 
" • ··k- d G K d 1..~ zartesı' gu"'nu'"nden ı'tı"baren gı· •e-h si devam e iyor. eçen ay u üste üç '" ::r 

erniyetinde Filistin lehinde ır ses yu ~ l • · w d lı 1 d 
S ı k kişinin ölümü ve 25 ki~inin yaralanma· ~ erını aşagı a yazı saat er e 

IM!lecektir. Bu ses Mısırın sesi 0 aca .... k b l d ki d 
Ş k ·ı siyle neticelenen suiknstte bu küçük kız • açı u un uraca ar ır. bdelfcttnh Yahya paşa diğer ar mı - a S bah 

fıaletlerinden de müzaheret görerek ~a~a- dinde bir bomba ile yakalanmıştı. Son a : 
Jar ve inat üzerine dayanan, dur~ınlık: cl'!lsede Raşelin ademi mesuliyetine ka- ı-.; S~at 9.30 dan 12 ye 

2 
mtcn, milletler mantnlitesini ve realıte!e.rı rar verilmiştir. Nezaret şehrinde bugün ~ Ögleden sonra : 

b · k 11 k d ··ç ap o··ıu·· bulunmw•tur. Bunların "'' Saat 14.30 dan 16.30 a kadar idrakten uzak ir siynsetı o ama ıçın e u ar .. '" C • 1 • 
.. kanlı bir harp sahnesi haline sokulan Fi- göğüsleri üzerine iliıstirilmi~ olan yafta- :;..: umartesı gün erı : 
u 1 . . . h d d • T dh" hke es"ınce idama mah- Saat 9.30 dan 11.30 a kadar istin hakkındaki düşünce erını ıza e e- a • c e ış ma m -"YYW'M=> ıwwı• 
t ı_ • • kum edilmi~lerdiu ibarcai mevcuttur. ce .. tır. 

izr.-ıir lran kotı!lolot.lu~l.n tayın o.u
nan bay Hfueyin Chods şehrimize gele· 
rek vazifesine başlamııttır. 

Müşarünileyh İran hariciye nezareti· 
nin eski memurlarından olup Avrupa, 
İngiltere ve Amerikanın muhtelif yerle· 
rinde uzun müddet han hariciye memur· 
luğunda bulunmuştur. 

Iran istikraz 

GENEL KURMAY BAŞKANI Elazığ 
inkılap hayatımızın en büyük ve milli zaferini ifade eden bugün de 

duyduğumuz sevinç ve heyecan pek büyüktür. Dahi Başkumandanın 
emri altında ordumuzun elde ettiği bu zafer, vatanın tam istiklalini 
temin ve vücuda ;getirilen büyük inkılap ve ilerilemelerin rnebdein.i 
teşkil eder. Bayramımız münasebetiyle Mareşalımızın şahıslarında 
kahraman ordumuzu bir kerre daha selamlar ve bütün mensuplarına 
daimi muvaffakıyet ve saadetler dilerim. 

BAŞVEKiL : CELAL BAY AR 

Nil yine felaket yarattı 

Setler yıkıldı, birçok 
köyler sular altındadır 

Kahire, 31 (Ö.R) - Nil nehrinin taşması devam etmekte ve bir 
çok yerlerde felaket derecesini bulmaktadır. 

Nil nehrindeki bütün adalar şimdi sular tarafından tamamiyle kap
lanmıştır ve su altında kaybolmuştur. Kahire civarında da nehrin ka
barması devam ettiğinden alçak araziyi sular kaplamış ve daha yük
sekçe yerler birer ada halinde kalmıştır. 

Bilhassa yukarı Mısırda felaket büyüktür. Sedlerin yıkılması sebe
biyle bir çok köyler suların altında kalmıştır. Her ihtimale karşı ihti
yat tedbirleri alınmış ve tehlikeye maruz köyler tahliye edilmiştir. Di
ğer taraftan binlerce işçi mecburi hizmet için toplanarak sedleri tah
kim için gönderilmiştir. 

Ancak bu hususta sarfedilen gayretin ne dereceye kadar müessir 
olacağı ve yeni felaketlerin önüne geçilip geçilemiyeceği henüz belli 
değildir . 

Hazer denizil'den 
·Jemiryolu hattı 

Iran kör( ez ine 
tamamlandı 

yapmıyor Londra, 31 (ö.R) - Tahrandan bildiriliyor : Hazer denizinden 
lran körfezine kadar uzanan 866 millik Transiraniyen demiryolunun 

lran konsoloshaneıinden gönderihnİf· had b d f d"l tir 
1 

ıon rayları da Sultana ın cenu un a erşe ı mi ve Şahinşah, ya-
nında veliaht, hükümet erkanı olduğu halde 26 ağustosta hattın son 

Yeni A.rr ıuctcıi yazı tt" leri direktör· l · · lüğüne : istasyonunun da açı ma törenını yapmıştır. 

sayın bay. Mısır sahillerinin mü dal aası 
Muhterem gazetenizin 9947 sayılı 26 h il 

Kahire, 31 ( ö.R) - Mısır sa i erinin müdafaası için alınacak ted-ağustos 9 38 tarihli nüshasında üçüncü k k 
sahifenin ikinci sütununda 1ranın lngil- birleri tesbit etmek üzere büy~ er ~nı ~arbi~eye mensup bir heyet 

tetkikler yapmaktadır. Akdenız sahı1lerındekı tetkikler ikmal edildi-tereden borç alacağına dair Elehramdan h.11 
gvinden şimdi Bahri Ahmer sa ı eri tetkik edilmektedir. Tetkıklerin naklen verilen haber doğru değildir. b 
neticesi bir roporla har iye nezaretine bildirilecektir. 

Me~ör haberin ilk ç~a~k n~hada ~~~~~~~~~=·~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~• 
tekzip buyurulmasını aaygılanmla dile- [(272 CJ~..7X7J'J:7.2 CZZZZZZ7.L. '7..Z: ':r:ı.7.zzT'..LZZt':z7J.Z. ry . .'"ZZZT"AiZ'A 

rim. Şehı·r gazı·nosunda İran konsolosu H. GHODS 

Hata yda zaler 
ba,yramı 

JJASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDl 
unutma 1 •• Zira bu tarih Hatay erginliği-
nin teminatı olan Türk - Fransız anlaş
masının imzalandığı günü bildirir.> 

Zafer bayramı münasebetiyle gündüz 
ve gcee yapılan halk toplulukları ve eğ
lenceler bir aralık çok heyecanlı sahne
ler yaratmıotır. Tnm manasiyle istiklali
ne kavuısmakta olan Hatay, kendisine 
benlik veren büyüklerine ve hakiki or
dusuna ernsalıiz tezahürler yapmııttır. 

f evkalôde ucuzluk 
Fiatler yarı yarıya indirilmiştir 
Kahve to, Gazc>z 1s, 

75, lr şlşq Tekirdağ 
Bira 50 turuştur. 

Tabildot: 4 ap yemek 
Şarabı 70, ir ş.şe 

Bütün içkiler bu nispette indirilmiştir 
Tenzilat bütün . 

mevsım 

edecektir 
illa!Zlil!ızz;z:zr.ıızm:razzzranzZZZJuz:ıo:z~~'ZZ.Z~~ 

devam 
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Büyük aşk ve macera romanı 
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Çok !t!Y·· 
Valberger hiç te kızmı~ görünmi-

)'Ordu. 
Bilakis Flumata acımıştı. 
- Vah zavallı dostum vah.. de

di. Git yüzünü gözünü bir yıka .. 
Üzülme.. Hem şişelerde daha sana 
yetecek kadar şampanya var. lç key
fine bak. 

Flumat memnun ayağa kalktı ve 
şampanya şişelerinin bulunduğuma

salara doğru yürüdü. 
Arkadaşları soruyorlardı: 
- Seni bu hale koyan haydut 

kimdir? 
Rejisör: 
- Vallahi dedi, hiç te farkında 

değilim. Arkamdan hücum etti. 
- Yerli mi idi Avrur-ah mı? 
- Suratmı görmediğim ;çin bil-

mıyorum .. 
- Kim bilir, herif seni soymak is

terken çantanın içinde ne kadar ser
vet var zannetmiştir? 

Valberger, dudaklarında alaylı bir 
tebessüm olduğu halde yanı başında 
duran Jefriye: 

- İşte dedi. Monoton geçmiyen 
bir gün daha .. 

- Şimdi ne yapacaksınız? Tabii 
ıikayet edeceksiniz Taarruz eden 
haydudun kim olduğunu rneydrma 
çıkaracaksınız. 

- O, kolay iş. Bunu şimdi bura
da gözünüzün önünde anlıyacağım. 

- Nasıl? 

- Lütfen Şovel kardeşleri çağı-
rır mısınız? 

- Yoksa onlardan mı şüphe edi
yorsunuz? 

- Siz hele bir çağırın.. Sonra 
görüşürüz .. 

- Peki.. Fakat boşuna zahmet 
ediyorsunuz gibi geliyor bana .. 

- Varsın öyle olsun.. Sonunu 
görürüz. 

Jefrinin sesi yükseldi .. 
- Şovel.. Şovel.. ikiniz de bura

ya geliniz. Geliniz.. Etyen ve Güs 
sizi çağınyorum. 

Karanlıklara bir çok sesler bu da
vet sesine iltihak etti. 

- Şov el.. Şov el. .. 
- Hey ... Etyen .. Güs •.. Nerede-

siniz? 
Hiç cevap veren olmıyordu. 
Jefri ka§larını çatarken Valberger 

de aynı kurnaz gülüşle ellerini oğuş
turuyordu. 

- Nafile çağırmayın ... dedi. On
lar coktan buradan uzaklastılar. Bi
zim J zavallı Flumatı yolda J h<lklıyan 
da Güstur .. 

- Niçin? Niçin?_ 
- Cünkü Etyen Şovel filimde 

kendi ;esmini herkesin görmesini is
temiyordu. Bana rica etti. Fakat ka
bul etmeyince işi böyle haydutlukla 
gördürmek istedi .. 

Kardeşini Flumatın peşinden ko~
turdu. Ve nihayet Flumatn ~antasını 
çaldı\tan sonra işin mevr!.ana çıka
cağından korktular ve ikisi beraber 
kaçtılar. Vaziyet bundan ibaret .. 

Lorans Lelia hiç sesini çıkarmadı. 
Büyük bir hayret içinde söylenen 
sözleri dinliyordu. Onun .için b.irinci 
planda yer alan nokta Etycn Şovclin 
gitmi~. kaçmış olmasıydı. 

Biraz evvel Güs demek onun ya
nına bunun için gelmi§ti. 

Bu adam çok garip bir adamdır. 
Herkes, filimde kendini görmek ve 

göstermek isJ:erken o, büyük ~öhret 
bulabileceği bir sahnenin silinmesini 
istemişti. 

Lorans bunu şimdi, Valbergerin 
sözlerinden anltyordu. 

Jefri: 
- Şu halde filmlere yazık oldu, 

dedi. Bütün tedbirleriniz: boşa gitti 
demek .. 

- Neden boşa gitsin! 
- Öyle ya .. Filmin negatifini ve 

yazdığınız bütün reklam mektupları
nı çaldılar. 

Valberger ağız dolusu bir kahka
ha kopardı. 

- Aziz dostum .. dedi. Ben o ka
dar budala bir adam mıyım? İşin bu 
neticeyi alacağı iki kardeşin araların
da kumpas kurduklarını görünce nn~ 
lamışhm. Flumata teslim ettiğim te· 
neke kutunun içinde filmin negatifi 
değil, bozuk başka bir filim vardı. 
Zarfın içine de reklam mektupları 
yerine biT sürü boş kağıt koydum. 
Asıl ve hakiki filme gelince •. O l.ıa
volumun içinde .. Onu kendi elimle 
postaya verecegım. Görüyorsunuz 
ya... Yaptıkları haydutluk sizin es
rarengiz adamlarınız Etyen Şovel ile 
Güa' un hiç te işlerine yaramadı. 

-BiTMEDi--

Harp okulunda 
938 mezunla·rına tören
le diplomaları verildi 
Ankara, 30 (A.A) - Harp okulunun 938 yılı mezunlarına bugün 

saat 1 S te törenle diplomaları verilmiş ve törende B. M. M. reisi Ab
dülhalik Renda ile şehrimizde bulunan vekiller, mebuslar ve Ankara 
vali ve belediye reisi ile mevki ve merkez komutanları, bir çok gene
raller ve vekaletler ileri gelenleri, kalabalık bir halk kitlesi bulunmuş
tur. 

Yeni subaylarımızın muzika ile birlikte söyledikleri istiklal marşın
dan sonra mezunlara diplomaları tevzi edilmiştir. And içilmiş, birinci, 
ikinci, ve üçüncü olarak çıkanlara mükafatları verilmiş ve yaş kütü
ğüne sınıf birinci3İ tarafından sınıf çivisi takılmış, okul komutanı kur
may albay Hamit Doğruer ve Asteğmen Muhtar Ataş tarafından söy
levler verilmiş ve harbiye marşt muzika ile birlikte mezunlar tarafın· 
dan tekrar söylenmiştir. 

Mezunlar okul önündeki Atatürk anıdı ve büyüklerimiz huzurun
da merasim geçidi yaptıktan sonra davetJiler büfelerde izaz ve ikram 
edilmiş ve bu parlak törene son verilmi,tir. 

Bu sene harp okulunun bini tecavüz eden mezunları arasından Ve
cihi Akın birinci, Sami ikinci, Memduh İnce üçüncü çıkmışlardır. 
Kendilerine birer altın saat hediye edilmiştir. 

Bir nutuktan cümleler 
"914 de Vilhelm Hitler gibi hareket 
etseydi Almanya harbı kazanırdı,, 

Berlin, 31 (A.A) - Stutgardda bir nutuk söyliyen iş cephesi şefi 
dar bir sahada sıkışıp kalan millet formülünü lekrar ederek müstem
leke meselesini yeniden ele almış ve istikbalden bahsederek demiştir 
ki : 

- « Ne olursa olsun, hiç bir noktada ric'at etmiyeceğiz. Takibimiz 
gittikçe büyümektedir.» 

Hatip bundan sonra dünyanın birincisi diye tavsif ettiği Alman or
dusunun kuvvetinden bahsetmiş ... ve netice olarak ~öyle demiştir : 

- «Almanya her şeyi pek açık olarak görüyor. Londra ve Pariste
ki nazırlar ikinci Vilhelmin yaptığı gibi işleri tesadüfe terketmediğini 
1 '1--l"J•_J__ 1 f\1 A • 'l.T•ll 1 Y I '.I •1 • 1 L ~-!-

Tarihte meşhur bazı kimselerin Denizcilik 
oldu? son •• ne 

Dünyaya gözlerimizi açtıktan sonra Ayastafımos muahedesi 
uzun bir müddet dilsiz kalır, sonra ya- Mart 16 7 3.) 

iınzalandı (3 dan biri olan Fransız muharriri Rahle 

Yelken yarışları 
yapılacak 

nımızdakilerden öğrendiğimiz kelimele- Fakat, çok sürmeden Çar Alcbandr, 
ri kekelemeye başlar, nihayet, gayri şu- I aynı senenin 1 3 Temmuzunda imzalanan 
urt olarak bazı sözler söyleriz_, I I3erlin muahedesi ile bu topnıklardan 

Bunun gibi, dünyaya gözlerini kapar- çekilmeye mecbur oluyordu. 
l·en de insanın söylediği sözler vardır. Bu mağlubiyet Rusyada büyük hoş
Şiiphesiz ki öliirken şuurunu kaybetmiş nutauzluk uyandırmış ve Çara karşı Nih
olan bir kimsenin !!ayıklama kabilinden listlerin ıuikastlan birbirini takip etmeye 
söylediği sözlerin kıymeti olamaz. Fa- başlamıştı. Çar, 16 79 senesi 14 Nisanın
kat, aklı başında bir adamın, bütün bir da üzerine açılan ateşten bir tesadüf eseri 
hayat öğrendiği kelimelerden, söylediği olarak kurtulmuştu. Aynı senenin 1 Ka
sözlerdcn sonra, en son olarak ağzından nunuevvelinde, Livadyadan gelirken de 
çıkan sözün bir kıymeti vardır. 

ölümü nas?! karşılıyor?. Kendisinden 
sonra kalanları hayatta nasıl bırakıyor? 
Hayatını nedametle mi, eyi bir hatıra ile 

mi anıyor? 
Bilhl\"Sa büyük ve meşhur bir 3İmamn 

son sözü şüphesiz ki çok kıymetlidir.Mü
cadele, siyaset, fiki.r çalışması ile geçen 
ömründe kim bilir ne kadar lakırdı sar
fetmi"'tirl Fakat, en büyük kuvvet olan 
ölüm karşısında söylediği söz nedir? 

trenini havaya uçurmak için bir suikast 
hi\zırlanmıştı. fpkat bu da, Nihlistlerin 
muvaffakıydfizliği ile neticelenmişti. 

Nihayet 1 7 Şubat 1680 de Moskova
daki «kış sınayı> önünde yapılan sui
kastta atılan bomba ile ağır surette yara
lanmıştır. Çar Aleksandr, kendisini kur
tarmak üzere koşanlara: 

«- Hamdolsun! Sağ ve salim kurtul
dum!:1> demi§tir. 

Halbuki Car Cilüm derecesinde bulu~ 
Bazı büyük adamlenn son sözleri meş- nuyordu. Az bir müddet sonra da ölmüş-

burdur. Bunların kimisi, arkalarında, bü
yük birer eser bırakarak giden kimselerin 
ölümü azımsıyarak söyledikleri sözlerdir. 

tür. 

PERDEYi ÇEK! KOMEDYA BtTfİt 

On altıncı asrın en büyiik dehaların-

«Grangantua> ismindeki eseri ile edebi- -o-
yata bUyük bir abide bırak~tır. Yeyip Birincisi 3/ 9/ 938 Cumartesi günü öğ. 
yeyip doyrnıyan dev bir çocuğu ele ala- leden sonra saat 15 te, İkincisi 4/ 9/938 
rak zamanı ile çok; ince alay eden Rable pazar günü sabahleyin saat 10,SO da ve 
9 Nisan 1553 te 60 yaşına henüz var- Uçünclisil de 4/9/938 pazar gllnU tiğle. 
madem Pariste ölmüştür. den sonra saat 15 te çıkış yerleri Alayı.o 

Fakat. hayatımn son anına kadar du- bey tersanesi önündeki şanıandıralıu 
daklarından tebesaümü, zihninden alayı olmak Uzere lzmir mıntaka yelken ya 
eksik etmiyen Rahle ölümüne yakın, üze- rışları yapılarak bu üç yarışta fazla pu. 
rine mukaddes dini elbisesini geymiş ve an alanıl\ bölge birincisi olarak ilan ed1-
Kardinal dö Belleyin sıhhatinden haber leceğini ve yine 4/9,1938 pazar gilnU aa .. 
almak üzere gönderdiği uşağına şunları hah saat 8 de K Yaka plajındaki yüznıa 
ıöylemiştir: havuzunda bölge ~e yarqlarının ya~ 

«- Efendine beni ne halde görüyor- pılacağını memnuniyetle haber aldık. 
san öyle söyle.. Şimdi ben, büyük bir Geı·ek yelken ve gerekse kürek ve yüzme 
•belki• yi bulmaya gidiyorum. Bu «bel- antremanlarına Karşıyaka, Alsancak ve 
ki> kuşların yuv~smdadır. Söyle ona, o Göztepe muhitlerindeki klüplerde reka
da hu mühim şeyi aramaya baksın. Sa- bet edercesine hummalı bir çalışma gö
na gelince, sen deliden başka birşey de- rlllmektedir. Buna ra~en mevkiinin 
!!;ilsin ve olnmıyacaksın 1 Hadi şimdi per- deniz sporlarına çok elverişli ve heran 
deyi çek ve git, Komedya bitti!> için deniz. sporu yapılabilecek kabili .. 

Bazılarının söylediğine göre, Rable, yette bir denize malik olan Kar~ıyaka· 
bir de vasiyetname bırakmıştır. Bunda Jıların bu yarışlarda kazQllacakları kuv .. 

§Öyle demektedir: vctle tahmin olunmaktadır. Her üç ta• 
cDeğeri olan hiç bir ~eyim yok. Bu- rafa da muvaffakıyetler diler ve İı-rnir

na mukabil bir çok borcum var. Kalanı d ki diğer klUplerin de aporun çok ıu .. 
da fakirlP.re bırakıyorum.-> zumlu ve zevkli olan deniz şubesine de 

Tarihte meşhur bir kaç büyiik ada
mın ölüm anında söyledikleri sözleri aşa
ğıya naklediyoruz: 

ı:=1m~~~ll::!ı:::z~==::ı::l!c::ıı!:::E==ı!:::ii::::::a::ll!lmı:::r:m... ehemmiyet vererek çalıımalarmı te-

.,-, akalın ehemmiyeti 
P.OBONO BlTtREN ARTiST 

Roma İmparatoru Avgusto3 (Ogüst), 
milattan 63 sene evvel doğmuştu. Milat
tan sonra 14 senesinde de, büyük zafer
lerden sonra, hayata gözlerini kapıyordu. 

İmparator ölmek üzeı-e olduğunu kat'i 
surette düşünmeye başladığı zaman bil
hassa memleketi için endişe besliyordu. 
Çünkü, ölümünden sonra bütün Roma 
İmparatorluğunda bir kargaşalık çıkaca
ğını ve kendisinin kurmuş olduğu mem
leketin bir an içinde parçalanacağını dü
şünüyordu. 

Tarih~i Suetoııun anlattığına göre, im
paratorun bu endiıesi bilhassa ölecJği 
gün fazlalaşmış ve ikide bir adamlanna: 

-Ben öldükten ııonrn memlekette ne 
gibi bir karga~abk çıkmak ihtimali var1 
diye sorarmı~. 

Avgustos ölüm anına kadar kendisini 
bilmiş ve ölmek iizere olduğunu hiıışet
mi~tir. Fakat imparator arkasmda bıra~ 
makta olduğu hayata İstihzalı bir nazarla 

bakıyordu: 

Etrafındakiler imparatorun ölüm sa
atine yalda§tığını farkediyorlar, fakat 

onun, kendisini tamamiyle kaybetme
mi§ olduğunu, arasıra gülümsediğini gö
rüyorlardı. 

. Nihayet Avguııtos adamlarından biri
ne eöyliyor. Başının etrafına bir defne 
dalı sardırıyor ve bu ıekilde, etrafında
kilere dönerek şunları söy)iyor: 

«- Hayat denen bu komedyayı eyi 
mi oynadım, eğer bu oyundan memnun
sanız. alkıglayın beni I> 

tJYUY AMIY AN ŞAiRiN SE.ViNCl 
On dokuzuncu asırda Fransız şairle

rinden Alfred Müse gençlik ve aşk tfilri 
olarak tıımnmıştır. O zamanlan dillere 
destan aıik diyarlıın olan Sevillalar, Ve
nedikler onun sazında en güzel ifadesini 
bulmuş, «ispanya ve ltalya şarkı1an> 

bütün kalplerin aşk macerasını beslemiş
tir. «Geceleri> aşıklarla ve aşkla beraber 
daima yaşıyacak bir eserdir. 

161 O da Pariste doğup 185 7 de, ya
ni genç sayılabilecek bir yaşta yine Pa
riste ölen şair bu 4 7 senelik hayatında 
bir çok maceralar geçirmiş, en yüksek 
salonlarda asil kimselerle ahbaplık et
miş, en ıefil köıelerde zavallılann dert 

ortağı olmuştur. 

O devrin meıhur kadın şiiiri Jorj San
la beraber ltalya seyahatine çıkan ve ora
dan bir dolu şiir yükü ile ve hatıralarla 
dönen şair bu hayatı her halde kendisi 
için çok yorucu ve meşgaleli bulmuş ola
cak ki ölürken son sözleri şunlar olmuş

tur : 
«- Uyuyacağım! Nihayet uyu yaca-

ğım!ıı 

Şair bunları çekmekte olduğu hastalı
ğın kendisine verdiği ıstırap yüzünden 
günlerce uyuyamadığı için söylemiı:ıtir. 

Fakat, «Geceler> in şairi esasen haya
tında hemen hemen bütün gecelerini uy
kusuz geç.iı-mcmiş mi idi?.. 

Sakalı kesildiği için kehanette bu
lunamıyan bir adamın anlattıkları 

Liyonda gayet garip bir muhakeme lunmuıtur. 
görülmüştür. Divamn mevzuunu anla- Bunun üzerine hakim de, hu iddianın 
tnlım; daha vazih ve esaslı bfr mrette OTtnya 

Her yıl bir v:ya iki defa büyük ve konmasını isteyince, sinyor AB.K. ıun-
ları anlatmııtır: 

c- Sakal erkekliğin en ehemmiyetli 
alametidir- Bir kadın benim gibi bir fal
cının karşısında oturup erkek güzelliği
nin bu mükemmel delil ve alametini gö-

menni ederiz. 

-------
Hususi muhasebe 
Kodroları tasdikten 
geldi. Terfi eden 
memurlarımız 

Huausi muhasebe memur kadrosu 
Yükıek ta•dike ik+iran eylemiş ve vili
yetimue iade edilmiıtir. 

Yeni kadroya nazaran bıı11 memurlar 
terfi ettirilmi tir. 

Bu meyanda vilayet daimt encümett 
baı katibi bay Mitat ile muha~ehe nıü

dür muavini bay Hi1minin aylıklan kırk 
beıer liradan elli beııer liıaya çıkarılmış· 

renkli afişler, sinyor Ağoslino Bernardo 
Konsiyatoresin F ransaya muvasalat et
mi, olduğunu ilan ettikleri zaman, İtalyan 
ı;ınırındaki F ran11z h"Ikt büyük bir he
yecan duyardı. Sinyor ABK, (bu sinyo
ıun kısaltılmış ve halkın diline dolanmış 
elan adı A. B. K.dır) insanın kafası için
deki şeyleri okuyan, herşeyi bilen, bin bir 
müşkülü halJeden hu «harika» ~nız 

kadınları değil, erkekleri de kendisine 
hayran bırakmıttı. 

rünce, düşünse düşünse, ne düşünür? tır. 

Tabii sevdayı düşünür, değil mi efen
dim? 1 Ondan sonra bu kadının kafası 

içinde neler dola§tığını kctfetmekte hiç 

Bay Mitat on beş seneden beri Daimt 
Encümen başkatipliğinde dürüst hare• 
ketleri ve yılmak bilrniyen meaaitİy]e 
hem halkın, hem de amirlerinin sevgil!İ· 
ni kazanmağa muvaffak olmu~ dirayetli 
bir gençtir. Bay Hilmi de htıausi idarele
rin kuruluşundan beri ehliyet ve liyakat· 

Her iki cins için heyecanın sebebi bir
dir: Sinyor A. B. K. yakışıklı bir adamdı. 
Onun derin ve koyu ıiyah gözleri, ince 

dudakları vardı. Erkekliğe delalet eden 

bu alametler güzel bir sakalla tamamlan
mıştı. Onda, insan~ baştan çıkaracak bir 

hal vardı. 
Kadın ve erkekler arasındaki heye· 

canın sebebi bir olmakla beraber, tesir~ 
ler kökünden değişiyordu. Kadınlar sin
yorun yüzüne baktık1an zaman, yüzleri 
ıülüyor, gözleri pırıldıyor, yürüyüşleri 
bile değişiyordu. Erkeklere gelince, on
lar bambaşka feyleri göz önüne getire• 
rek dişlerini gıcırdatıyor, yumruklarını 

sıkıyor, kiifür savurmaktan kendilerini 
zor zaptediyorlardı. Erkeklerin artık sa

bırları tükenmiıti. 

Sinyor günün birinde Grenobl yakın
larındaki kasabalardan birine geldiği za· 
man, birçok erkekler toplanarak, davayı 
esasından halletmiye yemin etmiılerdir. 

İpnotizmacı sinyor çıkıp gittiği zaman 
hava kararmıştı. Tenha bir yoldan yü

rürken, başına birdenbire büyük bir bat
taniye atılmış, iındatl diye haykrrmağa 

başlayınca, ağzını kocaman bir el tıka
mıştı. Kafası battaniye içinde kalan sin
yor, ayaklarının yerden kalktığını ve bir 
yere götürülmekte olduğunu hissetmiş

ti. Bu yolculuk uzun sürmemişti. 

bir zorluk çekmem. Bu itibarla, sakal, 
kadının düşüncellİyle benim aramda psi
kolojik bir irtibat vamtasıdır.> 

Hakim: 

- Peki ama, bu zanat ve marifetinizi 
faraza bir erkek üzerinde tatbik ettiğiniz 
zaman da sakalımz size yardımı doku
nan bir vasıta mı oluyor} 

Diye sorunca: 

- Buna ne fiiphe efendUn.. Bir erkek 
ka111sında kendinden daha yakqıllı biri
ni gördüğü zaman ne düşünür, ne hisse
der? Kışkançlık duyar! deiil mi efen-

dim? 1 Bu malum olduktan .onra, onun 
dii§ündüğü fe)'leri birer birCT Aymak 

ondan sonra pek kolaydır. Fakat '1rodi 
şu halime bir bakın; neye benziyorum? 1 

Gözlerimin feri uçtu; burnumun kanat
lan artık kımıldamıyor, çmlçıplak kalan 
suratımda zeka eseri kalmadı. Sakal git-

ti; sakal gittikten sonra ela artık başka
larının düııüncelerini ketfetmek imkanı 
kalmadır Kartılığun vermiıtir. 

Onun için Bay hakim, beni uzun müd
det geçinemİyecelı: bir hale sokmuş olan 

adamlann, bana verilmek ÜzeTe para ce
zasiyle cezalandırılmalarını, kendimi em· 
niyette görmediğim için de onlann hep
sinin hapıte atılmalarını iatiyorum.. 

Mahkeme, arkadaşlarını ele vernıiyen 
Lüi Karpantiyeye, 700 frank para ce
zaaı hükmederek divacuun wtcdiii di-

------
Glor ya Stuart kocasile 

tekrar evleniyor 
Meşhur sinema yıldızlarından Gloria 

Stuart kocası ile tekrar evleniyor. 

Boşandı da tekrar evleniyor zannet
meyin.. Artist, dört senedenberi bera
ber ya§adığı kocasiyle olan nikahını !es-
men tescil ettirecektir. 

Gloria Stuart bundan dört sene evvel 
Senaryo muharriri Artur Grant Şikman
la sevişerek evlenmişti. Fakat, evlenme 
muamelesinin fazla uzamasını bekleye-

le vazifesinde muvaffak olmuş bir arka. 
c!aşımızdır. Her ikisinin de çok yerinde 
olan terfilerini memnuniyetle karşılar, 

tebrik eder, yeni yeni muvaffakıyetleı 
dileriz. 

Denizde bir ölüm 
Dikilide bir hadise olmuştuJ'. Den.izde 

yii:ı:mek te olan Hüseyin oilu Arif is.o 
minde biıi, yan1b111ından ııeçen bir mo• 
törün çarpmaıiy)e yaralanmıt ve mem• 
leket hastanesine eetirilmiıtir. Yaralı 
hastanede ölmii§tür. 

ispanyada 
Barselon, 31 (A.A) - Dün akşam ak. 

tedilen nazırlar içtimaında hükümel 
"sirlerin teatisi hakkındaki notayı tas
vip etmiştir. 

Mari Astor 
attan düştü 
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4 KA -ILI MPARATOR 
-42- Yazan: Kemalettin Şükrii ...................................................... 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

imparator Leon sabırsızlanmıştı 
'K"A·c·ı·ı .. :Y·ö·s·ı-·a.·a:·Da~;;;~ .. "ba;'iiı;;;;·~"d~·; 
.......................................................................................................................... 

- 12 Nakleden: Faik Şemaettin 

Kim .• Kim •• Diye bağırdı. Onu saraya davet eden 
kim? Saraya girmesi için emır veren kim? •• 

Kagliyostro Parise gitmek istiyordu 

- Kim) .. Kim).. lbafvekil hazretlerinin damadının be- emir verilmeden alınmamasını mu
Bu mali imparator ve Zoiçe, W.i ni beklemekte olduklarını gördüm. hafızlara tenbih ettiğim için odadan 

Fakat ne çare ki Londradan 
bir köye gidecek 

Parise değil, 
parası yoktu 

en yakın 

birden ve aynı heyecanla ıöylemif- Leon eabırııızlanmııb. çıkarak nöbetçiye: Halbuki aldanıyor, bana fenalık Kağliyostronun itine Yaraınal1llf ve parlamentoya mensup ve Marki dö 
)erdi. - Kim> Onu kim davet etmİ§. - Bu adam kimdir ve onu bu- değil eyilik ebnittirl Çünkü benim Londraya rezilane bir dönüt icap et- Prinin vekili idi. Fransız ve bilha-

Hıriatidi itin kurnazlık tarafını an- Diye soludu. Sebastiyano.. raya getirmek için size kim emir ver- ve senin servetimiz onun eayesinde tirmiıti. · Paris delikanlılanrun hepsi eibi tuh, 
lamı§, için için gülüyordu. - Arzedeceğim.. diye sözüne, di > artık temin edilmiıtir. Büyült bir ıır Bu dönüt o kadar fena bir teair hazır cevap, çapkın ve ıık bir adam-

Tekla ise Sebastiyanonun hedefi- devam etti. Bir taraftan da göz ucu Diye sordum. Odamdaki misafirin keşfettim, güzel karıcığım 1 yapmış idi ki, Kağliyostro için Lon- dı 1 
nin ne olacağından gafil, vaziyetin ile Prenses Teklayı süzüyordu. kim olduğunu ancak nöbetçiden öğ- Lorenza, biraz alayla : drada bir ressam veya nakkaş olarak Lorenza, bu Fransız, kocasının ba-
alacağı neticeyi merak ebnekte idi. Tekla, yava§ yaVB§ tehlikeyi sez- rendim ve onu saraya kimin davet - Sakın altın yapmak sırrını keş- yaşamasına imkan bırakmamıştı. zı resimlerini arzetti. Lorenzanın gü-
Fırbnanın kendi batı üzerinde ko- meğe başlamı§b. ettiğini ve ııaraya alınmasını <"mir fettin > dedi. Yüksek aileler, Kağliyostroya ve zelliğini gören çapkın F cansız, işi da-
pacağından, Sebastiyano için kazdığı Bu, yüzünün birdenbire renginin verenin kim olduğunu da nöbetçi - Hayır karıcığım, ondan da kansına salon ve kapılarını kapamış- ha eyi pişirebilmek için bu resimleri 
kuyuya kendi düşeceğinden gafildi. değişmesi ve sararması ile anla~ılı- haber verdi. fevkalade birşeyl !ardı. harikulade birer sanat eseri olarak 

Gerek imparatorun ve gerek Zoi- yordu. Leon ve Ziçe, artık bütün bi.itün FARMASONLUôUN ESRARI Kağliyostro, Londradaki bu fev- kabul etti ve : 
çenin ise telA§ ve heyecana düşme- - Kutzunyotes cenaplarını daha sabırsızlanarak tekrar haykırdılar • Şarlatan cebinden maroken k~plı kalade aksiliklere o kadar ehemmiyet - Siz hiç durmadan Fransaya, 
!eri, evvelce de söylediğimiz gibi evvelden tanımak şerefinden mah· - Kim imi§ bu emri veren) Kim fakat küçük bir kitap çıkardı, ve ka- vermiyordu. bu sanatı takdir eden diyara geliniz, 
yersiz değildi. rumdum. Odamda bir yabancının imiş onu saraya çağıran). nama gösterdi: O, nedense, Fransaya kartı bir resimlerinizin revaç bulması husu-

Leon, ilk göz ağrısını seviyor ve bulunması dikkatimi çektiği ve da- - Şu kitabı şatonun kütüphane- hasret hissediyordu. sunda ben size Pariste çok büyük 
günün birinde, ona ve babasına aöz ha evvel de saraya hiç kimaenin -BiTMEDi-- sinde bir çekmecede buldum. Vakıa Kağliyostro bu hissinde pek te yardımlarda bulunabilirim. Hatta si-
verdiği gibi, Zoiçeyi İmparatoriçe • insanlar cemiyetine hiç bir faydası boş değildi. F ranaa. bilhassa Para zi saraya bile takdim edebilirim. Ko-
yapmak istiyordu. :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: yoktur; fakat ben bu kitap sayesinde onun maceralar anyan ahlak ve ta- canız gibi bir sanatkarın Pariste şöh-

Zoiçe ise esasen l:iunun için her s. R A D y o i. r mühim bir servet elde edeceğim 1 biatine pek uygundu; Kağliyoetro- ret ve servet kazanması çok tabii ve 
türlü fedak:Arhğa katlanmıştı. • • B O R S A J dedi. • nun delice ve aersericesine te§ebbüs- bu onun hakkıdır! dedi. 

T f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• L b k'' !~L L•ta ta k 1 . calı: F ,...ı p :.. Ka"I" fı b ld Ortada İmparatoriçe eo anonun orenza, u uçwı; .1<.t p n o- en an r•n• 8 ve ar .... e mu- g ıyostro, rsatı u uğunu an-
mevcudiyetini hepsi de kendi sevda- ANKARA RADYOSU: casının olduğu gibi büyült istifade- vafık bir zemin bulabilecektil ladı ve boynunu bükerek: 
!arından unubnu§ gibiydiler. Öğle neşriyatı: OZOM ler elde edileceğine inanmış görün- Mahut Mesmer, manyetizm ani- - Ben de Fransaya, Fransanın 

Onları en çok ürküten bir skan- 1322 ş. RDa ı.a. 10 SO 14 medi. Yalnız: mal sayesinde etrafında bir sürü çıl- merkezi olan güzel Parise gİbnek is-
dal çıkması idi. Kilisa, gizli olan gü- Saat 14. 30 da kanto!< pli.it neşriyab, 802 M. j. Taranto 10 75 14 S - Bu kitabtn, kıymeti nedir san- gın toplayabilmif idi. Bütün Parisli- terim: o güzel memleket benim ru-
nahlara karşı sesini çıkarmazdı. Fa- 14.50de plakla türlr. muoilr.iai ve halle. şar- 833 Albayrak 9 ıs 11 ~ ki?. diye sordu. ler, Mesmerin tecrübelerini birer mu- humun vatanıdır. Fakat ne çare ki 
kat günah aleni olur ve bilhassa du- lr.ılan, 15.15 te ajana haberleri. 689 jiro ve ıü. 9 50 13 SO Kağliyostro, bu suale hemen ce- cize sayıyorlardı. Londradan Parise değil. en yakın bir 
yuluraa kendi ruhani otoritesini ko- 629 Emaf bankası 10 11 SO vap vermedi; biraz düşündükten Kağliyostro, kendisine bir rakip köye gidecek kadar param yok t dedi. 
rumak için dimdik kesilirdi. Akşam neşriyatı: 599 A. R. Ozümcü 10 13 37 sonra: saydığı bu Mesmer ile boy ölçüşmek Çapkın Fransız, zaten böyle bir 

O ·· M 1 luk S33 H.' AIL....., 10 14 2S - Bu kitap, arz üzerinde tek ola- kudretini kendisinde buluyor ve boy fırsat bekliyordu, ve: 
çuncü işe • imparator za- Saat 18. 30 da lr.artfılr. pli.k neıriyab, """' k b k M f 1 1 b 1 im D d 

ela • 1 ak T '-1 436 Y. ı. Tala"t 9 625 11 50 ra ir itapbr, mr armason an· ö çüşrnenin ir an evve o ası için - üşün üğünüz şeye bakı do-
manın metresı 0 ar er. ayı tut- 19. 15 te ıürlr. mwiki.i ve halle. ııulr.ıle.n, b d b d bah d k b • d d" K - · b k d 1 d 302 ş. Re-·' 9 7s 13 5 nın un a ütün esrarın an se- a eta a ına sıgamıyor ut ı. esem sizin emrinize tabidir, ve 
tugu zaman ışte u es an a ı> an, (Makbule Çalr.ar), 20.00 de ···t ayarı ··- O d B ki "nd ih b 1 b be 1 al ela ba · d 

1 d 1 - 301 M. n •• :ı • .: 10 12 2S er. u tp sayesı e, s· ir ve üyü şte u se p er bn ve ne - aynı zaman a zevcenize de tahbro-
reza et ve « uyuma> endişesinden ve arap"" ne•ny' at, 20.15 te Radyofo- ...,~ gib' 1 . . d 1· h 1 ı. F . ı. d b · · V ·ı nik''I b ~ • 252 öztürk" .:..ı.eti" 10 7S 2 7 ı §eY ere ıstınat e en u umun asına o ursa o ... un raneaya gıbne" van a ir yer arzediyorum. Malum 
metresını ası e an aınış, u su- n"'- •·mıil (gençler ~·hu •·rafından), ... ft 1 S h l ld · b 1 ı· d Fak B ah · b'J 

ah k 
"" ~ &·- ~ 129 S. ,.,_,_,_ 10 875 13 2

S ana tar arını e e etmış u unuyo- azım ı. at.. u sey atı yapa ı - ya, genç bir kadın, bu uzun seyahate 
retle zev iri urtarrnıştı. 21.00 de havacılılr. hatfuı münaoehetile ......._ A b k tah 1 _ı. P ed k 

V il 181 Patenon 9 75 13 75 
rum. vrupanın üyü payi ta- mcı<, ariste ist iği mev ii bul- at ile gidemez! Böyle bir yolculuk, 

Bizanota kilioanın nüfuzu as· İ konuma (Behçet Kemal Çağlar), 2 l. d k p · im k ·· · k ak' ' h d J A 
b'I • k'" .. .. O M" !' . 106 Akııeki bankası 9 10 25 nn a .. roer c;- .ar"' o a_ uzere cı- ma ve tutm .•çın erşey en evve , ilah saklasın, bayanın hastalanma-

• e ı.ir utmuştu. ışe ın metresı- 15 le otüdyo salon orkestrası 22.00 d h A> b d k - be h d d • b'l b'I k d ' nik•' d ' • 90 P. KlarJı: ll an§um~ . ır ın .. uracagı~ .ve n ve erşey en zıya e cpara> ya ihti- sına sebep olur! Size bir at buluruz, 
nı .ıe ıe en 1 • anına tubnuş aianslıaherlerinhavaraporu, 22.15 te lO 50 de bu dının en yüksek reıııı olaca- yaçvardı! siz de bizim tahtırevanı bu at üzo-
ve ımparator oldugu zaman da onu yarınki program ve oon. 88 j. Taranto 10 50 13 25 • 1 dedi V b" d k b J k d k 
imparatoriçe yapmışb. İşte Mişelin S9 D. Arditi 9 50 10 gım . e, ız e ço eyi i iyoruz i, rin e ta İp buyurursunuz ... 
Mişel-Tekla sevdasının mahsulü JSTANBUL RADYOSU: 57 K. Taner 12 12 Lorenza hiçbir cevap vermedi. O, Kağliyostroda bu sıralarda para na- SONU FENA GELEN BiR HILEI 
,]an Piç Leon da bunları düşünüyor, Öğle netriyab: 47 F. Soırdan 11 16 kocasının bu fevkalade kıymet bul- mına birşeyler yoktu! Genç ve çapkın avukat, bu suret• 
bir rezalet korkusu içinde bulunu- 42 j. Koben 10 75 10 75 duğu kitaptan ziyade şato sahibinin Tesadüf sayesinde, yahut güzel le, güzel Lorenzanın kocasına kar§I 
yordu. Saat 12.30 da pli.kla türle. mwilr.W, 28 H. Be.im 12 50 13 nakışlar bittikten sonra vereceği 100 bir hazırhk neticesinde Kağliyostro- mükemmel bir kurnazhk yapbğına 

G · 13 M. AJj ""--~- S 
50 

altını daha kıymetli buluyordu! nun zevcesi, güzel Lorenza Londra- kani idil Genç Fransız; böylece en 
ençtı.. 12.50 de havadis, 13.05 te pli.lda türle. ........., 14 1 6 d b l b F k 

imparatorluk tahbna yeni çıkınıı- musikisi, ı 3.30 da muhtelif pli.k neşri- 13 P. Mibalef 1~ 25 10 25 - - a u unan ir ransızla tanışb. nazi bir hareketle Lorenzanın ko-
75Sl Yekan HOKOMET OTORiTESi Bu Fransız, Düplessi adh bir avu- casını kafese koyduğunu sanıyordu, 

b. Halk ve kilisa arasında kendi nü- yab. 1663l Eski ıreldln Bu kır hayab, görünüş itibariyle katk. Bu genç Fransız aynı zamanda -BITMEDl-

fuzunu birden kırmak istemiyordu. Akpm neıriyatı: 24182 Umumi ;yekibı 

Maamafih için için de kilisaya, din tNCtR 
adamlarına içerliyordu. Saat 18·30 da dana musikisi (pli.it), 1S9S Tilbü tirketi 

Bu vaziyette ve onların en çok 18.50 de ıpor müoahaheleri: f.tref Şe- 336 Ş. Remzi 
korktukları bir cokandalı» tahrik filr., 19· 15 te danı musikisi: (plilr.), 19- 220 ş. Riza halefleri 
edecek her hangi bir kimse en bü- 3o da lr.onferanıı: Havııcılılr. haftuı. hava 132 M. H. Nuh 
yük düşmanı olurdu. Leon ve Zoiçe, kurumu namma Abidin Daiver, 19.S5te 79 A. Muhtar 
Sebastiyanonun sözlerine karşı : horsa haberleri, 20.00 de aaat ayan: 53 P. Mibalef 

_ Kim?. Kim?. Grenviç ruathaneainden naltlen. Belma 52 M. j. Taranto 
Diye heyecanlı mukabelelerinin ve arkadaşlan tarafından türlr. muailr.isi S2 H. Levi 

sebepleri İşte bu idi. ve halle. şarkılan, 20.40 da hava raporu, SO S. Bayazit 
Sebastiyano bir reverans daha 20.43 le Ömer Riza Doğrul tarafından , 12 Esnaf bankası 

yaptı . 
1 

arapça söylev, 21.00 de ıaat ayan: or- 4 Albayrak 
- Haşmetmeap .. dedi. Benim Kut- kestra, 21.30 de aaz eserleri, Tanburi 2S8S YelcUn 

zunyotesin geldiğinden ve benim Refik Şemsettin ve arkadaşları, 22.1 O da SOO Eski ırekUn 
odama alındığından malıimaftin yok- ajana haberleri, 22.20 de orkestra kon- 3085 Umumi ırelr.Un 

7 10 50 
9 50 10 so 
9 50 ıs 
9 so 9 50 
9 50 10 so 
8 so ıs 

9 so 10 50 
9 so 10 so 
9 60 9 so 

10 10 
11 11 

tu. Sizinle beraber valide imaparato- seri: Novotniden naklen. 22.SO de eon ZAHiRE 
riçenin cenazelerinin başında idim. haberler ve erteıi günün programı, 23. 4 vagon Arpa 
Odama döndüğüm zaman asaletlıi te oaat ayan. 75 balya Pamuk 

vaffak olmıya çalı§Bcağım. 
Kral ela: 

3 912S 
41 

Rüzgarın sürükledifi 
kumlar 

Avuaturalyanın iç tarafları le.ut uçmaz, 
kervan geçmez çöllerdir. Buralan o ka
dar lr.uralı:.br iti geçen otomobillerin bo
yalan hile çatlar ve kurşun kalemlerin 
kurşunu toz halinde dökülür. 

Bu fevlr.alide lr.uraklılr. yüzünden rüz
gar kum ve toz hulutlannı önüne katarP]t 
sürükler. Bu kum taneleri denizleri aşar, 
Okyanosun en uzak adalarına le.adar gİ· 
der. Mütehassıslar rüzgftrın Avustural
yadan Yeni Zeland adasına senede 50 
milyon kilo kum taşıdığını ve hu yüzden 
Yeni Zeland adasında nehatlann kuru· 
mağa haşladığı ve hu gidişle bir gün hu 
adanın kum çölü haline gireceğini aöy1i
yorlar. 

Can kurtaran ayna 
batan bir vapurun 
tayfaları bu sayede 

kurtuldular 

Birle.aç gün evvel Piraaol adındaki ln-
giliz vapuru Kardiften Glulr.ova 300 ton 
dökme demir götünnelr.ıeylr.en yolda pek 
şiddetli bir fırbnaya tutulmuş ve ıiddetli 
salıob netice.inde hamulesi yerini deği~ 

tirdiğinden vapur birdenbire 45 derece 
:;ana yatarak su almağa başlamLŞbr. Va-

purun on kişiden ibaret mürettebatı ile 
haşmakinistin kızı on dokuz yatındaki 
matmazel Doroti Holden hayatlarını lr.ur
tannalr. için muhtelif fasılalarla yirmi dört 

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

esrar gibi bir rüzgar çıkıp tozu du- havai fiıenk atarak etraftan istimdat et· 
mana katar. Bunların akıllan başla· mşilerse de le.imse yardımlanna gelme· 

-Oğlum, benim kızıma Aşık isen nndan gidip birdenbire ne oldukları- ıniştir. 
bizim düşmanımız falan dağda bu- nı, neye uğradıklarını anlıyamazlar. Tayfalar üınitııizlilr. içinde çırpınırken 
lunur. Onu öldürebilirsen kızım ae- Oldukları yerde irkilip kalırlar. ahçının aklına birdenbire bir çare gel-
nindir. Haydi .• Var işin rıutaelsin. Biraz sonra rüzgar gittikçe ziya- mit, hemen trq olurken lr.ullandıiı ay-

Dedikte oğlan kızın ll§kından sah- deleşir. nayı alarak güverteye fırlamıt ve ayna-
redemezse de üç devin kendini öl- Ne kadar olsa okumuş bulunduğu yı günqe tutarak muhtelif i.tilr.ameılere 

Kral kızına olan şehzade aşık 

-2-

lir. Yatağında clapduru olur. Padışah Çiftçi: alıp yola duzulur. kendine: , müddet aonra hu ipreıleri o civardan 

Zırh elbise giymek 
yine modamı oluyor? 

Cenubi Amerikada And dağlanntl 
Venezüella hududu eteğindeki Barco pel 

rol imtiyazı İşinde çalıpnakta olan mil 
hendi.sler ve jeolojiatlcr o civarda yaoa 
makm olan Motilone kınnw derililerinİll 
zehirli oldanndan kendilerini korumak 
için iş başında bir nevi zırh geyiyorlar. 

Bu zırhların kurunuvusta.da lcullanılan 
lara olan tcfevvukları. aynı mukavemet 
te oldukları halde gayet hafif oluşlarıdır 
Amerikada Long lslandda bir madecı 
mütehassısının alüminyomdan yaptıi1 
bu zırhlar örme bir zencir halindedir ve 
bir araya toplandığı zaman bir avuca .... 
ğacak kadar lr.üçülr. bir yer işgal etmek. 
tedir. Böyle bir zırhın ağırlığı bir yila 

gömlek ağırlığından fazla değildir. U 
kin bu incecik Örme zırhlar 0 kadar mu 

kavimdir iti ııayet kuvvetli bir yayla ab 

lan çelik başlı bir ole. onlardan nüfuz ede
memektedir. 

O civann lr.ınnızı derilileri beyazlarm 
kendi topraldannı delilr.deşilr. etmelerine 
bir türlü tahammül edemediklerinden 
onlan ole.la öldürmek İslerle.en hiddetten 
köpünnelr.tedirler. Sair.alım mavzer kul
lanmak ne zamım akıllanna gelecelr.1 

Deyince, §ahzadeye bir gayret. ge-lüzere sorar: dünnesind~_n _d~ korkarak lalalarını için şahzacie akılh olduğundan kendi S.O.S. ipreti vermeğe hqlamıftlr. Bir 

ta oğlunun yol harcını düzerek lala- - Ey delikanh, gel bu sevdadan - Aman Tanrım sen bana yar- - Bu, hiç değil, kral kızının düt- geçmekte olan bir haLlr.çı gemisi görmüı, 
lan ile birlikte has ahırından atlar vaz~cç. Kralımızın kızı üç dev elin- dım~ı ol... . manian olan devlerdir. hemen kazazedelerin yardımına fitap et- ..,.. 
çdctirip bindirir. dedır. Onu babasından hiç isteme.. Dıye gıbnekteler ıken ortahk ka- Gibihemenkendiniçekipdevşirir. miftir. Böylece on bir le.iti fect bir akı- ı urgutluda belediye 

Bir sabah şehirden çıkıp yola dü- Devler sağ oldulr.ça kral hiç bir§ey rarmağa başlar. Gittikçe etrafı gör- Silahlarını hazırlıyarak rüzgann betten bir ayna ve ahçının aldı ııayeoinde intihabatı 
zülürler. diyemez.. m~-~~~~larlalal. geldiği tarafta bir yere gizlenir. kurtulmutlardır. T Uzatmıyalım, ba•lara agn" vennİ• Şahzade, atlr.ının ziyad ı:::.· d .,..,..<LGUe arına . Lalaları ela ak, urgutlu (Hususi) - Belediye inti-

• d e"llın e,n _ · , hı'ç bi.--y anlamıyar -------------- hahatının ta · d"I ·· d 1 L~ elim hza h E lala - -...- yın e ı en gun e yapı aua• 
Y • 18 de iki lalası ile yolda git- emen ~dup oturmaz, doğru kraI • -.di Y d cagızd' lanm, benı aalıve- şahzadenin uykusu geldi de sayıldı- rneai için icap eden bütün hazırlılr.ları bi-
mede olsunlar, padişah ta oğlunun sarayına gı er. rıp gı P ya er ıme çare bulurum ya yor gı"bı'lerde so"'zl • ba !arlar. 1 · it 
d d 

•~ la h ela b eımege § tınne üzere belediye hummalı bir faali. 
er inden hastalanaralc. ı. •• gu"n, on Kapıcılar x:ra aber verdiklerin- u yolda ölürüm. Siz beni duadan B" ed ba tık) 1 . 1 "r B 1 uct ıraz g..,.... en a an yer en zmJ UCa yete çalı~makmdır. Turgutluların hcl..-

gün, nihayet bir ay geçince eceli ge- de o da ~deyi yanına çağırır, unutmayın. t' t" t"t ...... öz!· ' • k"ıL_ dam • 
1 k 1 D 

ır ır ı reten g en uuusn ı diye intihahatına yüksek alalr.a ~öster~ 
ere ö ür. Şahzade, babasının mektubunu emesi ile lalaları : "b" ' f aldık k ·• K •• ı •• ı • • ~ 
O, orada kalsın, şahzade lalaları ile krala verir. - Aman şahzadem aen ne söyli- :a.ri.?r~':'.,L~ es allalt tJı:ı:n ~; U tur JSeSJ• ~erine muhakkak nazariyle hakılabi-

beraber. masallarda tez gelir, az bir Kral okuyunca: yorsun. Senin öldüğün yerde biz de ağaçla d .~ ·· d k ko-
zaman içinde kralın bulunduğu teh· - Ey oğlum, der. Benim halim ölürüz. Seni yalnız bıralr.ınayız. nu.,. rılirlevırır uç ev, onu§B " 
re varır belli be • kızı d .. d D" ... ge er. · , ya nı ya mı uşman an ıye şahzadenin J>C§İ sıra birlikte Şahzad bunlari ·· ·· ·· 

Daha şehre girmezden evvel bir kurtarır alırsın ve yahut sen de bu giderler. le k dane • lg~rurk gilir~rmez 
dere kenarında b' d" 1 k · . • ela . d" kad .. 1 I "b" E I or usun aeaı so ugu es • 

turu kah bırazk . ın -~nınle . ıçın u~ . şım ıye ar o en er gı ı peyce yo alıp gibnişler. Gecenin 1 Alalar da devleri gördüklerinde: 
o P ve çu u ıçmcı<te er ıken gıdersın. de yansı olmu•. K •1rtlar ku•lar uyu- E ah · d' b nJ rda ıJ 'ft · · b' • d h 1 • • - yv , ıım ı u a n nas 
çı çının ın e ayvan arını getirip Demesi üzerine şahzade: muş.. El ayak çekilmiş.. Bunlar üç kurtul 
dereye yanaştın~. . - Ey kral.. der. Bana izin ver. kişi otura kalka durmaz giderler. uruz .. 

Şahzade, bu çıftçıden haber alll".ak Bu yolda bir hizmet yapacağım. Mu- Bir de karşılımndan, bora, fırbna, -BiTMEDi-

L li "'' h K ı:;;;'.I?. = '77 L/'r/"Tn v-r.r/2! ey • ıYe ari; 1.Z Turkçe konU§ma öğretecek ve 

Erkek her gün tale. ~ l l Fransıihz~ bilen bdırir bayan öğret-
mene tiyaç var • 

be kaydına devam ' Saat 9 dan 2 ye kadar Birinci 
edi.yor ) Kordonda 326 numarada bay 

1 

1 

t Yakuba müracaat. 
,t S.6 1 - 3 
~"'7.:ı~"7,7/7T///77',ml!...,. ... .,.._.: 
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..... Ma~Isa.ya .... 
Hayat veren 

Yüksek bir idare 
elemanı 

Bir valinin idare karakteri baoardığı 
itin va.sıflariyle, kalite ve randm~niyle 
ölçülür. Cörü9te ve kaVTayııtaki isabet, 
yüksek vuıflı bir idare elemanını daima 
muvaffakıyete götürür. Halka yaklaıhrır 

ve yüz binlerce insanı huzur içinde, me

deni bir hayalin bütün vecibelerinden is
tifade ettirerek yaşatır. 

Yakın senelere kadar Manisaya, he
pimizi rencide eden bir ad. cDuran bir 
şehir> adı verilmişti. Sokak ve caddele
rinde, hareketten kalan bir kalbin İ§itiJ .. 

rniyec.ek kadar yavaş darabanı hissedilir

di. Plinsız ve programsız bir düzende 
gcnişliyen bu güzel şehrin sokaklarında, 

milyonlarca mikrobu yutmadan dolaş
mak, beyaz bir toz ve toprak bulutu İçin

de boğulmamak imkanı olmazdı. Mani
ıanın hu meşhur tozu ve toprağının biz. 
zat Manisalıların ağızlarında bile daima 
bir hande vesilesi olduğunu görüyor ve 
elem duyuyorduk. 

Cümhuriyet hükümetinin derin görü
~ü. bundan iki yıl önce Manisalıların İm· 
dadına yetişerek onlara adeta bir kurta

T' '" I ve yükseltici uzattı. Bu zat, Manisa
nın şimdiki çok değerli valisi ve Parti 
he :kanı sayın Dr. Lütfi Kırdardır 

Egenin Kalbi • • 
Kalkınma davası onünde , 

Kendisine uzatılan vazifeyi noksan
sız olarak başarmıya yüz tutmuştur 

Manisalılar 
yarattılar, 

bir yenı 

şehirlerini 
iilke 
yenı 

ve yenı 
baştan 

bir varlık 
kurdular 

On bir gün içinde Manisa pavyonunu 
ziyaret edenlerin sayısı211 bini buldu 

Manisanın varlığını haykıran güzel ve 
muvaffak Manisa pavyonunu tetkik eder .. 

ken, sayın başvekile ait bir hatırayı bura
da kaydetmek isterim .. 

Sayın başvekil 20 Ağustos gecesi fuarı 

açtıktan sonra çok yorulmuşlar ve pav
yonları ancak dört ziyaretlerinde ikmal 
etmişlerdi. Fuarın gazinosunun dış tara

sında, refakatlerindeki zevatla konuşur. 
lark.en, bol ve gizli ışıklara bürünen ve 

enfes bir siloet manzarası aşılıyan Ma
nisa pavyonu, başvekilin nazarlarını ok

şamıştı. Bilhassa bu pavyonun önünde, 
canlı bir heykel halinde yükselen üzüm 
kızı temsiJi başvekili pek mütehassis et• 

mişti. Sayın başvekil, refakatlerindeki 
zevata anlattılar: 

Dr. Lütfi Kırdar, Manisa istasyonun
da trenden ilk indiği gün vilayet konağı

na gidinceye kadar, daha yolda iken ça
lışma programını tanzim etmiş, kararını 
vermişti. Dünyanın en feyizli toprakları
nı çerçeveliyen bu güzel yurd parçasını 
nasıl bir kalkınma havasına kavuştura· 
cağını, nasıl çalışarak başaracağını pro· 
gramlaıhrmıştı. 

- cŞu üzüm kızı, bana her şeyden 
çok Manisayı hatırlatır. Ne zaman, nere· 
de cOZOM> den bahsedildiğini işitsem 

Bütün bir halk adamı ve C.H. Partisi- hatırıma Mani~ gelir. Orası her §eyin 

nin yorulmaz bir İşçisi olan doktor, pl&
runı çizerken önünde şu rakamlar vardı: 

Manlııanın nüfus kesafeti, Türkiyenin 
viliyetler ailesi içinde en ileriyi tutar. 
Yani kilometre murabbaına 30.8 kifi 
isabet eder. 

Manisa ekonomi bakımından üç 
esaslı mıntakaya aynlır. lzmir - Afyon 

ve lzmir - Bandırma geçidini tutan ve 
buna yaslanan zengin ekonomi mınta1ca
oı ... Manisa merkeziyle Salihli, Turgutlu 
ve Alaşehiri ihtiva eden Gediz bereket 
mıntakaaı, Alaşehirden Menemene ka
dar 2 70000 dönümlük zengin hağ mın
hıkası. 

Türkiye polilı:ültürünü bihakkın termil 
eden Manisada yetiıen 120 çeşit mah
.W arasında, Manisaya ve bilvesile Tür-
1'.iyeye gir eri döviz tutarı fÖy)edir: 

12 milyon tütün senevi vasati olarak 
7 milyon Türk lirası getirir. 40 milyon 
kilo Üzüm müstahsile 5 milyon lira temin 
eder. 14 milyon kilo pamuk Manisalılara 
beş milyon lira temin eder. Palamuttan 
hir buçuk milyon, zeytinyağından 1 mil
yon. meyankökünden 1 milyon, Arpa 
bakla, afyon, su~am, yün, deri ve orman 

malı.ullerinden dört buçuk milyon lira 
hasılat temin edilir. 

Dikkat buyurulsun... Senede yirmi 
milyon lira çeken zengin bir ülke, bu ka
dar bol kazanciyle nasıl oluyor da bir 
tehir yaratamıyor. 

Valinin üzerinde durduğu ve düşündü .. 
ğü sual i~te bu idi ... 

Vali karannı verdi. Bir müstahsil 
memleketi olan Manisada çiftı;i ile elele 
verecek, onun çahşması ve verimi ile ala- ' 
kadar olacak, onun mah~ül kalitesini ve 

kazancını daha da artıracak ve şehrin 
yeni yapısını onların daha çok çalı.,ma
siyle tahakkuk ettirecek ... 

üzerinde üzüm ülkesidir. Adeta üzümün 

katre içiyorum: 
Bütün bun1ar olmut ve baıarılmıotır. 

Köylünün kalbine girmesini, onlara ver
mesini ve verdiği nisbette almasını ba
ıaran vali cDuran Bir Şehİı'> adını unut
turarak Manisayı cHareket Eden Bir Şe
hir> haline getirmİ§tir. Manisa her ıaa

hada başarma ve çalışma yolundadır. 

Yeni Manisa ıehri, muazzam müeucse
leri, geni§ bulvarları, ufalt ve parke yol
lan, kültür müeaaeııeleri ve kulüpleriyle 

yükselmekte devam etmektedir. 

Ne mutlu Manisalılara ... 
ADNAN BILGET 

ruhu ve kendisidir. Bu üzüm kızı temsili şüncelerini öğtenmekti. Manisa pavyo-
hakilcaten güzel düşünülmüştür.> nunda bizi. çok eyi lngilizce konup.n 

BiR ESERiN KARŞISINDA genç bir arkadaş, Manisa Ticaret odası 
Manisa pavyonunu ziyaret edenler, baş k3.tibi B. Sadık Şinasi karşıladı. 

muvaffak bir eserinkarşısında duyulan Amerikalı muallim, daha o gün Mani· 
gurur ve heyecanı hisıetmekten kendi- sadan getirilerek zenginleştirilen OZOM 
!erini alamaz~ar. Sekizinci . .1zmir ~rının \ kö~sinde uzun uzun durakladı. Gerek 
muvaffakıyetı anıl ırken, fuphe edilemez teşhır, gerek göz do1durması bakımından 

ki bu neticede Manisanın, Manisa pav .. büyük bir ehemmiyet alan üzümlerimizle 
yonunun da büyük b ir hiaesi vardır. alakadar oldu. Bilhassa Manisanın nefu 

Ben Pazar gecesi Manisa pavyonunu ve kokulu çek.irdeksi.z1eri onu çok aJa ... 
Amerikadan Türkiyeyi ziyarete gelen kad ar ed iyordu. 
Amerikalı eski hir m uallimim ve tim- NASIL YET1ŞT1R1YORLAR 
diki bir arkadaşımla gezmitt im. Makaa· B.Sadık'ın ağzından Amerikalı arka-

dım onlard a olmıyan hirşeyi veya bir daşa anlatbldarını dinliyebiliriz: 
lıuıutiyeti kendilerine ıöıtermelc. ve dü.. c Türlc:iyenin çekirdeksiz üzüm re-

1-EYLOL PERŞEMBE 

Manisa 
ihraç ettiği 

• • 
mühim mahsulleri

gelirleri mızın 

Tütün 
Ozüm 
Pamuk 
Palamut 
Zeytinyağı 

Kilo 
12.000.000 
40.000.000 
14.000.000 
45.090.000 

TürkLiruı 
7.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.000.000 
4.500.000 

3.500.000 
Meyan kökü 50.000.000 
Arpa, Bakla ve orman mahıulitı 

25.000.000 ............••••••.•••..............................••••.••.••••......•.......•..... , 
koltesi v.asati 5 5 milyona yakla~ır .• F a~a~ ı ~".'.erikalılar~ır: Alma~ya, . ~rta . k.alite~i 
bereketh senelerde, bu sene oldugu gıbı tütunlere talıpbr. Marusa vılayetın1n tü~ 

rekoltenin 80 milyon kiloya yaklaşbğı tün mahsuliyle memlekete celbettiği oe· 
da vakidir. Manisanın Türkiye üzüm re- nevi döviz ne kadardır, bilir misiniz) 
koltesindelci hissesi 40.000.000 kilo, her - Tam yedi milyon Türk lira., .. 
sene bu yüzden temin ettiği gelir ŞARK TüTONLERl 

5,000,000 Türk lirasıdır. Akhisar tütünü Şark tütünleri arasın-
Gediz bölgesinde, hol su ile kuvvetini da yüksek vasıflariyle mağrur hir krali. 

artıran bağlarda neşeli bir çalışma ha- çe kadar eşsizdir. Şarkın en nefis ve ko .. 
vası h8kimdir. Neşe1i köy kızlan, köy de .. kulu tütü.oünü veren Manisa çevresi, ıon 
likanlıları ile birlikte bağ mevsiminde senelerde büyük bir umran içindedir. 

bağlar arasına yayılır, tam üç ay neşeli Evvelce Manisa viliyetinde en büyük 
bir çal1şma havası ha.kim olur. Bağların geliri temin eden üzüm, birincilik tacını 
hazırlanması modern ziraat usullerine tütüne te!lim etmek mecburyctinde kal
göredir. Bölgemizde bağlardan alınan mıştır. 

verim çok esaslıdır.> 

MANISADA TOTON 
Amerikalı muallim üzüm kadar, tütün

le de alakadar oldu. Tütün Manisa vila
yetinin ruhu mesabesindedir. Manisanın 
bütün dünyaca meıhur olan tütünleri 

yüksek kaliteli olduğu için Amerikada 
en yüksek salonlara kadar sokulmuştur. 

Amerikalılar son zamanlarda (AKHi

SAR) adlı nefis bir sigara piyasaya çı
karmışlardır. Bu sigaranın rek1&mlarında 
§Öyle bir cümle vardır: 

iKTiSAT VEKiLiNiN VAADi 
lktısat vekilimiz B.Şakir Kesebirin Ma· 

nisalılara değerli bir vaadı vardır. Vekil 
buyurdular ki: 

-« Manisanın yüksek vasıflı tütünü· 
nü daha çok değerlendirmek için Akhi. 
sarda bir tütün tohumu ıslah istasyoniyle 

bir nümune fidanlığı kurulmasına ihtiyaç 
vardır. Bunu en kısa zamanda tahakkuk 

ettireceğiz. Jsl8.h istasyonu ara§tırmalara 

büyük bir yer verecek, tütün hastalıklan 
ile mücadele edecek ve tütün kaliteaini 

cDünyanın en nefis tütününü yetişti· > ükseltmeye çalışacaktır.> 
ren Akhisardan Amerikalı müstehlikle- Sayın lktısat vekilinin bu tebşirleri til· 
re selam ve eevgİ>.... tüncüler arasında büyük bir al8.ka uyan· 

Manisa viliycti 12 milyon kilo,.. tütü~ dırmışbr. 

niyle Ege tiltün rekoltesine iştirAk eder. 
Yüksek vası flı tütün yetiştiren Manisa 
viliye'ti yalnız tütüniyle bile kendisini ve 
m üstahsilini geçindirecek b ir vaziyette
dir. Akhisarda yalnız tütün üzerine mua .. 

mele gören bir (Tütüncüler bankası) 

vardır. Bu banka son zamanlarda tzmlr
de bir ıuhe açmak ouretiyle faaliyetini 

genişletmiıtir. 

Manisa tü tünlerinin başlıca alıcısı 

.. 

PAMUK VE MANiSA 
Manisa pavyonu bize güzel yurd par• 

ça.sından pamukçuluğa verilmekte olan 

büyük kıymet ve ehemmiyeti anlatıyor. 
Cidden güzel bir teth irle önümüze oerl• 
len nümuneler , pamuk mahsulünün Ma· 
nisad a aldığı tck8m ülü anlatıyor. 

Sayın baıvekilin itaret buyurduldari 
gibi pamuk, yakın oenelerde Egenin o.lbn 

- SONU 7 iNCi SAHiFEDE -
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Gurur ve sevinçle tebıir zevkini katre 1 
Maniaa pavyonu iç tezyinat ve tertibatiyle sekizinci lzınir Fuarında en büyiik ıiikaeyi yaratan bir varlık ohnllf ve yüz binlerce ziyaretçinin takdirine mazhar ohnuıtur 

Fotoğraflar : ISMAtL ZORLU 

) 



Kadınları korumak için 
Bir Japon Amerikanın Nev-Jesrsey 

şehrinde bir mektep açmıştır 

Birleşik Amerika.da 1937 s~nes:inde 
5243 kadın sokakta taarruz kurbanı ol
muşlardır. Bu azametli rakam içinde 
ıtaarruza uğrayanlardan yüzlercesi o1-
atirUlmüştür. Yapılan umumi tetkikler 
g&ıt.ermiştir ki taarruza uğrayan kadın- :ı;. S. Kuvashiva adını taşıyan bu Ja- rafından boğulmak 
ların zaafları veya korkaklıkları fel~ket- ponun ınektebi NeW - Jerseycle açılmış- dur. 
Lt:rinin başlıca sebebi olmuştur. tstatis- tır. Burada kadın talebelere eski bir Ja- İkincisinde ise kadın çevikliğini ktd
tikler bu kabil taarruzların erkeklere on usulünde nefsi müdafaa şekli öğrc- !anarak hasmını nakavt eder gibi mUıa
brşı ·yapılanların iki misli olduğunu da tilmektedir. Bu mücadelede suples ve arrizi korkunç maksadında akamete uğ
,Ostermektedir. ~eviklik kaba kuvvete galebe çalmakta- ratmaktadır. T. S. Kuvoskivanın bu mü-

Amerikada yerleşen bir Japon bu va- dır. cadele sisteminin büyük muvaffakıyet 
ziyetin önüne geçmek için kadınların Mesela yukardald resimlere bakınız. kazanması pek muhtemeldir. Böylece 
zaaflarını yenilmez kuvvete tahvil etme- Birineisinde taarruza uğrayan bir kadın belki Amerikanın apaşlan taarruz yol-
le çalışan bir mektep açmıştır. acz içinde çırpındığından roütaarriz ta- larının tıkandığını göreceklerdir. 

Dün bulaşıkcıydı, bugün 9 otel sahibi 

Otelciliğin sırrını biliyor! 
Karna.i adam, miifterilerinin doğum 
yıldönümlerini birer hediyeyle tebrik 

etmeli hiç ihmal etmez 

Lindber~ 
-..__,: 

---0--

Yalnız meşhuT bir 
tayyareci değil, ayni 

zamanda boksör! 
Moskova halkı, meşhur tayyareci al

bay Lindberiin Moskovada ikametini 
ve Rus kutup kfışifleri ve şimal deniz yol-

I:okantalarda bul~ıJccılıkla ifa batfı- düşmektedir. Bu otellerdeki memurların ları direktörü Oto Şınitle olan gi.iri.iime-
yıın bir adam bugün Amerikanın en 'ıbir başka çeşidi daha vardır ki bunlaı·ın lerini çok derin bir alakayla takip edi
bUyilk dokuz otelinht sahibidir V9 otel- varifesi mlişterilerln dill~ini düzeltmek- yorlar. Amerikalı tayyarecinin, kutup 

dlfkte en iyi adınıl.an a~.akla meşl:ntt-ıtir! ~elki bazi!uı bundan .kendiler~ seyahati için hususi surette yapılmış tay
dur. Mister Ralf Hitz bugun 35 - yaşla- tahkir manll9ı çıkarırlar. Fakat dil dü- yareierle yaptığı keşif uçuşlarını lwr gün 
rındadır. Bundan on beş sene evvel Nev- zeltme vazifesile mükellef olan memttr yüzlerce halk seyred.iyor. 
yorktaki bir lokantada bulaşıkcı ol::nak bu işi o kadar nazik bir tavır1a yapar lyi haber alan Sovyet ahafilinden 
çall§ıyor, fakat, açlk göz bir gençtir. Ta- ki kendisine kızmak kabil değildir, bil- temin edildiğine göre önümüzdeki ma
bakları, sabahları yıkarken bir gemle akis teşekkür e-d~iniz. YLS yahut haziran ayında Amerikalı tay
lokantanın diğer taraflarını takip ediyor. M· sela, «domates> kelimesinin muka- yareci meşhur Rus tayyarecisi Gromofla 
Az zaman sonra ahçıba,ı oluyor ve sonra biH ofan ctometas> kelimesini bir yaban- b~aber Alaska yoluyla Moskova - Nev-
lokantanın idaresini eline alıyor. cı, İngiliz şivcsile, «tomeytou diye te- york seyahatini yapacaktır. 

Btrlkttrdi!i paralarla kendi başına bir laffiız ede~eo hemen dil düzeltmeye me· Albay Lindbergin Moskovada bir ma-
lokanta açan Ralf Hltz işi büyütüyor, mttr zat yanlı~ı işaret eder, bunun,Ame- cerası, diplomatların buluştukları yer
otel açıyor. rikan şivesile «tometon şeklinde söy- lerde tatlı lutifelere ve görüşmelere de 

Fakat, otellerinde müşterilerine hizmet lenilmesi lazımgeldiğini hatırlatır. sebeb olmuştur. Lindberg, Moskovaya 
için öyle yeni usuller buluyor ki, herkes Bu, rniişterlrrin leHincdir. Çünkü ke- geldiği gündenberi bütün hareketlerinin 
onun otelinden memnun kalıyor. llk oteli limeleri Amerikan ŞİVr.?Site ~öylemezse kendisine şüpheli telakki edilen bir adam 
ikinci, üçüncü otel taltip ediyor. fokantada yemek yerken garsona mak- tarafından lcontröl edilmekte olduğunu 
Amerikanın büyük şehirlerinde açılan '!'adını anlatamaz ve istediği yemekleri görünce canı sıkılmış, ve bu adarndaıı 

bu Ra1f Hitz otelleri hakikaten otelcilik getirtemez. Bunun gilıi, daha birçok keli- niçin k endisini takip ettiğine dair izahat 
sahasında büyük bir inkılab yapıyor. melerl vardır ki siz onları İngiliz şivesile istemiştir. Polise mensup olan adam, tay

Müşterileri memnun edecek usullerden :öylerseniz .A'.merika!tların anlamasına y~eciye is~ediği izahatı veremeyince 
biri otellerde çocuklar için oyuncak bu- unkm yoktıir. Lındberg bır yumnık vurarak polisi y~ 
lı.mduru~ıdır. Ralf Hitz otellerinden tşte, Raif Hitz otellcıinde, müştcrilerln re sermiş, sonra yoluna devam etml~ir. 
birine inen bir aile, çocuklarını hiç d~ dilini düzelterek onlara, Amerikan ~e- Ertesi giln polis mUc!ürü Amerika se
sünmeft lüzumunu törmez. Otelin ayı:ı hirlerinde yerlilere maksatlarını anlat- faretine müracaat ederek Lindbergi şah. 
bir odasında çocuklar için türlü oyun- ma1arına yardım gibi bir muavenette isen hima}re maksadilc takip ettirdiğini 
caklar, oyun aletleri vardır. Halbuki, de bulunulmaktadır. anlatmış ve diğer taraftan Lindber_ge: 
A.ııien1canm hiç bir oteli çoonldarı d~ Eski bulaşıkcuım otelleıfüde icad etti- Bu vesile ile memurumuz Silin l>IT bôks&ı 
§0.ntıiemiştir. Bunun içiıı., 'bilhas.9a çok ği yeniliklerden biri daha: olduğunuzu da öğren.mİ§ old~ ~d'ei:n~l.ı. 
çocuklu aileler Novyarka, V•gtooa, Otele relen müşterinin doğum günU -=-· 1 
Loıı Anjelne gttfik.leri %ama1l. hiç ~ ve senesi ayrıca not ettirilir. Eğer o gün, F ran&tıdaki aoeılar 
~n Ra1f }fu otelini terc1h ederler. müşterinin otelde bufondtığu müddet 

Eski btılaşık~ otellerindeki hu.9U- zarfında geliyorsa otel idaresi kendisine avc.ı .-arken, 19 l 9 dan itibaıel! bU mik:-
siyetlftden biri ~ her iı için bir garı1on güzel bir yaş gUnü hediye91 verir. Fakat, tar üç misline sıkım3tır. Seoedea seneye 
buhımru:mdır. Mesela, müşte'rinin pal- hediye alaca&11m diye o güne kadar otelde de artmaktadır. J936 senuinde J mayon 
tosumı,pardöJiisüni.i,bastoırveo~pka.smı oturmaya da lüzum yoktur. Çünkü, si2 405032 avcı vardı. Geçen Mn« i5e avc ... 
alıp vestiyere asan prson başl:dtchr. k~ başka yerde de olsanız, eğe,.• adresinizi farın sayısı 1.485.294 e çıkmıştır. &kaı.
disine kahvesini getiren gane>n başkadıl'. bıraktmızsa, doğum gününüzde otel ta- lım bu sene kaça çıkacaktır?. 
Müşteri cebinden cigar.ı paketini çı.kar- rafından tebrik telgrafı ve nispeten daha ·-------------
dığı uman derhal b~ka bir gat9()fl sıç- ucuz, fakat ne de olsa yine değerli bir Fakat, yalnız tıraş bıçağı yoktur. Buna 
ı-ar gelir, çıkm'dığı kibritle adamın ciga- hediye gönderilecektir. da sebep acemi bir adamın bir güıı otelin 
ra.smı yakar. Bu hediye si.2.in erkek veya kaclaı, ih- usturasiie tıraş olurken, kazara boynun-

Belki, her işin ayrı bir garson tarafın- Uyar veya genç olmanıza göre değişir. dakl damarı kesip ölmesidir. O günden 
dan görülmesi, m.liiterHer için biraz ~- Mesela genç kadınlara çanta, tuvalet ronra, otelde müşterilerin emrine ustura 
şırtıcı bir meseledir. Mesela kahve isti- takımı, ihtiyarlara kürk manto, genç bulundurmak adeti kaldırılmıştır. 
yeceksiniz, hangi garsonu çağırmak la- evlilere yatak veya sofra takımı, radyo Bütün bu masraflara rağınen - veya 
um? Fakat siz bun.u düşününceye kadar veya fotoğ'raf makmes-i, otelin gönderdıği daha doğrusu, bütün bu masraflar sa. 
diğer bir garson hemen koşup yanınıza hediyeler arasında sayılabilir. yesinde - Ralf Hitz otelleri Amerikanın 
gelmiş, ne istediğinizi sormuştur. Onun istcrs~ill:z otele yarumza h1çbir eşya en fazla para kazanan otelleridir. Rali 
vazifesi de yalnız, arzularınızı sormak da almadan gidebilirsiniz. Size, cilı'i bir Hitz.in senelik geliri 1 milyon İngiliz li
ve onu ifaya memur arkadaşına haber para mukabilinde, pijama, havlu, İ'Ç ça- rasıru geçmektedir. Bu suretle daha oo 
vermektir. maşın gibi şeyleri de verirler. Diş macu- beş sene evvel bulaşıkçılık eden adam 

Rali Hitz'in 9 otelinde 2009 müstahdem wı,tuvalet eşyası gibi şeyler de otelde bugün Amerikanın büyük milyoııerle
vardır. Bu suretle bir otele 200-250 kisi herkesin bedava kullanacağı malzemedi.r rinden biridir. 

Yerlimalı Egenin kalbi: Manisa 
ÇAT AL, BICAK, KAŞlIC 

BAŞTARAFI 6 iNCi SAHIFtDE vap şudur: 
kaynağı haline gelecek bir matadır. Bu - Finlandiya halkı kavunu tuzla ye· 
İ§atete çok çabuk uyan Manisalılar, yejil miye alışmışlar, ofgun olmıyan, ham •e 
Gediz vadiııinin verimli topraklarında sert, bilhassa tattaiı biliaöer kavunları 
tatbik ettik.leri Akala cinsi selekte pa- istiyorlarmıı .. 
ttıuklafla faaliyetlerini artırmışlardır.Bir Bittabi bu da ~ir ze•ltir. Kırlr:apç 
zamanlar 12000 ton pamuk istihsalab kavunlannın biricik kti.i'iiru liu lcluğuna 

yapan Manisa, işgal ICn'!lerinden sonta göre, mese1e yoJitur. 
iııtihsalitını on ikide l>ire lndirmif, bugün P A VYoNU ZlY AilET EDENLER 
tel<:tar istaı.aJat niabeti 65 00 tonu l>ul- Manüafün "Yar •itfil liilüJti rik'!tmlarite 
ttıuştur. Çukurovanın iki kat fe:YWi top· çolr: ıüıel hir tek.ilde zi7arett;ilenn örtüne 
fllğından alarak en yülteek ltaliteli pamu- teren Maniea pa.,tifüi, lzmir füantun en 
ğu yetiŞtirel\ bu vilayet, yakın senelerde çok ziyatet Milen l:iaılıea ınüesseseletİft• 
milli doituma endi.ialrimizitı bütün iliti- den biridir. Pa'Vyonun mimati tarzı hiii· 

B ük f dakathfdatla udi yacını tek başına verecek bir kabiliyete kemme1dir. iç tezyihah insana ferahlık 
ÜJ t TIK ge- namzettit. verme'ltteelir. 

tirilen fabrikamızda yerli malı ola- DlCER MAHSULI..E.R Pavyonun afk.Utnda, iki sütun üzerine 
rak bet tnodel çatal, fnçalr, ltatzk 45.000.000 kilo palamut yetiftiren oturtulan, teras teYtihi ğeni; l>ir misafir 
imal olumnaktadtt. ATtupa mamuli.- Manisa bi.i eahada ba lıca ehemmiyeti holü vatdır. Yoiülaiilar butatla istirahat 
ti aym'!na faik olan bu emsalsiz yerli haiz vilayetlerimiz arasında yer alır. Bu imkanını bulmaktadır. 
ma!ı fobrikaıttıttt mamtılatını her yüzden temin ettiği gelir bir buçuk mil- Mariisa pavyon1'nu on ğiıntle ziyaret 
yerde araymtı. yon Türk lirasına yaklaşır. edenlerin sayısı 2 11 000 kişidir. Yani 

LOKANTA ve Gazinocularm Dtinyada yelişetı. maddelerin hepsim dakikada 54 kişi Mani&a pavyonunu zi-
nazarı dikkatine : yetiştirmeye kadir olan Manisarun mün- yaret etmiş ve gördüiü varlığın önünde 

Fabrikamız BASKURT marka- bit arazisi senevi 50.000 ton buğday, gurur duymuştur. 
lı YERLi mulitımızı görme- 5f>OOO ton arpa, 5000 ton çavdar, 3500 ton MANlSALILAR ÇOK ÇALIŞIYOR 
den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK Mısır, 3000 ton darı, 3000 ton yulaf, Bir teliıin yüksek nsıfian, 0 tehirde 
takımlarınızı almayınız. Bütün 5500 ton bakla, -1400 ton nohut, 1500 kültür rrrii~se~lerine, lttı:lkm istifade 
mal ton fasulye varir. edeceği müesseselere verilen yerle öfçü-

Janmız hem kalite itibariyle KAVUN OLKESI lür. Muasır şehircilik zihniyetiyle b~tan 
Avrupanmkitıden daha yüksek ve 

Kavun ve ~arpoz her yerde yetişir. başa yeniden inşa edilmekte olan Mani-
lıena de fiatçe YOZDE 30 daha Hatta 25 ~o ağmbğında karpuz, on kilo sanın baş işçis.i, sayın vali Dr. Lütfi Kır· 
ucuzdur. ~ ağmlığında kavun ·yetiştiren yarler de dardır. Mani anı'tl ana caddele:ri bir bul

Umumi Sa.t;q Yeri: latanb Tah- vardır. Biz bu yerlerin adlarını tesaclüfen var halinde parke dö§enmiş, yaya kal-
takaJe caddesi No. 51 işitiriz. dınmları karelarla örtül mü tür. ATA-

( Jak Dekalo ve Şıı.) Dünyanın en tatlı, en güzzel kol:ulu TORK bulvarı asfalt yapılmıştır. Ha?k-

Parisfakü)tesinden diplomalı 
Dtf tabtplerJ 

en güzel renkli kavurılanrn yetlştireu evi, parti binası, spor kulübü, kız ensti
Manisa, bu sahada da baştadır. Londralı tüsü, memleket fıastanesi, kitapsaray, 
bir müstehlik, Berlinli bir aile sahibi, Mcıisa stadyurnll, Moris Şinasi hastanesi, 
ağırhyacağı misafirine en büyük ikram elektrik fabrikası yepyeni ve moderıı 
olarak KlRKACAÇ'ın maruf kavunlan- binalardır. 

Memleket hastanest dış tabiht nı çıkarır ve masasını bu kavunlarla ıÜs· Gençliğin başlıca meşgaleleri arasın· 

·Muzaffer Eroğul Jer. da yer alan spor meydanı, Manisa için 

VE 

Kemal Çetindağ 
Size burada. tuhaf bir vaka a:nlataQ- za:.ruri bir ihtiyaçtı. BUDU derin gÖrüşiyle 

imı: Krrbiacm me§hut ltavunlaıım b. bvtıyan vafi, muazzam bir stadyumun 
ieımıiyen bir ülke vardır. Bu ülke de yap9!iyle meşguldür. 

Ha.stalannı her gün ıabah 
aaat dokuzdan başhyuak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

Finlandiyadır. Geçen ıene üzüm kuru· Manisanın spor varlığı, lzmirinki ka
mu tarafından FinJandiyaya gönderilen dar geri senelere dayamr. Bir zamanlar 
nümunelik Kuk.aiac; hvunlannı Filandi- Maııisada yalnız futbol kısmı üzerinde 
yalılar, sırf tatlı olduju için beienmemif· faaliyet gösteren idman yurdu ve Esnaf 
ler ve ba ltavunlu üzerine it yaıpmıya· ~por kulüpleri vardr. Bu kulüpler uzun 
caklarınt bildirmifJerdir. Bu beğenmeme· seneler faaliyet gösterdikten sonra daha 
niıı sebepleri merale ediJdi. Verilen ~ lı::uvvetl1 Dir spor t.t~kkülü İçinde. Mani• 

Kapalı zarf usuliJe eksiltme ilanı 
Kayseri C. H. P. llyönkurul 
ba~kanlığınd~n: 
1 - Ebı"ltmeye l«mulan it Kayseride y..,.lı.alı Halr.eYiclr. 
Ke,if bedeli (105243) liradır. 
2 - Bu ite ait f&l'fnameler ve evnla saire tunlanlır : 
A) Eksiltme ;artnamesi. 
A.B) Eksiltme ııırtnamelİne ek §Ulnlıme. 
B) Mukavelıeıame projeai 
C) Be,.ıııdırı.k ifleri pmel fldnameıi. 
D) ~ cetveli, alliei fiat ceh'eli, metı'aj cetveli. 
E) Proje ,-e. m evnk. 
htiyenle.r ba jıirtna1ne1eri ve evrakı Kayseri P..ti Betkaıdıpda 

aötebilirlet: · 
3 - 19/8/938 tbbnden iliMnen bir ay müddetle eksiltmeye konu· 

lan ba kura;ın ihaldi 19/9/938 pazarteai günü Met 11 ele Yiliyet 
Parti merlrainde llyönkanıl tarafından yapılacaklar. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaldlr. 
5 - Eksiltmeye i§tirak ed..tülmek için timdi (50.000) liralık İ§ yap

mış olduiuna dair Baymdarlık vekaletinden alınmış ebliyetn.. ile 
cari aenenin T acaret odası vesikuma ibraz etmesi ve bir mühendis ve
ya fen memuru bUlundunıl:ması prttır. 

6 - Muvakkat teminat mikdan ( 6265) liradır. 
7 - Teklif mektuplan yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat ev

veline kadar Parti Başl-.anlığı sekreterliğine makbuz mukabilinde ve
ril~cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden 
hir saat evvel gelmi§ olmaları §arlbr. Postada vukubulacak ıecikme-
ler 1':abul eödemez. (2769) 

· ~Denizbank şubesinden: 
· Mor~·4140 lira 40 bruf Laleli ketifli i.akele iD.§Ub pazarlık 

auretiyle 8/9/938 per.fembe ~ aaat on dörtte istekliaine ihale edi
feceJctir. MU-iakkat teminat 31 O Sradır. isteklilerin daha fazla matô
.. ~-~ ~ ..Vracaatleri ilan olun•. 

: . .. . . • . 1 - 2 3211 (2763) 

·-Nafıa~· Vekaletinden: 
' 

Eksiltmeye konulan iş 
1 - Marmara ;oıü besleme kanala ile imamh ımaiyesi iupatı k.e

§İf Ledeli 363.903 lira 96 kuruştur. 
2 -- Eka1tme 29/9/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 

de Nafıa vekaleti Sular umum müdürlüii MI ebiltme komisyouu 
odaunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır· 

3 - istekliler eksiltme §arlnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni ıartname ve proj~~eri 18 lira 20 kurut 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilırler. 
4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18.306 lira 20 kuruıluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel eDerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 
ile vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vuika al
malan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazdı saatten 
bir saat evveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 3355/3175 
1 - 9 - 15 - 21 3355/3175 (2766) 

sa parti h · .da birlqmiokr ve IJl<JT.Cu 
ıenç!iğin l:n..tiinkii vaılıinun temelini 

ı teşkil dmjş~rdir. Modern Manisa atadı, 
tamamen ikmal edilince garbı Anadolu· 
nun lzmir de dahil olma ÜzeTe en mo
dem ve büyük bir stadı olacaktır. 

YEN1 BiNAL.AR 
Manisada yeni yapılmakta olan bina

lar f'l'Dia•dır: Sinema bi--. doium evi, 
tehi. oteli, adliye ııınayı. lise .. 

3000 orta tafısil çaimda t.a1ebesi bu
lunan Maıiisa. bugünkii halde yalnız bir 
oTta mektebe maliktir. Faksı yültaelnıek

~ olan Liae biMıea... Muieanıa bôyiik bir 
ihtiyacına yakın aylarda cevap venniye 
bal}iıyaaıktır. 

l\1anisa, An.karadan sonra muayyen 
bir mima·ıi tanına ııöre yükselen bıııtlıca 
şehrimizdir. Yakın senelerde Mani:Jayı 
ga:rbi Anadoftınun başlıca tebri olarak 
gömıek. hepimizi sevindirecek ve gurur· 
!andıracaktır. 

AD.BlL 

Doktor Operatör 

Cemil Oral 
MEMLEKET HA5r ANF.Sl 

ESKIOPERATöRO 
İzmire tekrar avdet eylemiş Te 

hastallll'Jllı Fransız hastanesİll.de ka~ 
bale IMf lallllflır. 

1-13 (2770) 

Zayi 
Şelait F.drl bey ilk okdluııılan 

Ağustoa 938 de aldığım ilk mektep 
şalıadetnamem ile nüfus tezkeremi 
lra,.bettim. 

Yenilerini alacağımdan eskileri.on 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Halkapmv GazileT caddesi 183 
Numarada EMtN T AŞUYOK 

(2764) 

iZMJR sıctw TiCARET ME
MURLUöUNDAN : 

Hüseyin Karaoğlaıa Ticaret unva· 
niyle lzmirde Mezuhkha§lnda Dikilı 
aşta 30 - 32 numaralı mağaznda 
yaprak tütün ve pamuk ticaretiyle 
uğrli!an Hüseyin Karaoğla..un isbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu hü· 
kümlerine göre aiclin 2359 numara
sına kayıt ve tescil edildiği ilan olu-
nur. 

3202 (2765) 

Unutulan çanta 
EFES vapurunda bir kadın çan 

tası unutulmuştur. Sahibiniıı Deniı 
banka müracaati rica olunoyor. 

(2701) 



' : 

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

Türkiye 
Kızı1av Kurumu 

'"·, : ~ ·'- ' • • . ':_;,.!_ ·~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı ma' en suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lımir eczanesi TELEFON 2067 
: ................... . . . i . - .. , .. .... 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat: 

Sabah, Öğle ve ak §anı hu yemekten 
ıonra günde 3 defa 

Kullanmak 

.Şartile 

RADYOLİN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

\re sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci a-;ır kimyasının harikalarından 
biridir, denilebl1ir. Kokusu güzel 
lezzeti he>§, mikroplara karşı te
mi yüzde yUzdUr ..... 

, 9' 

MaksRuj 
Ve 

8-9 
GERLEN 

MUstahzarall 

Evler 
Hastaneler 

Mektepler 
Fabrikalar 

Krem 
DöBote 
lllık 

Budaklık 

Partöm 
Pudra 
losyon 

Ve bii'umu~ sınaimüeesses~ler kireçli sularınızı 

ŞIK BAYANLAR 
Marcel Guerlain 

Şampuanları, Losyonları 

Ve 
GUzelllk mUstahzaralını 

Ku1lanma1ıdırlar. 

Bir tecrUbe kiUdlr 
Parföm, pudra ve krem Dö Bote 
nümuneleri: lzmir fuarı ŞARL 
SIREY pavyonunda arayınız. 

Satış yeri Maks Farağı 
Yenipostane civarı, ISTANBUL 

' .ı 
GAYRI MENKUL MALLARIN 

AÇlK ARTIRMA iLANI 
2 CI iCRA ~EMURLUöUN

DAN: 

VEBOLiD ile 
Tasfiye 

Her boyda c;hazlar 

Tediyatta 

ediniz 

emrinize ama·dedir 

Kolaylık 

E~e mıntakası Umumi Acenteliği: 

Izmlr T. T. Ltd Stl 
- ~ 

Açak artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: bir ev, 
gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı numarası: Karıı
yaka mersinli istasyonu civarında 
tren yolu üzerindeki eıki kilise kar
§ısında eski 3 yeni 12 numaralı tajlı 
takdir olunan kıymet, 700 lira, ar
tmnanın yapılacağı yer, gün saat: 
birinci arhrma 3-10-938 Pazartesi 
günü saat 11 de 2 inci arbrma 18-
10-938 salı günü saat 11 de. 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

lzmir Enternasyonal Fuarı 

1 - İ!bu gayri m~nkulün arttır
ma fU'lnamesi 20/9/938 tarihinden 
itibaren 2490 No. ile ikinci icra dai
resinin muayyen numarasında her 
l<esin görebilmesi için açıktır. ilin
da yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler, it bu şarbıameye 
ve 2490 dosya numarasiyle memu
riyetimize müracaat etmelidir. 

Cihazların 

No. 
satışı • • 

ıçın 

2-Artırmaya iıtirak için yuka- /zmir ithalat gümrüg., ü 
nda yazılı kıymetin yüzde 7 .5 nisbe-
tinde pey veya milli bir banke\nın T.N. Adet Nevi KıymetKilo Gr. 
teminat mektubu tevdi edlecektir. Lira K. 

175 
pla~iye aranmaktadır 

1 

satış komisyonundan: 
Cinsi Efya Marka N.T. No.sı H.r. 

(124) 39 42 B. 385 50 4200 000 Cilasız adi mukavva 
91 000 Çiğ kahve 

341 7.50 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla 45 1 Ç. 40 00 

diğer alakadarların ve irtifak hakkı 46 1 Ka 20 00 

KuJlananJar, dişlerini en ucuz şeraitte sahiplerinin gayri menkul üzerinde-
3 

Ka 
140 00 

ki haklarını hususiyle faiz ve mas- 1 S. 1 00 

100 000 Malzemei intaiyeden 
levha halinde etemit 

3 600 Adi demir çivi 

O.NA 25 
ZHK 
MD 
(165) 
(165) 

1/42 
111 

o 
o 
o 

208/A 32.00 
477/C 6.00 
477/C 6.00 
532/A 5.00 

sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve rafa dair olan iddialarını itbu ilan ta-

k h k •• d 3 d f rihinden itibaren yirmi gün içinde 
48 6 Kan 61 20 306 000 Adi demir tel MEP 

764 
NS 

75/80 
3 

524/A 1.90 
3 a şam er yeme ten sonra gun e e a evrakı müsbitelerile birlikte memuri-

49 1 P. 10 00 3 300 Deri bisiklet çantası 1077 87 / A 1200.00 
1 dişlerinizi fırçalayınız. yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 

·~===~==~~~=:=~=====:~= ~~~~~ ~~b~~~~~ili~~~olm~ , •cm ' dıkça satı§ bedelinin paylaşmuın-
bariç kalırlar. 

1 
1 

P. 
s. 

3 50 
38 00 

O 370 Pamuktan mamul bez 405/ A 340.00 
76 000 Ha!arat itlafına mah- M. M. 1 760 5.00 

Fuat Giilergin 

Sağlık ecza hanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 127 

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

müıtahzarah ile her türlü İliç çeıidi bol bulundurulur. 

Tuvalet efyuiyle 11hbi levazım her yerden ehvendir. 

1-15 (2698) 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
ittirak edenler arttırma §arbıameıi
ni okumu~ ve lüzumlu malfunat al
mıf ve bunları tamamen kabul etmİf 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok artbrana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde yetmİ§ betini bulmaz ve
ya sattı istiyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklılar bulunup m be-
del bunları o gayri menkul ile temin 

o 

1 s. 3 00 
sus müsmhzar 

1 250 Kiminix isimli muzadı M. M. 
taaffün müstahzar 

1 S. 14.00 22 000 Hakiki çay SODOR 
161 parça 77 50 O 000 Kullanılmıs ve istimal- O O 

den sakıt demirbaş eıya
dan yazıhane, masa, man 
gal, kuva, koltuk demir 
kasa, pervaz vesaire 

2 

93 
o 

861 %.40 

213/B 87.50 
()() 000 

Yukarıda yazılı 12 kalem qyadan 11 kalemi dahile ve alıcısı çıkmadığı takdirde harice ve bir kalem 161 
parça demirbaş etYa da dahile 5/9/938 pazartesi günü saat 14 te açık arthrma ile satılacaktır. 

11 kalem e§yanın dahilde alıcısı ç kınadığı takdirde 7 /9/938 çarşamba gÜnÜ ecnebi memleketlerine gön
derilmek üzere ıahlacaktır. Taliplerin yukarıda yazılı v.ünlerde Müdürlük satl§ komisyonuna muayyen va· 
kitlerde müracaatleri ilin olunur. 19 - 1 3049 (2678) 

edilmit alacaklarmınmecmuundan --~~~~---~~--~-----~---~----~-~--~--~-~--
fazlaya ç•ıntazsa en çok arttıranm AHKAMI ŞAHSiYE SULH HU-
~ahhüdü baki kalmak üzere arttır- KUK MAHKEMESiNDEN : 
ma on bet gün daha temdit ve on S d k ·ı M bm t d ••t 

Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

IZMIR BELEDiYESiNDEN : 

b . • .. .. • lacak ı ı a ı e e e arasın a mu e-
etıncı gunu aynı saatte yapı k · d d ·· dd ·al h M b 

' ,, arttırmada, bedeli satı§ istiyenin ala- e~. ava a mu eı ey e -
C'SOt~,.,.:;=====~~=~w:: ... ;,wrı: ... :ııW=&=Mtb.=~=====~.. cağına rüçhanı olan diğer alacaklı- medın ikametgihı olan Smargen ilçe- Hortaçsu 

Beher metre murabbaı 400 kurut
tan 680 lira bedeli mubammenli elli 
altıncı adanan 170 metre murabba· 
mdaki 17 sayılı arsasının aabşı bq
katiplikteki şartnamesi veçhile 2/9/ s • T• k ·ı • M •• •d larm o gayri menkul ile temin edil- sinde Orta mahallesinde 37 sayılı 

.... J g a r a 1 r ya 1 er 1 ne u J e mit alacakları mecmuundan fazlaya evde tebligat için müteaddit defalar 
Dit ve Çene Rontkeni ile le!his 

ve tedavi 
938 cuma günü saat 13 te açık art
bnna ile ihale edilecektir. lftirak et
mek iıtiyen1er 51 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka temi
nat mel:tubu i!e söylenen gün ve aa
atte encümene gelirler. 

Tütün kullananlar, tütünün vücutları üzerine yaptağı tahribattan çıkmak prtiyle en çok arttırana iha- mahkememiz tarafından davetiye 
müıtekidirler. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı tekebneyi le edilir. Böyle bir bedel elde edile- gönderildiği halde tebligat yapılama- ADRES : Birinci Beyler sokağı .. 

36 ... TELEFON : 2946 tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. mezse ihale yapılamaz ve satı, m- mışbr. 

Halbuki 
Alman 

Dr. Perl 'ın son 
icadı 

Sıhhi ağızlığı kullamldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
iatedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığ!J!. içeriaindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati Her .Yerde 150 Kuruttur 
Toptan, perakende sabf : Kemeralh Karakol kart ısı No. 7 4 

MAZHAR ONGOR 

lehi düter. Sah§ 2280 numaralı ka- Bu kerre mahkeme 21/9/938 çar--------------
nuna göredir. taınba günü saat ona mlik edilmiş DOKTOR OPERA TöR 

6 - Gayri menkul kendisine iha- olduğundan ve tebligatın ilanen ya-
le olunan kimse derhal veya verilen pılmuma mahkemece karar veril- M. Nuri Arkan Dizel motörlü otobüsler için satın 
mühlet içinde parayı vermez.se. iba- mi• bulundug" undan i•bu yazı tebli- alınacal< 70 ton motorin baş l<atiplik· 
le k f h l k k d d 3' 3' MEMLEKET HAST ANESI BAŞ teki tahlil raporu ve •artnamesi veç· aran es o unara · en ısın en gat makamına kaim olmak üzere = 
e~vel en yü~sek t~klifte bul~an ilan olunur. 3203 (2762) OPERATöRO hile açık eksiltmeye l:onulmuştur. 
kımae arzetmıt oldugu bedelle al- Hastalarını her gün öğleden son- Bedeli muhammeni beher tonu 

17-23-26-1 3017 (2657) 

mağa razi olursa ona, razi olmaz ve- . ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler aoha- 70 liradan 4900 lira olup ihal~ıi 
ya bulunmazsa hemen on bet gün tahsıl olun~. Madde (133) .. ğında fırın karımndaki 25 numaralı 2-~-938 Cum~ ~ünü saat 13. tedtr. 
müddetle arttırmaya çıkanlap en çok ltbu gayrı menkul yukarıda goı- b . d kah l d . lttırak ebnek ıstıyenler 367 lira 50 

.h l d·ı· tki ih 1 ·1 ih. d .ki . . l musyene anesın e u ve te avı kuru l k kk . t kb artbrana ı a e e ı ır. a e arasın- terı en tar ın e ı ncı ıcra memuru- ed § u muva at temma ma u~ 

daki fark ve geçen günler için yüz- ğu odasında itbu ilan ve gösterilen er. zu veya banka teminat mektubu ile 
de beşten hesap olunacak faiz ve di- arttırma §artnamesi dairesinde satı- Telefon: Muayenehane, 3125 ıöylenen gün ve saatte encümene 
ğer zararlar aynca bükme hacet kal- lacağı ilan olunur. Ev 2980 gelirler. 
makıızm ıuenıuriyetimizce alıtıdan 3213 · (2767) 1-13 (2670) 18-23-26-1 3161 (2664) 



Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

.~ 
• ,;t,,.,,,,,r;'."'1l 

Bu ilk tehlike alametlerini görür gönnez derha\ 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZtN SOiuk algmlığmm fena akıbetler doğurmaıma 
mini olmakla beraber bütün 11brapları da dindirir. 

icabında giinds 3 k"f'! alınabilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemerallı caddesi 
Beyler Sebi1 kiftelİ 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
hmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ee-

zaca Kemal Ki.milin 

Bahar çiçeği 
i.olonyası 

olacaktır. lzmirde HilAJ eczanesi 
kobculUk üzerine c:iddt yürüyen 
bir: .-ıeae oJmuı. knlmrnfül 
elem. • ~rtınl§ bullınnıaktadu
Hilil eczıuıesini. eczacı Kemal 

Kamili iııinddci ciddiyeo, kolon• 
yalanın lzmirlilere 1<>runaz:. 
Yatan ve isimlere aıcıtan:ma 
maruz için ,qeı üzerinde Kemal 
Kimi) adim tıörmelmniz. 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkivenin en eski oteldsi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
LallCtna kendisini aevdİrmiştir. 

Otellerinde mİ•afil' kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

lstanbulda bütün Eae ve lzmirl11P-r bu otellerde hu1nsurlar. 
Birçok huıuaiyetlerine iliveten fiatler müthiş ucuzdur. 

*?E!=--W IJl!i!! ..... L E!!.'5 !.SS*if .-

DtŞLERtN CUROMESINDEN BiR ÇOK HASTAlJKLARIN 
DOöDUGt:JNU HER KES BtltR 

BRONZ 
DIŞ FlRCALARI DtŞLERt ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURT ARJR ••• Her eczane ve tuhafiyeciden uay ı.DIZ. 

DAJMON CEP VANTILATlJRLERI 
Eu ıoo icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille ifler. Bir sa

atte bir kuru,luk sarfiyat yapar. Ağırllğı seksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantaamd~ baylar cebinde ta.fır .. 

Herkesin yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçhr. 
Deposu : fzmirde Suhıhan civarında No. 28/9 öDEMIŞU 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .. 
~ _., .... G±t· f+i$W#jWIM JM&WM BWN :ij. 

' 
Kumbarat Piri 

TÜRKİYE 
CUMHU' RİYETI 

.BANKASl 
. ' -.~ · .: ..... . . . .. ··· ,,. ··. ~ . ..... . ~.' .- . . . . . 

Juvantin saç boyaları 
1NGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin aaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bah,eder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve aiyah olarak iki tabii renk 
Ü7.erine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len resak yıkamn.Jr. tıerlemıek hatta denize sinnek llll'diyfe ele 
Çlkmaz. Eczanelenle ve *1.yal ...P.liarıada an.J1D1Z. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

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

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

LARlSSA: vapuru 17/8/938 de bek-
i · R d Hamb B CERES vapuru 3/ 9/938 de beklen• 
enı)#Or. otter am, urg ve re-

. . ~k iUaCa1cbr melc.tc olup Buıp.s, Varna ve Köstence 

m~~RUS vapuru l9 /8/9 38 de oeli: Jımanlan· için yük; alacakbr. 

l 
· Ro ..ı__ u __ L n__ HELDF.R vapuru S/9/1938 de bel# 

emyor. tter..._ na111UUl'8 vo ~ 
. i .;.ııJC l k lenmekte olup Amsterdam, Rotterdam 

men ıç n :T.. a aca br. H b ı· l · · ·--::ı:. ala ak ANKARA npwu 12/9/938 de ve am ura ıman an ıçan ;y.- c br. 
L _,_, • R .. _ .... __ ... ~_ iL__ SVEN!KA OlttENT LINtEN 
ucıı..unupr. o ...... .....us. nmDDU'r8 ve 

B ı . nJ • · ..J!L 1 --'-tır BARDALAND motörll Elyevm h· 
rıllnen una an ıçm J'l.IA. a l!lcaK • 

BELGRAD .,.. uru 26/9/9/936 de manımızda olup Rotterdam, Hambu1'11 

b-Lı-:.. Ro~~ H b 
1 

,,. Danimark ve Baltık liman\an için yük 
~or. U41nlam, am ur .,. .. 

B ı. al . • ••kal---'-""- alm.ktadff. NDUlll ıma an IÇID yu aca&ua. 

ATI-IEN vapuru 10/10/938 de BRACELAND motörü 15/9/ 938 de 
beldeni.Yor. Rotıerdam. Hamburg ve beklenmekte olup Rotterdam, HambUJ'ı 
Bremen limanları için yük alacaktır. Gdynia, Dantzig, Danimıırk ve Baltık 

_ __,. __ .,.., limanlan için yüli: alacakbr. 
H.~nuı..uT 

GUl..UCKSBURG npuru 3 l /6/938 •. f 5191938 e Jtadar Norv~ç limaiılan 
. Hamb ıçm mal kabul eder. 

de bekle~ıyor. Ro~~rd~, urg ve ZECLUGA POLSKA S A. 
Bremen lımanlan ıçm yük alacaktır. • I 
DEN NORSKE M!DDELHA VSUNIE LEV ANT vapuru limanımızda olup 

OSLO Dantzig ve Gdynia limanlan için yİill 

B YARD 29/ 8 / 938 d b k almaktadır. 
A vapuru e e • SERViCE MAR.rTIME ROUMAI 

leniy~r. Norveç limanlan için~ 1 /8/:~8 ARDEAL vapuru 30/ 6/938 deN li· 
tanlune kadar kabul edeT. Dıeppe ıçın 
2/ 9/938 günü öğleye kadar mal kabul manım~za gelip .~alt~: Marııilya ve Ce

nova lımanlan ıçın yuk alır. 
edilir. 

BOSPHORUS vapuru 25 eylulden 30 
eylUl 9 38 e kadar Oieppe. Dünkerk ve 
Norveç umum Ii.manlan için yük alacak-
br. 
SERViCE MARIT.IME ROUMAIN 

BUCAREST 
DUROSTOR V"apunı 19/8/936 de 

Handaki hareket tarihlerile navlunlar· 
daki değisikliklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için iltinci kordon• 
da FRA TEW SPERCO acentasma mii· 
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4%21 

bekleniyor. Köstence Galatz ve Galatz ------------

Olivi Ve Şiire. alC:tarmaaa Tuna: limanlan için: yük ala
caktır. 

DUROSTOR .... punı r 4 eyldlde bek
leniyor. Köatence Calatz ve GaJatz ak
tannuı Tuna limanları için yük alacak

tır. 

o. T. R. T. 
TlSZA vapuru 15 cylıilcle bekleniyor. 

Port Sait ve lskenderiye limanLın için 
yük alacnktır. 

SZECED vapuru 30/ 8/ 938 de bek
leniyor. Danüb limanları için yük ala

caktır. 

BUDAPEST VPpuru 15 eylölde bek
leniyor. Danup limanları için yük ala
cakhr. 

JONSTON VARREN LfNES 
JESSMORE vapuru 1 3 /8 / 9 38 de 

bekleniyor. Liverpool, Anvers limanla
rından yük çıkaracak ve Buıgaz., V ama 
ve Kö~ten~ için yük alacaktir. 
AMınttCAN EXPORT UNES INC 

LıMİTET 

Vapur acentast 
BlRfNCf KORDON REES 

BlNASl TEi- 2443 
EJlerman LiDe! Ltd • 

LONDRA HATTI 
cCA V ALLO> vapuns limanımızda 

olup 5 Eylüle kadar Londra ve Hull için 
yük alacakbr. 

POLO vapuru 5 eylUldc Londra ve 
Anveraten gelip yük Çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

ULLA vapuru 1 O eylwde gelip 1 7 ey .. 
tule kadar doğru Londraya yük alacak .. 

ALBATROS vapuru 15 e)JlUlde gelip 
25 eylUle kadar Londra için yük alacak.. 

EXMOtm-1 vapuru 18 Ağustosta br. 

bekleniyor. Nevycnk ic;in yüfc. alacakbr. 10N1AN vapuru 26 eylWde ge}ecels 
Tilndald hareket tarihleriyle nav· ve 3 birinci teşrine k.adar doiru Londra 

ve Hull için yük alac.ak.bL tunlardaki de~Wkllkterden acenta me-
suHvet kabuJ etmeı:. TRENTINO vapanı 5 birinci tefrlnde 

Daha fazla tafsilAt almak !çfn Birin· gelecek ve l O birinci teşrine kadar Lo11· 
et Kordonda ·u. F. Henry Van Der Zee dra ve Hull içi.n yük alacaktll'. 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra- ~IVERPOOL HATn 
caat edilmesi rica olunur. LESBIAN vapuru 6 ey1ôlde gelip 7 

Tel. No. 2007 ve 2008. eylule kadar Liverpool n Glaskov için 
~ - .. yük alacaktır. ''um da J U Rl Um J MAE VERNlAN npuro 15 eylwd• 

• ft 
1
• w • ~elip 2 1 eylu1e kadar doğru Liverpool 

deOJZ acente Jgl ve Glasgov için yijk alacakhr. 

L d BRtSTOLHATI1 
f • SELMA vapuru 20 eylulde gele-

HELLENtC LINES L TD -=ek 25 eyfale Jtadar doğru Bristol 
BELGlON vapuru 27/28 aO-ustos- ·çin yük alacakhr. 

arasında beklenilmekte olup Rotter- Tarih ve oavlunlardaki de~şikliklerı. 
dam Hamburg ve Anvers liman- ien acenta mesuliyet kabul etmez. 

larına vük alacaktır. 
HOLLANDfA vapuru ağuRtos seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat~ 

nihayetinde beklenilmekte olup Rot- hl mensup Yugoslav bandıralı 
terdam, Hamburg ve Anvers liman- L OV C EN 
larma vük alacaktır. tüks vapuru 10 eyliilde 18 de Coş. 

GERMANlA vapuru 1 O eylulde tanza, Vama limanlan için hareket ede. 

beklenilmekte olup Rotterdam Ham cektir. 
burg ve Anvers limanlarına yük L O V C E N 
alacalc:tır. Lüks vapuru pazartesi 19 eyliildc eaat 

c TURKfA» vapur.u 20 Evlülde 12 de fzmirden hareket edecek, Pire 
beklenilmt>.kte olun ROTTERDAM Korfu, Adriyatik limanlan, Venedik. 
HAMBURG ve ANN'ERS limanla- Trieste ve Şup.k limanları için yolcu ve 
nna vük: alacaktır. yük alacaktır. 

UNlTED STATFS AND LEVANT Cerek vapurlann muvasalat tarihleri. 
UNE [. TD ~erek vapur tsimlert ve navlunları hak-

cBAALEBEK> vanuru 22/24 kında acenta bir taahhilt altına girmez. 
:~:m:~:;;::==:2:•;=:•:~:~=·•:•g•g•:=:•=-:•::::::•r&w~~ak~~~~~~oa~~abMb~~~ru~ 

TORNAX Motorsikletleri 
Beı sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ~e 1937 de Dünya radyolan içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plak ve her cins musiki alitı 

IZMIR ve Havaliai toptan ve perakende satı§ deposu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler çaı'fl.11 kupunda Bqblrak No. 143 Telefon : 4079 

NF.VYORK idn viik alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
BAl.KANT..AR ARASI H4TTI umum! deniz acentahğı Ltd. müracaat 

ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor edilmesi rica olunur. 
Balkan ittifakı iktı~at konferansının TELEFON : 3171 - 4072 , 

? ' 

TAZE TEMİZ 

... - .' ~ ' '. . . . .. . - .. ) 

UCUZ iLAÇ 
Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş'sında 
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Londrada büyük diplomasi faaliyet 
Lord Hali/aks Amerika ve Fransa Elçi/erile c!-ün uzun uzadıya görüştü 

Büyük alika· uyandıran 
~iyasi temaslar 

Başvekil Çemberlayn Balmoralda 
lngiliz hükümdarlarının misafiridir 

Parla n (0.R) - Harlclye nazın B. I 
Bone bu ahlh lnciliz maalahatgUzarmı 
kabul etmlftlr. Mulahatgüzar kendisine • 
tngiliz nazırlannın dUnkil içtimalannda 
verdikleri kararlar hakkında izahat ver
mi§ ve bugün tayyare ile Londradan ha
reket ederek memuriyeti bqına dönen 
İngilte.renin Berlin sefiri Nevil Henderso
na ne gibi talimat veriJdllini anlatmıştır. 

1 surette 8Ulhçu olan niyetlerini ileri s~ 
mektedir. Yukandan verilmiş bir paro
laya tAbi olduğu şUphesl.z olan bu neşri
yatta .kü1llyetl1 ihtiyat kuvvetlerinin de 
iştirakiyle Alman ordusu tarafından ge
nJş mikyasta yapılan manevraların diğer 
her hangi bir memleketteki manevralar
dan hiç te daha endişe verici mahiyette 

, olmadığı ve çok tabit olduğu kaydedil
~.riiılll• mektedir. 

lngilterenin Beırlin sefiJl Sir Nevil 
Hendersonun avdetine lntizaren AJman
yanm vaziyeti bir intizar mahJyetlnl mu
hafaza edecektir. 

Londra 31 (0.R) - Bu sabah Londra
da en bilyilk diplomatik faaliyet hüktlm 
.Urmilştilr. Lord Hallfab daha saat 9-
da Foraynofbteki dairesine gelmifti. Az 
aonra memuriyeti batma dönmezden ev
vel kendisinden aon talimatını almağa 

gelen Berlln .sefiri Sir Nevil Henderso
nu kabul etmiftir. 

Roma 31 (Ö.R) - lngiliz ma.slahatgU
zarı Sir Nevi) Çarl ile Hariciye nazın 
Kont Ciano arasında yeni bir millikat 

'-"':.. Hariciye DUll'I Lord H.ıifaka Saat 11 ele Hartdye nazın Amerika ......- olmu.,tur. Ağustos iptidasındanberi dör-
Rfiri B. Core Kenediyi kabul etmlştir. müşaviri B. ~n Grokinin Londradan dUncil olan bu mUlllit diplomatik mah
Sefir dUn 6ğleden sonra Londraya dö- Praga dönilşUndenberl hazırlanan ve fillerde derin tefsirlere sebebiyet vermi~ 
ner dönmez başvekil Sir Çemberlayn ile Lord Runsimanla bir taraftan B. Fonrad tir. GörUşme beynelmilel vaziyetin muh
de göril~UJfilr. Amerikan seflriııin va- Henlayn, diğer taraftan BB. Benes ve telif afhalanna ve bilhassa İspanyol me
mesi başına döner dönmez tngiliz dev- Hodza arasında uzun görüşmelerin mev- selesine ait olmuştur. Daima Ispanyada
Iet adamlariyle yaptığı bu ilk temaslarm zuunu teşkil eden ekalliyetler meselesi ki Italyan mildahalesinin devamı nazik 
pyesi tngiliz kabinesinin dünkü karar- hakkmda Çekoslovak hükümetinln yeni meselesi üzerinde durulmaktadır. Bir 
Jan ve Avrupa vaziyeti baklanda derhal teklifleri bu akşam Südet partisi reisi çok noktalarda İngiliz hUkümeti İtalya
hUkilmetine haber yetiştirmekti. Siyasi B. Fonrad Henlayna takdim edilmiştir. dan sarih haberler almak ve vaziyeti ta.s-

Japonlar işgal peşinde 
Çin, en büyük ıstıraplar bahasına da 

olsa kendisini müdafaa edecektir 
mahfiller, sefirin hUkUmetine gönderdi- Böylece Çekoslovak hükümetiyle Südet rih etmek arzusundadır. Tokyo, 3 t (ö.R) - Kiokiyangdan 
ti rapor üzerine Hariciye nezaretinden ler arasında müzakerenin en kat'i saf- ALMAN DONANMASININ Domey ajansına bildiriliyor : 1ki Japon 
aldığı talimatın mı bu ziyarete sebep ol- hası açılmıştır. MANEVRALARI kolu Kio - Kiang ile Nan - Şang arasın• 
duğunu tasrihten çekiniyorlar. Hüküınetin yeni projesi hakkında bir Be-rlin, 31 (A.A) - Salahiyettar ma- da yan yolda olan Te - Yang üzerine 
Yalnız fU cihet kaydediliyor ki Ame- şey sızmamasına dikkat ediliyor. Yeni ' hafi! şimal denizinde Alınan donanması- muhtelif istikametlerden yürümektedir

rika orta Avrupa Mdiselerine doğrudan tekliflerin mahiyeti mutlak surette gizli nın manevralar yapmış olduğuna dm ler. Bu iki şehri birleştiren demiryolu bu 
doğruya bir alAka göstennemekle bera- tutuluyor. Bununla beraber eyi haber olan haberleri tekzip ebnektedir. Geçen- hareketin mihveridir. Bir Japon kolu Pi
ber bu hAdbelerln her safhasından ha- alan kaynaklardan temin edildiğine gö- le.rdeı Ham'burg açıklarında ufak m~ opng Çin mevziine hücum etmit olup 
berdar olmak arzusundadır ve bu sebep- re yeni proje Çekoslovak hükümeti ta- ta bazı talimler yapılmıştır. Ve hususi cenuba doğru ileri hareketine devam et· 
le Londra hUkiimeti ile en sıkı bir temas rafından yapılan çok geniş tavizatı ihti- her an gibi bir manevra yapılmamakta mektedir. Diğer bir kol Puyang gölünün 
muhafaza etmektedir. va etmektedir. SUdct delegelerinin mu- olduğu tamim edilınektedir. garp sahilinde Tiyenaeden hareket ede-

FRANSIZ SEFtRtNlN ZlYARETt ayyen bir milhlet zarfında cevap verme- Berlin, 31 (A.A) - Salahiyettar ma- rek bu da Teyang istikametinde ilerli· 
Londra 31 (ö.R) - Bu sabah Londra- q-~ vaadedip e~:dikle~ malUm değil-ıhalil 30 eylOlde terhis edilmeleri lazım yor. Bu kollar bu mıntakada bulunmak

ya dönırtüş olan Fransa sefiri B.Forin dır. Her halde Sudetlerın cevabı çok gc- gelen 1936 sınıfına mensup efradın as- ta olup ıiddetle harp eden 2000 Çin as
saat 11.30 da Foraynofl~ gitmiş ve der- cikmiyecektir.Bu cevabı hiikümetin tek- kert hiı.metlerinin bir sene temdit edile- kerini muhasara etmeği ümit ediyorlar .. 
hal Lord Halifaksın yanına gitmiştir. liflerini ister red, diler kabul mahiye- ceğine dair olan haber hakkında ademt Dün akpmdan beri Japon toplan Çin 

Londra 31 (Ö.R) _ tngilterenin Ber- tinde olsun, hMiseye son derece büyük malumat beyan etmektedir. mevzilerini tiddetle bombardıman et-
lin sefiri Nevil Henderson saat 13.15 te bir ehemmiyet verilınektedir. Paris, 31 (A.A) - Nazırlar meclisinin mektedir. Bir Japon kolu Yuhanın gar
Froydon tayyare meydanında bir tayya- Paris 31 (ö.R) - Pragdan bildirili- ı toplantısında ve'mliş olduğu izahat sıra:. binden ilerliyerek dün sabah Neting-Mi· 
reye binerek Amsterdaın tarikiyle hare- yor: Reisicilmhur B.Beneş Salı günü Al-lsında B. Bone beynelmilel meseleleri yao anahtar mevkiini iıgal etmiıtir .. 23 
ket et.miJtir. man Südet partisi namına Çekoslovak gözden geçirmiştir. ağustosta Çiyangçeyi itıal eden kol dün 

Londra 31 (Ö.R) - Başvekil B. Nevil hükümetiyle müzakereye memur dele- Fran.qnm Çekoslovakya meselesi kat- akşam Nebo - Miyabo ve Şi • Potyang 
Çemberlayn bu sabah Iskoçyada Bala- gasyonun reisi mebus Emest Kundu ve şı.sındakl vaziyeti değişmiş değildir. Bu mevkilerini İfga) etıniftir. 
tere varmıı, ve burada kralın bir otomo- arkadaşı doktor Vilhelm Sebokovskiyi sebebten dolayı Parls Prağa karşı giri. Tokyo, 31 (ö.R) - Tiyen Çinden 
bili kendisini alarak Balmoral şatosuna kabul etmiştir. Muhavere tam iki saat şilmiş olan taahhütleri hatırlatacak ma- Domey ajanama bildiriliyor ı Çin oto• 
götilrmil§tilr. B.Çemberlayn kral ve kra- sUrmUştilr. hiyette Berlin hükUmeti nezdinde bir ritelerinin verdiği talimata tevfikan TI
llçenin misafiri olarak birkaç gUn pto- Prag 31 (Ö.R) - İngiliz heyeti azasın- te~ebbilste bulmımağı lüzumsuz addet- yen Çin Franaız ve lnsi}iz imtiyazlı mm· 
da kalacaktır. dan B.A.4Jton Godkin bu sabah Astor mektedlr. Pari.sle Londra arasındaki te- tualannda yerlfJflllit olan 1800 kadar 

ÇAN KAY ŞEK VE F.Şt. •• 
ihtiyaç olmadığını kaydettikten eonra B. Van - Sinı • F ey ilive etmiftU ı 
Çinin harici •iyasetinin de Kuomintaı Kuomintanaıın bu prolf8Dlım her nc 

Londra 31 (0.R) - tngiliz diplomatik otelinden hareket etmiş bUtUn giln Prag- IlWI bakidir. Parls hükümeti 1ngi}tere- Japon tebaası bunlan 15 sün içinde tah
mahafili bugUnlerde beynelmilel siyasi dan uzak kalmıştır. Şimali Bohemyaya nin uzlaştırma sahasındaki mesa.blnln )iyeye hazırlanmaktadır. 
vaziyeti bir tavakkuf devrealne girmiş gittiği haber allllllll§Sa da doğru olara)t muvaffakıyetle neticelenecelbıden flmit Şangbay, 31 (ö.R) ~Çinin ecnebi 
gibi tellkld ediyorlar. Şimdi herşey bir hangi mevkide bulunduğu öğrenileme- vardır. Bu münuebetle lngilterenin sar- devletlerle miinuebetlerinl gözden Re

taraftan Çekoslovak hüldlmetinin yapa- ml§tir. İngiliz heyeti bu hususta mal<bnat fetmekte olduğu faaliyetin ağustOs ayı çlren Kuomintag &zaundan Van - Sinır
calı tavizlerin mahiyet ve genişliğine ve itasını reddetmiştir. Bu hafta içUıde içinde Alman hülı:ümeti nezdinde yapıl- f ey ilkönce ltalyanm bir tavueutu laak
diğer taraftan Alman .Udetleri üzerine Lord Runsi.manla B. Hanlayn arasında mış olan ve §imdiye kadar herkesin meç- kmda çıkardan pyia}ann hariciye neza· 
hariçten yapılan tesirle bunlann AdilAne ilçüncU mülAkatın yapılacağı Rotenhavz hulu bulunan iki teşebbils suretinde te-: reti tarahndan tekzip eclildiiini ve da· 

tarafından neıredilen beyannamede tu- fedak&rlak bahuma oluna olaun tatbilı 
rih edildiğini •Öylemiftir. Bu beyanname etmek vazifemizdir. Milletler cemiyeti· 
Çinin harici münasebetlerinin ıu iki ana nin otorite.ine halel ıetirilmit olnuwm 
prensibe dayandığını göatennekteclir. teeaüf ederiz. Bu milletler cemiyetinin 

1 - Beynelmilel .ulhun korunmua kendi kabahati deii)dir, fakat &zalannm 
için akdedilen muahedelere harfı harfine ona her •uretle müzaheret etmeie mü· 
riayet edecek ve diğerlerinin de bunla- temayil olmamalanndan ileri ıelmekte
ra riayetini iatiyeceiiz. 

2 - Çinle diğer devletler araunda 
mevcut olan donluk münuebetlerini 

dir. 

bir hal ,eklini kolaylaştırmak için gös- ptosundan bildirildiğine göre B. God- celli etmiı olduğu kaydedilmektedir. ha ziyade bunlann Gzerinde durma~ 
terecekleri temayUlUn derecesine bağlı- kinin ziyareti bugün için beklenmemek- · 

muhafazaya çalışacağız. 

Çin delep.i Milletler cemiyeti izala
nmn. bilhua Cemiyetin temeli olanlann 
Yazİ)'etlerini yeniden düzelteceklerini 
ümit ettiiini eöyleclikten ıaoma il&.e et· 

dır. İngiliz hUkilmetinln dikkati §imdi tedir. Bazı haberlere nazaran İngiliz de
Çekoslovak SUdet Alman partisi arasın- legesi Alman SUdet endüstriyelleriyle 
da yeniden baflaması için çalıplan mil- göril~ele gitmiftir. Bundan sonra B. 
ukereleT" üzerinde temerküz etmiftlr. Hanlayn ile, yahut Südet partisinin reb
Bu görüşmelerin müsmir mihakerelerln )erinden bir diğeriyle görüşmesi mUm
açılmasma yol açacağı kuvvetle ümit kUn, hattA muhtemeldir. 
edilmektedir SalAhiyetli mahfillerin in- HUkttmetle SUdetler namına miizake
tibaı §U merkezdedir: F.ler müzakere reye memur delegasyon reisi B. Ernest 
mevzuu olan davada alikadar taraflar- Kund bu sabah Alfon otelinde Runsiman 
dan her hangi birisi Adillne bir hal su- heyeti tarafından kabul edilmiştir. Bu 
retine hizmet için klfi derecede gayret mUlikat saat 12 den 13 e kadar bir saat 

aarfetmezse caniyane bir delilik qı~ sürmüştür. 
olacaktır. ALMANY ADAK! TESiRLER 

TEKZiP Paru 31 (ö.R) - Havas ajansı Ber-
Londra 31 (Ö.R) - Tekrar Berllne !inden istihbar ediyor. lngiliz kabinesi

hareket etmiş olan Sir Nevil Henderso- nin Çek meselesi hakkındaki mü.zakere

nun Alman devlet adamlarına verilmek leri ~ umumt efkarı üzerinde derin 
üzerine gizli bir mesajı hamil oldağu.. tek- bfr tesir bırakmıştır. Muhakkaktır ki tn
zip ediliyor. Yalnız şurası tasrih ediliyor gilterenin diplomatik faaliyeti Alman 
ki İngiliz seiiri vazifesi bqına hükümeti- hükümetinin de bu mesele hakkında ala
nin niyetlerine ve her hangi bir ihtimal bileceği vaziyet ve kararları üzerinde 
.karşısında alacağı vaziyete tamamiyle va- mühim bir rol oynıyacaktır. Bununla be
kıf olarak dönmektedir. raber Ingiliz nazırlarının müzakereleri 

Berllne dönilnce Sir Nevil Henderson hakkında sarih maldmat alınmış olma
Alman hiiklimetinin erkanından derhal dığı için siyasi mahfiller biiyiik bir ihti
randevu istemek niyetinde değildir. Fa- yat muhafaza etmekte ve daha tafsilltlı 

kat tabüdir ki kendisi davet edilecek haber almadan evvel bir fikir dermeyan 
olursa derhal bu dAveU kabul edecektir. edemiyeceklerini bildirmektedir. 

EKALLiYETLER MESELESl Diğer taraftan gazeteler Südetlerir 
Prag 31 (Ö.R) - Eyi kaynaktan alı- müddeiyatmı olduğu gibi muhafaza ve 

nan haberlere ııöre Runsiman heyetinin müdafaa etmekte ve Almanyanın mutlak 

· A vili bombardıman edildi 
Sivil esirlerin mübadelesine memur 

olan komite Parise vardı 
Paria, 31 ( ö.R) - Japanyada ui ı ederiz. Heyetimizin bakild vazifeü hak-, •ini bildireceklerdir. O zaman bizim ha

tayy.areler Avilayı ~o~bardunan. etmit- kanda bir ,ey diyemqiz. Yalnız ıunu zırlıyacaiımız mübadele listai taMlik 
lerdır. Burası Karta1enm altmı11 kilomet· .. l" bil. . L• h .. ,_.. . . . . edilmek üzere alakadar taraflara oönde-

k
. . soy ıye lflZ &I U&umetimlZ me.aımlZe • 

re cenubu tar 15ınde bir .ahil köyüdür. b" ··1t b' h . k d. rilecektir Bundan •onra Handey ve Seci-
) d h .. . . . uyu ır e emnuyet verme te ır ve · 

Kurban olup o ma ığJ enuz bilinmıyor. ber yolu ile mübadele b--1-acaktn. Biz 

Londra, 31 (ö.R) - Jspanya sefiri 
B. Padlo de Aekarate bu sabah F oray
nofiae giderek kafl§mailık komitesi rei
si Lord Plimutla göriifmüıtür. 

derin kanaatimiz vard1r ki sıkı bitaraflık ,....,, 
.. dece cümhuriyet ve nuyonaliat otori

içinde tamamiyle insani bir vazife göre· 
teleri arasında irtibat ajanı vazifesini ıö-

ceğiz. 

c - Kontrol nasd organize edilecek
tir.) 

receğiz. 

- Çin bir 9eneclen fazla zamanda 
beri taarruza mukavemet ediyor. Kendi
.mi ve aünyayı korumak için en ~ 
fedaklrlıldar ve en hGyük ıatıraplar ı,.. 
buma elinden her selen fe)'i yaplDJlbr. 
Ve ba maknemet pye.İDe erince)oe U. 
dar p~tlerini iki mWine Çlbnıcakbr. 

Tokyo, 31 (A.A) - Japonyama 
Şanghaydaki aakeri malramab namm11 
eöz .ciylemeie ..ı&biyettar bir zat app. 
daki beyanatta bulunmuttur : 

- Halk mıntakuuıdan seçen .mi 
tayyarelerin uçmalarına müteallik mem• 
r.uiyet tadil edilmittir. 

Mumaileyh Çinden seçecek olan bü
tün tayyarelerin Japon memurlarmdan 
mezuniyet almalan l&znn sdmekte ol· 
dulunu eöylemiftir. Halbuki bir kaç sün 
evvel Çinden geçecek olan .ivil tayya· 
relerin tecavüze maruz kalacaldannı be
yan etmiş idi. 

= 
Pam, 31 (ö.R) - Sivil esirlerin mü· 

'.:>adelesini kontrole memur lııPiz ko
:nitesi azalan T uluz tehrine gelmişlerdir. 
~azetecilerle bir mülakatında komia· 

c Yakında cümhuriyet arazisinde va
zifemize bqlıyabileceiimizi ümit ediyo-

c - Çok .. de .. Bir delegemiz Barae- V / 
londa bir teweLhüa yapllllfbr. Maksadı ruz.> ı ine giJrÜf fÜ er 

; on reisi demittir ki ı 

c - FranslZ otoritelerine bize göster
.:likleri kolaylıklardan dolayı tetekkür 

nuyonalist mmtakuana gönderilebilecek Bir çok aylardan beri nuyonalistler Parıs 31 (0.R) - Hariciye nazırı B. 
tarafından Kanarya adalanna llÜrgün Bon da S · ,el • .J:--ı....."' • il . • . ı . b" r . . ld e yanın urıye ~en wn=Awr mu-

81V v~ •ıyuı eaır enn ır ıstemın~ .. e e edilmiı olan yüz kadar cümhuriyetçi m· avlni B. Lagard olduğu halde öğlede:a 
e.tmektı~. Albay ~osl~y ~ur~.os huku~e- yui esir gece Tulon ganndan geçerek sonra Suriye başvekili B. Cemil Maıw 
ta nezdınde ayru vazıfeyı gormektedır .. Serber yolu ile Cümhuriyetçi Jspanyaya damla görüşmilştilr. Yarınki perşembe 
Yakında her ikisi tesebbüslerinin netice- sıönderilmitlerdir. ıünU yeni bir mülikat yapılacaktır • 


