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Fuarımızı 
1 

30 günde gezenlerin sayısı 

742,036 dır L TELEFON: 2697 

FIATt ( 5 ) KURUŞTUR 
Ciimhuriyetin ve Cilmhuriyet eserinin bekçisi, sabahlan çıkar siyasi gazetedir ·-----' YENt ASIR Matbaasında baaıhmttır 

Londra y ·anlı görüşmeler oldu 
Par-ise döner . dönmez 

nazırları Elize sarayında Fransız 
mühim toplantı yaptılar .. 

1' rans<z tıanciye 114Zırı .don nenin ıki enteresan pozu 

Avrupa 
Meseleleri 

--o--

Yeni bir zihniyetle 
yeniden mütalaa 
edilmeğe muhtactır 

' ---0-

Pragda resmi 
teşebbüs yapıldı 
lngiliz - Fransız konferansında 
alınan kararlar tebliğ edildi 

IBERLIN LONDRA ANLAŞMASINDAN MEMNUN 

Versa y · tamamile Yıkılacak Vilso
nun 14 prensibine dönülecekmiş 
Prag 

Çek milletine bir 
beyanname 

neşretti 
----<>--

"Fransız - lngiliz 
teklif /erini soğuk kan· · 
/ılıkla tetkik edece

ğiz.,, diyor 
Ruzveltin A vrupaya 
bir seyahat yapması 

isteniyor 
- YAZISI 3 VNCO SAHJFEDE - Ingiliz btı§Vekili Çemberlayn ve Amerika hariciye nazın Cordel Hull 

Alman Iktısat nazırı Funk 
69 yaşındaki ihtiyar lngiliz diplo- Paris, 19 ( ö.R) - Bu sabah saat l O da, yani batvekil B. Daladiye ile han.. 

rnatı, cihan eulhunu kurtarmak için, ciye nazm B. Bonnenin Londradan dönerek tayyare ile Burje hava limanına in
ömrilnde tayyareye binmemiş olma- diklerinden bir eaat ıonra Elize earayında Reisicümhur B. Lebrünün riyaseti a]. 

sına rağmen, hava yoliyle Hitlerin tında nazırlar konseyi top]anmışbr .. On dakika ıonra müzakerata baılanmıı 
nezdine kottu. Hitler - Çemberlayn bulunuyordu. B. Lebrün bu maksatla Ramboya dönmü~tü. Bu kabine içtimaı 

Ankara ya geliyor 

mülakatından beklenen netice şu eaat ona kadar devam etti. 
idi: * 

Ya Avrupa afakıni saran kara bu- Paris, 19 (ö.R) - Elize aaray'ından manın dayandığı tartlardan tafsi1atiyle 
}ut~r dağılacak ve yahut korkulan çıkaralc dahiliye nezaretine dönen dahi- bahsederek izahat vermi~lerdir .. Konsey 
claket gelip çatacaktı. liye nazırı bay AJber Sarro gazetecilere ba~vekilin beyanatını ve Londradaki 

Dünya umumi efkarı günlerce hemen ıu reamt tebliği okudu : hattı hareketini, İngiliz ve Fransız hü-
endiŞe]i dakikalar yaşadı. cBa~vekil bay DaJadiye ve hariciye kümetleri arasında anlaıma dahilinde 

Çcmberlayn Londraya döndü. nazın bay Bonne dün Londrada Jngiliz Çek meselesinin halli için yapılan teklif-
le Hitler]e yapılan görüşmeler hak- baıvekil ve hariciye nazırlariyle yaptı.le- leri ittifakla tasvip etmiıtir.> 
ın~ en kilçük bir haber sızmadı. lan müzakerelerden ve İngiliz • Fransız öğrenildiğine göre konseyde izahatın 
Kırk sekiz saat gazetelerin tah- bükümetleri arasında hası] olan anla~ - SONU 9 UNCU SAHtFEDE -rni ... l · ·ı . ·• erı ı e geçtı. 

. ~aladiye evvelki gün Londraya 
~ıttı. lngiliz başvekili ile Hitler mü
:atının neticeleri beraberce müta

a edildi. 

.• lngiliz ve Fransız başvekillerinin 
gor·· 
t b ~!rnelerinden sonra neşrolunan 
... ~1 hgde kafi bir sarahat mevcut de
Rı 8e de tehlikeyi ifade edecek bir 
fcy de Yoktur. 

fı Bu tebliğ Berlin gazeteleri taıa
J> ndan çolc müsait karsılanmışbr. 

Bir aydır daimi hareket kaynağı olan 

938 Fuarı 
Bu akşam kapanıyor 

Alınan iktıaat nazın Funk 

Berlin radyosu, Alman nazırının ziyaretinin 
resmi bir davet üzerine olduğunu bildiriyor 

BerJin, 19 ( ö.R) - Alman ekonomi nazın diln Ankaraya hareket et· 
mittir. Bu eeyahat Türk hükUmetinin reamt bir daveti neticesidir. Nazır cenu· 
bu prkt Avrupanın diğer bilkilmet merkez]~rini de ziyaret edecektir. 

* . Mumaileyh hükümetimiz erUnı ile · ı- -
temaslarda bulunmak üzere yann .,dıri
mize gelecektir. Kızılay 

Alman nazırı ile Tiirk-Almao ticaret ve 

klearing anlaşmalannın tatbikatta verdi

ği ilk neticeler üzerinde fikir teati edil
mesi muhtemeldir. 

• 
Gard en partisi 
tehir edildi 

1ZMIR KIZll.A Y CEMIYE
TINDEN ı 

Ber1in, 19 (A.A)" - Almanya eko
nomi nazın F unk Tilrk hükümetini zi
yaret etmek üzere dün akıam Ankara· 
ya hareket etmiıtir. 

lıtanbul, 19 (Hususi) - Alman ik- Alman ekonomi nazmnı Berlin ga-

Cemiyetimiz tarafından 20/ 
9/938 gecesi fuar razinoaunda 
verilmesi mukarrer aarden par
ti (Havanın yaiıfh ve aerin git
mesi yüzünden) tehir ediJmit
tir. 

tıııat nazırı Funk Balkan memleketlerin- nnda Türkiye büyük elçisi ile Bulgari.
de tetkiklerde bulunmak üzere bir eeya- tan ve Yugoslavya elçileri eelimJamıt-
bate çılcmı~tır. lardır. 

ı~a~da neşrolunan bi; tebliğde .. de Fuar gazinosunda fuarımıza iştirak de~ tere ve Fransa tarafından gon- . -= 

. rılen kombine anlaşma teklifleri- J l f ' b ' ' / t 'l k Alman gönüllü kıt' aları 
~~ &amirniyetle tetkik ve mütalaa eaen er şere ıne ır zıya e verı ece 
~ccğj bildirilmektedir. 1 

d·· avas Ajansının bir tebliğinde I 
h Unya barışının korunması fikrinin 

0 jr §eyin Üstünde tutulduğu tasrih 
Unınaktadır. 

r Son iki günün diplomatik faaliye
~ c~ı'afındo. muhtelif kaynaklarda>;... 
b~rı en haberler, esen sert havanın 

•raz Yurn d .. ·· .. k .. 1 fid· K uşa ıgını gosterrnege a-
ğı ı;· orkulan rucibetin doğmıyaca

·~/VVctle ürnit edilebilir. 
k t eni bir harbin doğuracağı fela
a:ı· 0 ~a?ar müthiştir ki bunun me-

•Yetını hi b. ·ıı .. . 1 11'1 ç ır mı et uzerın,e a a-• a2:. 

le]~~ndan dolayıdır ki bütün mese
J,1) rınl karşılıklı feragat ve fedakar-

ıc ar a ın ·· 1.. ı 
ti v d uta aa edilmesi mecburiye-

ar ır. Orgeneral Fahrettin Altay ve Amiral Şiikrii Okan Fuar gazinosunda 
fe]~r~ 1 ~ ten evvel bugünün mese- Sekizinci Izmir Fuarı komitesi dün akşam saat 17,30 da, Fuar bürosunda 

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

Çekosl()vak topraklarında bir 
dahili harbe hazırlanıyorlar 

Almanların aske
ri hazırlıkları da 
hararetle devam 

ediyor 

lllağ~nk:f~nda ~iri. harp vesilesi ol- reis Dr. Behçet Uz'un başkanlığında bir toplantı yaparak fuarın kapanma pro-
hala 1914 ~e~ırdı. Fakat milletler gramı ve 939 fuarı etrafında görüşmelerde bulunmuştur. -o--

raınad ki facıasının yaralarını sa- Bugün fuarımızın sonuncu gUnUdilr. Bir aydanberi her gUn artan bir muvaf- Çekoslovakya Macar 

Fransız - /ngiliz Na
zırları bu vaziyeti 
göz.den geçirdiler 

olursa ı 1arından, her ne bahasına Iakıyet içinde devam eden fuarımız bu gece saat ikide, gelecek sene açılmak p J h d J 
hayati b~un, banşa bağlı kalmağı üzere kapanacaktır. ve o on ya u ut a-
Çünk~' '°'."'~' saymaktad•dar. * d k t ı ·· k 

tnağlub Yen_ı hır harp galip !veya Izmir şehri tam bir aydanberi dalm1 hareket de ayni derecede kazançtır. Fu- rlO 8 OD rO ll 81 • 
- SO~a hıç bir şey kazandırmı- hareket halindedir. Fuarın şehir haya- arın kapanması münasebetiyle bu gece JaştlrmlŞİlr 

U 
2 

!Net SAH!FEDE - tına i]fıvc ettiği canlılık İzmir şehri için saat 21 de fuar gazinosunda reis Dr. Beh- __________________________ 



SAYFA: 2 
<=-==2- t ?9L 

Edebi köşe~ 
HAYAL 

Yazan: H. G 
Ht!.yal, hakikatler veya mevhumlardan daha fazla, her dış mevzudan da.ha zi-

11ade olarak Ya.§'1Yı§ ve emellerimizin temelini teşkil eder 
Biz, hayat yolunda meçhule doğru, gözlerimizin karşısında bulunmıyan, la· 

ki" tahayuülatımızda yll§ayışımızı manalandıran onu aydınlatan bir zaman ve 

YENi ASIR 
L?!A!!!Z! Cfr D or• zmszamc::ao 

Yağmur lhracatimız artıyor 
mekana doğru yiirüyOTUZ. Mıntakamızda kor-
Kollanmız gCiriinüşte mevcut olmıyan, m4ddi varlığı bulunmıyan, lakin göz- Son altı senenin mukayesesinde 

yüzde 45 bir artış görülmektedir lerimizi kendisine doğra çevirdiğimiz bir §eye daima açıktır kulduğu kadar zararlı 
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--<>--

Yeni bir zihniyetle 
yeniden mütalaa 
edilmeğe muhtaçtır 

--o--
- BAŞT ARAFI t lNCt SAHtFEDE"' Biz etrafımızı ihata eden şeylerden ziyade mevcut olmıyan bir şeyin etra- olmamıştır 

fım.tn samı.asını isteriz. Ve mevcut olmıyan o şey zevkine, a§kın, çalt§171anm ve . yacak, büyük bir medeniyeti çökel' 
alakanın bize telkin ettiği şeydir. ---<>- istatistik umum müdürlüğünün neş-1 edileceği tahmin edilmektedir. Haber al- tecektı'r. Son h tehlikesı' Su"'dedt 

T k l ha Yağmurun Ege mıntakasındaki tahri- arp e emmü ümüz, yatımızdaki cleğişiklikler için daima mevcut olmıyan bir rettiği rakamlara göre, 938 yılının ilk beş dığımıza göre Amerika heyeti, yeni tali- •. .. d ha .. . . 
k l bab işaa edildiği kadar fazla değildir.. .. . . ihr al lın 'kalıl , ___ ılıklı yuzun en Ş gostermıştır. §eli üzerine uru mU§tur. ' ayında Turkiyenın acatı, Son tı se- mat a ıştır. Amen ar, AarŞ .. 

Yok!uk kalbimiri dolduran ümid ve tesellilerin, emel hazinelerimizin, ruhi Bu husus~a ':hrimiz.~eki ~akadarlara nenin ihracatile mukayesesinde yüzde ticarette serbest döviz esasına istinad et· Sudetler Almandırlar. 
ve manevi sermayemizin en büyük kaynağıdır. selen resmı malumat şoyledır : kırk beş artmıştır. Beş aylık ihracatımız mesini ve satış yapılan emtia yollarının Versay muahedesi üç buçuk 11!!1' 

Hayal, duygulanmız ve fiki1'lerimizin dol<J.§ttğı en geniş meydandır. Hayal ile Karaburun, Kuşadası, Kemalpa~. , 49,580,068 liradır. Ayni aylar içinde serbest dövizle ödenmesini istemekte- yon Almanı Çekoslovak. tabiiyeti • 
bütün ufukları Cl§ar, btitün kürreleri yaranz. Fezayı bir lahzada ayaklarımızın Torbalı ve Tire kazalarında hol yağmur- Türkiyeye vaki olan ithalat 64,208,230 dirler. sokmuştur. Almanya mağlUp vaft 
altından geçiririz. Kendimizi varlığımızdan çok uzak, ucsuz bucaksız bir yokluk lar yağmıştır. Bu kazalarda sergilerde liradır. Aradalü fark ithalat lehine 14 Türkiye - Amerika ticaret anlaşması- yette Versayda yer aldığı için ° '! 
içinde hiç sönmiyen. tecelliyata, bütünhayat ışıklarının kaynağı olan bir nura, bulunan üzüm mahsulü yüzde 15 • -40 milyon 750 bin 162 liradır. nın imzasını müteakip Amerikadan itha- man bu haksızlığa boyun eğmişti\ 
topnık kuvvetinin ve semavi kuvvetin merkezi olan bir kudrete ula.ştırmak nishetinde ıslanmı~tır. Diğer kısımlar latm artacağı ve mukabilinde Amerika- Ekseriyeti Çek olan şehirlerdeki A 
uteriz... kurtarılmış ve kapalı yerlerde muhafaza TüRK.tYE _ AMERİKA TİCARETİ ya, incir ve diğer maddelerin ihracına man ekalliyetleri için bir şey de~t' 
~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~eltı~~ın~şt~t~irind~rb~~~ ~~~a~z~e~m~di~Tu~~u 1m~A~~~~~~b~d~MB~ş~ D da yağmur zararlı olmamış, hatta bazı Türkiye - Amerika ticaret anlaşması anlaşmanın imza haberine intizar edi- enn vazıyetı gayrı ta ıı ır. una 

Onan m a m 1 zı mahsuller için fayda!'ı görülmüştür. müzakeratının hafta sonuna kadar ikmal yorlar. çare bulmak lazımdır. 
Mnnisa ve havali~:nde, üzüm mahsu- Hiç bir kimse Versay muahede' 

Görmek ıçın uzak vilayetlerden 
bile şehrimize gelenler pek çok 

lünün yüzde sekseni sergilerden kaldırıl- K d d sinin hak ve adalete uygun olduğıı 
mı~tı. Kalan yüzde yirminin en mühim u ş a as~ 1 n a nu iddia edemez. Hatta bizzat J(le' 
kısmı ıslanmıştır. Zarar, umumi rekolte• manso bile bu muahedenin öınril 
de yüzde on tahmin edilmektedir.. Bu nün yirmi beş seneden fazla olant! 
·ıüzde on. ıslanmış üzüm rakkamını ifa- yacağını bilerek ve buna inana~ 

Limanımızda demirliyen ıanlı donanmamızın bu sabah. limanımızdan ay• 
nlmaaı muhtemeldir. Donanmamızı pazar günü. havanın soğuk olmasına rağ. 
men bir çok kimseler ziyaret etmİf, sandal ve motörlerle harp gemilerimize 
eitmiıtir. 

.Je eder ki bunlann kaliteleri dü,ınüıtür. L7 ermes Hazırlıkları bu eseri vücuda getirmiştir. 
Bazı yerlerde pamuk mahsulü ele zarar n Versay muahedesi her yıl bu ~ 
c;rörmü,tür. Yağmur Muğlada ıerpinti şesinden didiklenmiştir. 
halinde devam etmiı. zararlı olmamış· f h • d • So Hitler Almanyanan istiklaline ~ 
tır. n sa aya gır ı istikbaline taalluk eden maddelerif. 

Donanmamızı görmek mabadiyle Garbt Anadolunun en uzak vilayetle· 
rinden bile lzmire gelenler vardır. Dün Denizliden Bn. Ayoe isminde doksan
lık bir kadın, sırf donanmamızı görmek mak.sadiyle lzmire gelmiş, fak.at zi
yaret günll olmadığı için harp gemilerimizi uzaktan seyirle iktifa etm.İ§tir. 

Koşudan heyecanlı bir enstantane 

Sonbahar koşusu 
Serin 

zevkli 
bir havada çok 

ve heyecanlı oldu 
• 

Koşuyu heyecanla seyredenler 

Kozak 
Mıntakasındrı halki

yat tetkikleri 
Bergamanın Kozak mıntakasında 

Halkiyat tetkikleri yapmak ve köylüle
rimizi faydalı biluilerle irşat etmek üze- 1 

re 1 folkevimzin üyelerinden müteşekkil 
bir heyet bu,..ün seyah:ıte çıkmışlardır. 

Ktz lise:ıi Felsefe ve iı:timaiyat öğret
meni KUzım Gürpınar, K•z enstitföü Ta
rih, yurd bil..,isi öğretmeni Vehvi Evinç, 
Sıhh:ıt memuru Nuri, 7Jrnat memuru Ra
mp bnylnrd n mütesekkil olan bu heye
te muvaffakıyetler dileriz. 

lzmir e stanb ı 
arasında 

Altı lht yat h ava lstas· 
yonu y apdacak 

Cumaovası ıivil hava istasyonunun te
lefon tertibatı tamamlanını~tır .. Telsiz 
i::tnsyonu da yakında fa~iyete geç~cek
tir. Cumaovası meydanı asfaltlandıktan 
sonra seferlere ilkbaharda başlancaktlr. 

Devlet hava yollan idaresi lzmirle 
lııtıı.nbul arasında altı ihtiyat istasyon 
meydana getirmeğe karar vermiş ve bu 
istasyonlannn yerleri seçilmiştir. İhtiyat 
istasyon yerleri yakında tanzim edile
cektir. ihtiyat istasyonlarda da birer han
gar meydana getirilmesi derp:~ ..-dilmek
tedir. 

-=--
Kültür Bakanlığı 
müsteşarı geliyor 

Kültür baknnlığı müsteşarı bay Rid~ 
van Nafizin önümüzdeki hafta içinde 
çehrimize gelmesine intizar edilmekte
dir. B. Ridvan Nafiz Edgüer §ehrimizde 
orta tnhsil müesseselerini ve tcılebe va
ziyetini tetkik edecektir. 

Vilayetimizde tabedi
len kitaplar 

Türk harflerinin kabulünden sonra 
vilayetimizde tabedilen kitapların listesi 

Yarış ve ıslah encümeninin ıonbahar ı Üçüncü koşu dört ve daha yukan dün Kültür direktörlüğüne gelmiştir. 
at kotularına pazar günü Kızılçullu ko· yaştaki Arnp kısraklarına mahsustu. Me- Cümhuriyetin on beşinci yıldönümü ınü
ou sahasında, knlnbalık bir seyirci kitlesi saf esi 2400 metre, ikramiyesi 190 lira nasebetiyle Ankara.da açılacak sergide 
huzurunda başlanmış ve ilk hafta ko~- , idi. bu kitaplar teıhir edilecektir. 
lnn büyük bir intizam içinde geçmiştir.. Az hayvanın iştirak. ettiği bu koşu Kültür direktörlüğüne gelen listede 

Ku§ada.sı Ada kulübü gençleri dün Aatü.rk heykeli ,ı,e çelenk koyarken 

Kupdası Kermesi hazırlıkları artık güzel olacağı tnhmin ediliyor. Kermea 
son safhaya gelmiıtir. Vilayetin üçüncü programına göre ilk gün açılma töreni 

Kermesinin muvaffak olması için her Selçukta yapıHıktıı.n sonra Efes harabe· 
leri ziyaret olunacakbr. Cuma günü 

türlü tedbirler alınmı§tıT. O gün b:mir-
Çamlık istasyc,una yine trenle gidilecek 

den Selçuğa hususi bir tren tahrik olu • ve çamlar altında halk eğlenceleri ya-
nacakttr. pJacakır. Cumnrteai günü Kermesin son 

Perıembe günü saat on dörtte, da· günüdür. O gün Kupdası Ada kulübü 
vetlilerin huzurunda valinin bir nutku ile gençleri arımnda deniz müsabakaları ve 
açılacak olan Kermca eğlencelerinin çok eğlenceleri, Halk oyunları yapJacak.tlr. 

Bir aydır daimi hareket kaynağı olan 

938 Fuarı 
ak am anıyor 

En tanınmış hayvanların ko~ara girme- güzel ve sürprizli geçmiJ ve bir çok kim- eseri hakkında şerh bulunınıyanlann Orgeneral ve Amiral şereflerine verilen ziyafette 
si rağbeti nrttırmıştJ. Seyirciler araaında ıelcri yanıltmı§tır. Neticede birinciliği eserlerini kültür direktörlüğüne teslim - BAŞTARAFI 1 lNCI SAHlFEDE - yaşatan fuarımızın kapanması milnase-
bilhassa ecnebiler, şık spor kostümlerile Onlü, ikinciliği Mu.ut, üçüncülüğü Kek· etmeleri istenmektedir. çet Uz tarafından, Fuara iştirak eden betiyle bu gece saat 21 de belediye ve 

na••n dı.klcatı' celbedı'yordu. lik almıştır. firmalar milmessillerine bir ziyafet veri- fuar komitesi tarafından Izmirin sayın 
~ ············································ tık koşu üç ve daha yukan yaştaki Günün en hararetli kolUIU dördüncü ~ Gelenler, Gidenler : leeektir. misafirleri ve bUtün ekspozanlar şerefi-
1 ı koıu olmuştur. Esasen buna intizar edi- ........................................... : Sekizinci Izmir fuarı J0 üri heyeti, Izmir ne fuar gazın' osunda bir zı'yafet verile-ha is kan ngiliz at ve k..ısraklanna mah· 

1U1tu. Mesafesi 2000 metre, ikramiyesi liyordu. Hnyvanlann hepsi de tanın- Malatya ııaylavı B. Hilmi, Kastamo- saylavı B. Rahmi Göken'in başkanlığın· cektlr. Bu ziyafette belediye ve fuar ko-
225 lira idi. Bu koşuda Komisar, Sprinı· mıı ve apğı yukan haklannda bir fikir nu aaylavı bay Sami, Çanakkale aaylavı da toplanarak fuardaki mÜes.5eseleri gez- mitesi reisi Dr. Behçet Uz, fuarın kapan-

edinilmişti. Dr. Mustafa, Ankara Saylavı B. · Ahmet ~ ve her paviyon için ayrı ayrı not ma nu~'-·-,u so··yliyecek, bu nutka eks-
pot ve Baylanı nefis bir mücadelede gör- H k b ~un 

andikaı> Yemio oşusuna Cf hay- Hulusi, Ankara saylavı B. Eşref Demi- vermiştir. Jüri heyeti, altın madalya ka-
dük. Oç hayvan sonuna kadar cenkl-· pozanlar namına Istanbul tı•caret odası 

'"Y van girdi. Dnndi ve Springpostun bo- rel, Manisa saylavı B. Tahir ıehrimize zanan firmaların ve mümessillerin adla-
tiler. Neticede birinciliği Baylan, ikinci- ğuşmalnn ıahane oldu. Neticede birin- gelmi~lerdir. B. Dr. Mustafa ödemişe rını tesbit etmiş ve raporunu fuar koml- sanayi şubesi müdürü Bay Avni Abacı 
liği Komisnr, üçüncülüğü de Springbot ciliği Dandi, ikinciliği Springpost, üçün- ııitmiştir. tesine vermiştir. Altın madalyalar pek ve Iş bankası Izmir şube.ııi müdürü Bay 
almıştır. cülüğü Şıpka aldı. Şehrimize gelenler arasında Divanı yakında verilecektir. Hnki Erol cevap verecekler, bunu mü-

lkinci koşu üç yaşındaki koşu kazan. Günün son koşusu da güzel geçmiştir. muhnaebat mürak.ıbı bay Fahri, Şılrayi Cumartesi günü fuarı 12824 kişi, pazar teakip de Izmir şehir meclisi namına 
mamıı yerli yanm kan lngiliz taylanna Birincilik Mnhmurede, ikincilik Nonada, Devlet mürakıbı B. Muhsin Sami de var• günü 3922'.! ki§i ziyarette bulunmuştur. birinci reis vekili avukat Bay Münir 
mahsustu. Mesafesi 1400 metre, ikrami- üçüncülük CeylWıda kalmıştır. dır. Bu suretle ziyaretçi sayısı 742,036 ya ba- Birsel öe bir nutuk söyliyecek ve ziya-
yesi 120 lira idi. Beş ünlü hayvanın gir· Çifte bahis ikinci ve dördüncü koşu• Muğla mebusu B. Hüseyin Avni Muğ- liğ olmuştur. Yarın kat'i ziyaretçi raka- fet sayın valimiz Bay Fazli Güleç'in söz-
diği bu koşu için daha evvelinden tah-1 lar içindi. Kuştepe ve Dandi üzerine bi- laya, İzmir mebusu B. Rahmi Köken mını veıınck mümkün olacaktır. !eriyle nihayet bulacaktır. 
minde bulunmnk cidden müşküldü. Ne- let nlanlnr 22 fer lirayı hakkettiler. Bu Bergamaya, Trabzon saylavı B. Seniha * Bu nutukları fuar hoparlörleri bütün 
ticede birinciliği Kuştepe, ikinciliği Dağ hayvanların kazanması, bir çok kimse- ve Erzurum saylavı Bn. Nakiye lstan- 1938 Enternasyonal fuarı bugün kapa- fuar sahasına ve şehir hoparlörlerine ve-

' .. • ' ... •• ' • , ' • '
1 

• ·' J ı. .. 1 ..... : ..... :.1 .. rtlir nil'Or. Çok eğlenceli ve istifadeli günler rccektir. 
nek kolay \:: .. ;;ygambeıin kavl~ .. i:e kerimeni oa- JölCl.)'" ··-··: beaendi ki tarif edi\o- • rUvetını auıuu.- --

birer birer değiştirmektedir. 
Gayri tabii vaziyetlerin uz? 

müddet ayakta duramıyacağı 8~ 
kardır. 

Çok ihtimal dahilindedir ki, lf 
defa da Çekoslovak işi, halkın r~) 
ne müracaat yoliyle bir hal çareSil'
bağlanacak korkunç tehlike atlatı~ 
caktır. 

Lakin mesele burada bitecek ıt1 
Hiç zannetmiyoruz? 
Çünkü harp kor~usu ile istiyer' 

istemiyerek halledilen bir mesele) 
halli lazım diğer bir mesele ta~ 
ediyor. 

Alınan kararlar, tedbirler uillııfr 
huzursuzluğu gidermeğe kafi g6, 
miyor. Muvakkat ve mevzii 1' 
yor. Barışı korumak ve umumi b 
zuru temin eylemek için bütün P. 
rupa meselelerini kül halinde ha!J 
ve adalete dayanan yepyeni bir d 
şünce ile yeniden mütalaa etmek ~ 
zımdır. 

Bugün ortada 1914 mağlup!' 
yoktur. Bütün milletler silahlanf1V 
seslerini duyuracak bir vaziyete gı 
mişlerdir. 

Barışı ancak ve ancak hak 1 

adalete uygun yeni bir zihniyet~ 
ruyabilir. Yoksa dün Avustııl1 
bugün Südetler işinin halledilıni~ 11' 
lunması bile kat'i bir şey ifade ( 
mez. Zira daha geride hallini be)! 
yen bir çok meseleler vardır. 

HAKKI OCAKOöLlJ 
-=--

Belediye secim 
t 

hazırlıkları 
Vali B. Fazli Güleç belediye seçiıt' • 

zırlıklnrını teftiş ebnektedir. vat 
şimdiye kadar Seferihisar, Urla, çd 
Bergama ve Dikili kazalarile Menell' 
de seçim hazırlıklarını teftiş etıtti 
Vali B. Fnzli Güleç diln KemaJpıı; 
gitmiştir. Yarın Kuşadasına giderelt 
çim hazırlıklarını gözden geçirece1' 
Bütün vilayet içinde belediye seçirııl 
zırlıkları llerlemi§tir. lzmirde de tısf 
lıklar son sa!hndadır. 

U/./.T/.77Z7Z7-T/77..Jf7Y7~ 
Hilal Eczanesinde" 

bildiriliyor 

Kemal K. Akt9f 
Limon Çiçeği 
kolonyası ; 

Kolonyacılık ve kolruculuk al~ 
ni hayrette bırakmak rekabet 1 
smda en müşkiilpesend ınsanl~ 
takdirlerini kazanmak, zevk, lııı# 
ve sanatı bir araya toplamak 
Hilal eczanesine mukadder i~~ 

Bu bliylik nasibin verdiği gu~~ 
yaptığımız ( 90 ) derecelik li O: 
çiçeği kolonyasını bir kere g~rrl:ef 
Kemal KAmil Aktaşı biJirsinitı Jı'r 
di beyenmeden ortaya eser çı 
maz... 1'_ 
Meşhur (Bahar Çiçeği) koıoııJ 

mızın çeşnisi ile karşı karşıyıı s, 
• • bizi ·· :~;n ~ rınız, eser m soz s.-.· 

yurddaş... ·ç 
Fiat farkı yoktur, Bahar çıııf' 
ve diğer kolonyalanmızla 
fiattedir ... 

fZZZ7JJ"LZ7Z7J-77J2Z72if_d' 

1 
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YENi ASIR 

- $' =z-üZ::W;; 
SAYFA: 3 

Ingiliz - Fransız teklifleri 
Pra ga bildirildi 

icinı
Çok güzel bir yuva 

Gene/erimiz 
' 

B. Çemberlayn bugün tayyare ile 
tekrar Hitlerle görüşmeğe gidiyor 

Çekoslovak hükümeti bir beyanname neşrederek 
efkarı umumiyeyi sükunete davet etti 

fi~ t Paıi! 19 (A.A) - Hak.kında kat'i bir ür. Pragda (Feci) diye gösterilen Lon- sız müzakereleri hakkında neşredile~ek 
~ \atetunıiyet muhafaza edilen Ingiliz-Fran- dra teklifleri hakkında kabinenin karara haberleri sükönetle ve şuurlu olarak 

Bız anlaşmasının metni Prag hilkümetine ne zaman davet edilece~i henilz malöm karşılamağa davet etmiştir. 
bUdirilnıışur. değildir. Beyanname Çekoslovak devlet reisi-
. Yarın "'~-berlayn tayyare ile tekrar · hUkü" ti b 1 d h 

y=u p 19 (ÖR) p 1 lo . nın me n ve me us arın ost ü-
Ahnanyaya gidecek ve Bitlerle müzake- 1sl ar~ k nl · - t 1~ ;men 

1 
partı ktiınetlerle temas halinde bulunduklnrı-

1'9fore devam ve mllmkUnse merkezt Av- re erı o eransı san e top anmış- h l 
tır. Südet partisi reisi B. Kund konferans nı atır atarak Çekoslovak hilkUmetlnin 

"1pa zneselesini muslihane bir şekilde reisine şu mektubu göndermiştir: vaziyeti ve Fransız - Ingiliz müzakerele-
haUetrncğe çalışacaktır, Bu takdirde Av- Sildet \"e K""""t Almanları partislnin rinin zaruretler ve Çekoslovak devleti-
tupa.nın uınumt stikdnetini tesis için da- -- nln hakikt h t& f tl rl ba tim ·u rl b 1 ti işti ak etmi ve aya ı men aa e vaziye-g ... ı.. 1 in h 1 m essı e u ç maa r ye- d . . e~ mUuıkere ere zem azır anınış . tin en tetkik eylıyeceği tasrih edilmekte 
.o~ır. ceklerdir. Zıra Avrupanın vaziyeti do- ve şöyle denilmektedir 

p~ 19 (ö.R) - öğleden sonra Fran- layısile Berştesgaden'de başlıyan müza- Cürnhurrelsinln ve başvekilin son be-
lla Ye Ingiltere ıeflrleri reislcilınhur B. kereler neticeleruneden evvel komisyo- yanatları istikametinde devletin ve ınil
llen~ ziyaret ederek Londrada hazır- nun kabul edeceği kararların hiç bir letin selfunetine ve onun istikbalinin te-
1~- . t-,_,,~erl ~-·di etml .. lerdı·r. Saat hükmü olamaz. mi . ~ CAllll ""'v 'S nıne tllm bir şuurla ve tam bir ahenk 
16 da daim! parlamento komi5yonu ikln- Prag 19 (Ö.R)- Çekoslovak htik.Umeti içinde çalışmakta olan mesul ricale tanı 
Ol defa olarak toplanmıştır. Başvekil B. memleket efldrı umumiyesine hitaben ve mutlak bir itimad göstermeğe vatan
llodza vaziyet hakkında izahat vermiş- bir beyanname n~redeı:rclt Ingiliz-Fran- daşları davet ederiz 

I 

• 

Alman gönüllü kıt' aları 

kuruldu 
-<>---

Orta okullarla liselere vukubıılıın te· 
hacüm dolayıaiyle Ege bölgesindeki bir 
çok gençler mekteplerin Ley1i kadrola· 
nnın dolmuş bulunmasından dolayı 

müşkül vaziyete dü mektedirler. 

Genç mekteplilerin otel ve pansiyon
larda bannabilmelerinin müşkülatını ve 
terbiye bakımından mahzurlarını göz 
önünde tutan bazı muallim arkada~lar 
yeni bir teşebbüs yapmışlardır. 

Birinci kordonda 364 numaralı ha
neyi kiralamışlar cli:ııe yurdu> açmışlar
dır. 

Buraya kaydedilecek talebe gündüz
leri mekteplerine gidecekler geceleri 
leyli talebe gibi muallimler nezaretinde 
çalıştınlacaktır. Bilhassa Amerikada tah
ai1lerinl ikmal etmiş olan değerli mual
limlerimizden bayan Vedide ile B. Ke-

mal kaydedilecek talebeyi daimt neza
retleri altında bulunduracak, lisan ders
lerinde daimi mükaleme yoliyle kendi
lerine yardımda bulunacaklardır. 

hiseler yu;du, İçtimai bakımdan bir 
aile ocağı, tahsil bakımından da bir ma
arif yurdu halinde idare edilecektir. 

Memleketin çok mühim bir ihtiyacına 
cevap veren bir müesseseyi kurmağa. 
muvaffak olan güzide gençlerimizi teb-

rik ederken çovuk babalarına bu irfan 
müessesesini tavsiye eylemekten en bü
yük Jıevki duyduğumuzu bilhassa kay
dederiz. 

Ôğretmen tayinleri 
Erkek lisesi Türkçe öğretmeni Şakir 

Canc;loğan Karata§ orta okulu Türkçe 

öğretmenliğine, Üniversite kimya me
zunfonndan bayan Melahat Kız lisesi 
kimya sitajyerliğine, Karataı orta okulu 

Çekoslovak topraklarında b ~;!~ ·o~ğ;~~: m~~r~:::!vi:ı;~~;~~ 
tarih • coğrafya mua1lim1iğine. Karataı 

dahili harbe hazırlanıyorlar ::: e:~:~u ı~~:~~ü::;:t~;;~~:~~i~:~~ 
i)fyon lisesi fngilizce öğretmeni bayan 

Berlln 19 (A.A) - Alman istihbarat rait nllında Fransa ve Ingiltere hüküme- Çek-Polonyn hududuna lin hü- :Emine Leman Karataş orta okulu lngi-
bürosu Drestden oldığı bir telgrafa atfen ti ne gibi bir hattı hareket itlihaı ede- kümet makamları bur dak. kge t cleü, tak 

1
• .. v 1· v • B t okulu 

.. . . . . .. a ı on ro - ızce ogretmen ıgıne, uca or a 
f)Udet Alınan gonUllil kıtalarınm şimdi ceklerdir?. Bu gUrt oğleden sonra iki viye etmekle iktifa ım· ı dir · • d .. v • B F'kı t 
~-ı. L•-'"' lun c ış er • ,eyazıye yar ımcı ogretmc.nı n. ı e ~ı.u. tamamile ieşeKKı.iı etmiş bu au- memleket nazırlarının iı;timaı esnasında Rag-As-Da su··d,... ro~ • • d bir h .A '-d K t k 1 • . .... 

ftunu ve bu kıtalarm dört gruba ayrıl- b~ mesel~ milzcık~relerin mevzuunu teş- dut hadisesi vukubuldutT\1 selAhiyettar retmenliğine tayin edilmiştir. <a ou .. ı.ısın e u- :ftX ura arata§ or a o u u nyazıye og-

~1§ 45,000 kl§iden mürekkep olduğunu kıl etmiştir. . . . . . . bir rnenbadan· bildirilmektedir. Alınan _:---
bıldirmektedir Bu sabah Daladiye, Ingilız başvek.ilıru malJ>.__ ta .. 

1 
bomb 

1 
k ll 

• wna gore e a arı u anan 
Diğer cihetten Alınan istihbarat btiro- cesurane teşebbüsünden dolayı heyecan- 150-200 kişi As;. şehrinin yeni mahalle-

sunun Berlinden bildirdiğine göre Al- lı bir lisanla tebrik etmiş ve sulhu kur
ınanyaya ililca eden Sildetlerin miktarı tarmak için sariettiği gayretlere Fransa 
84,ooo kişiyi bulmuştur. hükümetinin müttefikan milzaharet ede-

:Su lkI telgrafı birbirine yaklaştırırsak ceği hakkında kendisine teminat ver
~Yaya iltica eden bütün eli ailfilı miştir. 
-ut~- d ihti HUDUTI..ARDA KONTROL ~ SUdet olmıyan anasırları a -
ta ett1ğıru istimznç etmek mlim'kilndlir. 

l.ondra 18 (A.A) - Paristen ve Lon
dradan gelen malô.mat Almanyanın 
t'heın.tnıyetle askeri hazırlıklarına devam 
~tliğine şUphe bırakmamaktadır. Bu şe-

Prag 19 (A.A) - Memleketi terket
mek isliyen erkek Çekoslovak vatandaş
larının Çek-Macar hududundan geçme
sinin menedildiği selfthlyettar bir men
badan teyid edilmektedir. 

sinde gümrük binasına bir baskın yap
mak teşebbüsünde bulunmuşlardır. Sü-

ratle talep edilen askeri kıtalarla polis 
müfrezeleri derhal zırhlı otomobillerle 

vaka mnhal1ine gelmişlerdir. Iki gümrük 
memuru yaralanml§tır. Sahada Alınan
yada yapılm~ el bombası parçaları bu
lunmuştur. 

Ayni haberlere göre mlitecavWerl ta
mamile teşhis etmek Jmkfuıı h!sıl ol-
mamıştır. 

BERLIN LONDRA ANLAŞMASINDAN MEMNUN 

Versay tamamile yıkılacak Vilso-

Fransız 
• 

Eski muharipleri 
Be1grad, 19 ( ö.R) - Burada bulun-

makta olan Fransız eski muhariplerin

den iki yilz kiıilik bir heyet memleket· 
!erine dönmüıılerdir. 

Heyeti azfu;ından bir grup Yugoslav 

bahriye nazırı ziyaret etmiııtir. 

Nazır, Yugoslav • Fransız hatırasını 
korumak ve bunu anane haline getirme-

!erinden Fransız heyetine 
ni bildinniıtir. 

teıekkürlerİ· 

Yugoslav Başvekili 

Başvekil B. Celil Bayar 
Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya 
ile birlikte Y alovaya gittiler 
İstanbul, 19 (Hususi) - Başvekil B. Celal Bayar, Dahiliye vekili 

ve Parti genel sekreteri B. Şükrü Kaya, istirahat etmek üzere bugün 
saat bir buçukta Yalovaya gittiler. Maliye vekili bay Fuat Ağralı da 
istirahat için bu akşamki ekspresle F ransaya hareket etti. 

Nafıa vekili Çetinkaya 
Istanbulda tetkikatta bulunuyor 
İstanbul, 19 (Hususi) - Ankaradan şehrimize dün gelmiş olan 

Nafıa vekili bay Ali Çetinkaya bugün elektrik işleri umum müdürlü
ğüne giderek burada elektrik şebekesinin ıslahı işleri ile tramvay ve 
tünel ıirketlerinin satın alınması İ§i etrafında tetkiklerde bulunan ko
misyondan uzun boylu izahat almıştır. 

Bir İngiliz filosu 
Dün sabah lstanbula geldi 

İstanbul, 19 (Hususi) - Akdeniz lngiliz filosuna mensup on bin 
tonluk Devon§in kruvazörü ile Afridi ve Gassak torpido muhripleri 
bu sabah sekiz buçukta fstanbula geldiler. Şehri ve Dolmabahçe önün
de Atatürkü toplar atarak selamladılar. Selam toplarına Hamidiye 
mektep kruvazörü mukabelede bulundu. İngiliz amiralı saat on birde 
karaya çıkarak valiyi ziyaret etti. Yarın Cümhuriyet abidesine mera
simle çelenk koyacaklardır. 

Radikal sosyalistler Fransız Başvekiline 
tam itimatlarını bildirdiler 

Paris, l 9 ( ö.R) - Radikal sosyalist partisi icra komitesi toplana· 
rak İngiltere ile tam anlaşma dahilinde ve milletin müzahcretine da
yanarak §İmdiki vahim şartlar içinde Fransız siyasetini azim ve va
karla idare eden ve sulhu korumağa çalışan Daladiye kab:nesine tam 
itimadını bildirmiştir. Fas sultanı ve Annam imparatoru da Fransaya 
bağlılıklarını bildirmişlerdir. 

Taarruz kurbanı ispan-
ya Milletler cemiyetin-

den yardın istiyor 
Cenevre, 19 ( ö.R) - Asamble bu sabah lrlanda başvekili B. Dö 

Valeranın riyasetinde toplanarak konsey intihabım çar~mba günü
ne talike karar verdi. Konsey saat 17 d e toplandı. Komisyonlar yarın 
toplanacaklardır. 

Asamblede Kolombiya delegesi demiştir ki : Kolombiya milletler 
cemiyetini hürmetkar bir samimiyetle telakki eder. Yeni bir istifa ile 
cemiyetin otoritesini azaltmaktan sakınacaktır. tık muvaffakıyetsiz
liklerine rağmen muhakkaktır ki kollektif emniyet sistemi sulhu or
ganize etmek için biricik vasıtadır. 

İran delegesi B. Muzaffer tlam İranın Milletler cemiyeti idealine 
tamamiyle sadık kaldığını temin etmi§tir. İran hükümeti şimdiki va
ziyetin paktın tadiline müsait olmadığı fikrindedir. 

ispanya hariciye nazırı B. Alvares Del Vayo kürsüye çıkarak de
miştir ki : 

c lspanya üçüncü defa olarak asamble huzuruna taarruz kurbanı 
bir devlet vaziyetinde çıkıyor. Buradaki huzurumuz, paktı tatbik va
zifesiyle mükellef iken milletler cemiyetini ölüme sürüklemeği tercih 
edeneler, taarruzlara ciddi surette karşı koymağa teşebbüs edecek 
yerde son senelerde ham hulyalara paktı ve beynelmilel ahlakı feda 
edenlere ve taarruz kuvvetlerine karşı tavizden tavize giderek Avru
panın şimdiki acınacak h~line yol açanlara karşı. bir ~t~a.mdır.. . 

B. Del Vayo hükümetçı İspanyaya yardım edılmesını ıstemıştır. 

nun 14 prensibine dönülecekmiş 
Belgrad, 19 (ö.R) - Başvekil ve 

hariciye nazırı Doktor Milan Stoyadino• 

viçle milnakalıit nazın Doktor B. Meh

met Spahu dün ak~am snat 11.5 ta Bel
grada dönmü§lerdir. 

_____________________________ ! ____________ __ 

Jl<Uis 19 ( ö.R ) _ Rndyo ajansının Miror gazetesi Ruzvelte Vilsonun mi- ği anlaşılabilir. 13
.erlinden istihbarına göre Londrada In- salinl takip etmemesini tavsiye ediyor. Paris 19 (A.A) - Fransız matbuatı 

ISiliz Ve Fransız başvekil ve hariciye Deyli Niyuz, Birleşik Amerika cümhuri- bugün Ingiliz - Fransız nazırlarının Lon
~~ları arasındaki anlaşma haberi Ber- yetlerinin bir Avrupa harbı karşısında dradaki mülakatlarile meşgul olmakta 

-Jl.-

Alman iktısat nazırı 
Belgrad, 19 ( ö.R) - Alman iktısat 

nazırı dün akoam Berlinden Belgrada 
hareket ctmiftir. 

Yugoslav Fuarında Türkiye 

Pavyonumuzu Yugoslav 
nazırla·ri ziyaret etti 

nele çok iyi karşılanmıştır. Berlin ga- bitaraf kalacaklarını ve kalmaları lılzım ve Italyanın vaziyetini mevzuu bahis et
tatelen §imdi Çek meselesinin sulh dai- geldiğini kaydediyor. mektedirler. Gazeteler dün geceki tebliğ 
~Sinde halli imktınından bahsediyorlar. Paris 19 ( ö:R ) - Taı:' ~a~etesinin resmid: sarahaten beyan olunan Fransa 
1 ~a göre Versay muahedesi hüküm- Berlin muhabiri tele.fonla bıldırıyor: Al- ve lngıltere arasındaki tam anlaşmadan 
;~ tarnarnne ilga edilerek reisi ctimhur manlar BB. Daladiye .~e .Çemberlayn dolayı müttefikan beyanı memnuniyet 
r ilsontın 14 prensibine müsteniden ba- arasındaki anlaşmanın suratinden ve ne- eylemektedir. Ancak gazeteler Ingiltere-
~et noktasına avdet edilecektir. ticelerinden memnun görünüyorlar. Şim- nin kendi hattı hareketini artık Fransa-

h «?ie"York llerald Tribiln> gazetesi iri diden zafer teranesi çıkarmamakla bera- nınkine uyduracağını söylemediğini ve 
h lll'flerle neşrettiği baş makalesinde etim- her bazı gazeteler tereddiltsilz şunu kay- daha ziyade Farrısa He bir anlaşma ze
g ~r r~ Ruzvelti ilk vapurla Avrupaya dediyorlar kl bu meselede iki başve.Jdl mini aradığını kaydediyorlar. 

-------
iktisat Vekilinin İs
tanbulda yapacağı 

tetkikler 

Balkan müsabakalarında 4 cü geldik 
Belgrad 19 (ö.R) - Dokuzuncu B~l- 125 sayı ile Yunan oyuncuları birinci, 

c erek 6Ulhu daha kuvvetli esaslara da- hastalığın esasına dokuıunak suretile hu- Populaire gazetesinde Blum bazı mil-
~ ilzere Avrupa devlet reisleri Hlslu bir realizm göstermişlerdir. Lon- Wıazalar serdederek bll§lıca alakadar 
gJ lnda bir konferans toplamasını tav- dra müzakeresi göstermiştir ki Ingiltere bulunan Prag hüktimetinln Fransız • 
~ ediyor. ve Fransa nihayet ahvalin normal ink.1- Inglliz anlapnasını kabul edip etmiyece-

be .rag 
1
9 (Ö.R) - Hükümet millete şalını göz önünde tutmağa karar vermiş- ğini soruyor ve Londrada hazırlanan tek

~ü.tınarncsinde diyor ki: Fransız - in- ]erdir. Hareket noktası vaziyetin kat'i lifleri kabul edeceğinden şi.iphe ediyor. 
iltftn teklifleri karşısındayız. Bunları sil- olarak hallidir. Bu vaziyet de reLc;I elim- Mussolini nutkuna gelince, Fransız 
~h: ~ve soğuk kanlılıkla tetkik edece- hur Vilsonun 14 şartını iUin ettiği sırada matbuatı Mussolininin SUdet Almanları 
tin: er vakitki gibi Çekoslovak mille-- olduğu gibi ele alınmalıdır. meselesinde nihayet sarahaten vaziyet 
l>ıı~~iki ve hnyat.i menfaatlerini göz Yani, her ne kadar Prag hUkümetinin aldığını ve umumi bir ihtilaf takdirinde 
hıaınıı tutuyoruz. Millet hlikilmete ta- ıılacağı veziyeti de hesaba katmak lazım- Almanyanın yanında olduğunu ilan etti-

'.Ne e emniyet edebilir. sa da. buhran artık sulh istikametinde ğini tebarüz etilrmektedir. 
>ta c;;;:~~- l9 (Ö;R) - Birleşik Ameri- inkişafa meyletmiştir. Libcrte gazetesi şöyle diyor: 
l'Uk h ıyetJerı Avrupa buhrnnını bU- BB. Hitler ve Çcmberlayn arasında lşin ac;ıl fenası Mussolini ple-bisit yal-
tıazırı ~ecanla takip ediyorlar. Hariciye Grolenberg'de konferansın muahedele- nız SUdet Almanları için değil Çekoslo
ltnnUn Ordel llull, bu günkU bitaraflık rln araziye milteallik bUtün hükümlerini vakyayı t~kil eden bütün milletler için 
faza :un tahmil ettiği vaziyeti muha- tekrar tetkike bir mukaddeme olacağını tanıyor. Bu ise Çekoslovakyanın tama
hlye, ebah~tedir. Hariciye, ticaret, har- Almanlar iimid ediyorlar. Buna Çekos- mile izmihlAli ve bilyiik Cermen impa
llen Ru Ye nazırları Roçlsterden dö- lovakyanın ittifak siyasetine nihayet ve- ratorluğunun tahakkuku demek olur. 

ıvelt ile ·· il takd'rd T · Alm h l'aya da gor şınek için beyaz sa- rilme.si şartı da ilave edilirse Almanya- Acaba bu ı e rıyeste an te -
Vet edilınislerdir. nın istikbali için emniyetle 1el&kkl etti- didinden masun kalabilir mi? 

grad enternasyonal fuarı he: gün b1:11- 1~4 sayı ile Yugoslavya oyuncuları ikin
lerce ziyaretçi tarafından gezılmektedir. cı, 58 sayı ile Romanyalılar üçüncU, 28 
Sergiyi ziyaret eden Yugo.slav nazırları ~yı ile Türkiye dördüncü, 4 sayı ile Ar-

lıte.nbuJ, 19 (Hususi) _ Jktuat ve- bugün TUrkiye Paviyonunu gezmişler- navud ekibi beşinci gelmişlerdir. 
kili bay Şakir Kesebir bugün §ehrlm.l- dir. Yugoslav bedenj terbiye nazırı bugün 
ze gelerek bir hafta kalacak, ihracat ve Belgrad 19 {Ö.R) - Dokuzuncu Bal- Belgradda, Balkan oyuncuları erefine 
'th ı~t · 1 ı d b 1 kan birincilik müsa1>nkal~ının neticesi bir ziyafet verınic:tir. ı a a. tacır erimizle temas ar a u u- - ){ 
nacaktır. bugün öğrenilmiştir. Ziyafette Tüı:ikiye elçisi Bay Haydat 
RC!:2ist::!~ZZ::J!'2!~~17.zmm~a'Z:iı:;z:mRt?::llZ'J!'Z.7.7'.z.zzzz:Z'/..ZZ7..ZZ7"~ ile kral sarayı mareşalı, Yunan elçisi, 

.na ve ilk 
Yusuf Riza Okulunda 

Yeni öğrenci kaydına l 5 eylul ve derslere de J birinci teşrin tari-

hinden itibaren başlanacaktır. 

Kestelli Caddesi No. 76 TELEFON 2914 

Arnavutluk iş güderi, Yugoslav spor tc. 
şekkülleri heyetleri hazır bulunmuşlar
dır. 

Bedeni terbiye nazırı bu münasebetle 

bir nutuk söylemiş ve Balkan devletleri 
reisleri şerefine kadehini kaldırmıştır. 

K Türkiye, Romanya, Yunanistan mU-
~ messilleri de birer nutuk söylemişlerdir. 

Be1grnd 19 (ö.R) - Ynrın (Bugün) 
Türkiye saati ile 7,5 da Yugoslav saati 

~ ile G,5 dn Yugoslav fuarındaki Türkiye 
:...; paviyonu ve Türk iktısadiyatı hakkında 

Belgrad radyosunda bir konferans veri
lecektir. 



SAYFA: 4 YENi ASIR 

ın Romanyamn ŞEYT A ~/V///Lh 

VE KUMPANYASI uvve 
şarkta yeni bir 
doğmuş bulunuyor Üssü bahriye ait 

................................ !iili! .... mll .. • • 
Büyük aşk ve macera romanı~ Çanakkaleden Efganjstana kadar uzanan bir saha 

dahilinde nasyonalizm büyük devletlere meydan okuyor 

pro1esı 

-54-
Loranı Lelia kendini tutamadı. çoktan uzaklnşmıg bulunmaktadır. 
- Evet... dedi. inanmamakla bera· - 1 layır .. Uzaklattnadı ama .. nerede 

ber onun mazisinde hakikaten yüz kı· ıse uzaklaşacak .. Üçü de bu sese başları· NeyYork (M.H) _ New-York Timcs nayiye yerli sermaye akıyor, ilk defa Japon zaferinin 1905 Rus ihtilalinin 
zartacak vakalar bile olsa. o hayatta her nı çevirdikleri 7amım odaya usulca gir- Magnzine'den: olarak fabrikalar, bankalar, ve nakliyat tesirleri altında Iranda bir isyan çıktı 
hangi bir talisizliğin kurbanı ise .. neden miş olan Niyangı r.ördüler. Bu· makalenin muharriri Ameriknda şirketleri yerliler tarafından idare edi- ve bunun neticesi olarak şah yeni teşki-
kendini toplıyabilmesi için ona yardım - Yoksa Janı buldun mu? Smith Collcge'de tarih P,rofesörli olan liyor. lalı esasiyeyi kabule mecbur oldu. 1908 

etmiyeyim? - Hayır ... Ben bulmadım ama bura· bay Htıns K<>hn. bilhassa §ark meseleleri Umum1 sıhhatin vikayesine vç iiraa- de islfilıatçı ve nasyonalist olan genç 
Tatiano tıcı acı &\ildü: daki adamlarımız vıwtasiyle nerede bu- üzerind:! etüdler yapmış" olan blı' muttt-: tin terakkisine büyük itinalar gösteri· Türkler Istanbulu ellerine geçirdiler ve 
- Çocuksun, dedi. Böyle düşmüş in- lunduğunu ve ne yapmak üzere olduğunu hassıstır. Şimdiye kadar neşretmiş o ~liyor. Köylerde su tesislerine ehemmiyet Abdülhaınidin saltanatı.na nihayet ver-

sanların ruhlarının ne kadar adi olduğu• öğrendim. işte öğrendiklerim: doğu kitaplar arasında :&Ş::ırkta ~~<>- eriliyor, numune çiftlikleri ve koopera· diler. Ayni sıralarda Mısırda Mustafa 
nu bilmiyor, anlamıyorsun. Bu i:İbilerde , Oçü de Niyanga yaklafmışlardı. nalizm tarihi> ve «yakın şarkta garp'kül- tifler çiftçilere mahsüllerinde tenevv\i Kfunil mütefekkir zümreyi bir milli par-
heyecan, fedakarlık bir saman alevi gibi O. anlatr.ıağa başladı: türü> adındaki eserleri In~iiizcc ve Al- temin etmeyi öh-ı::tiyor. Bundan başka ti içinde topladı ve Ingiliz boyun<luru-
gelir ve geçer. Bu gibilerde tehlikeye - Jan hala Tunushdır. Gus ta he- manca olarak intisar clmi~tir. 1933 $ctıC:Si yakın şarkın her tarafında tahsil ve ter- ğundan sıyrılmak teşebbüsüne geçti. 
k~r§l ahlmaki gibi cinayet te bir zevktir. raberdir. Medino maho.11,.sinde bir terzi- 1 inci tcşrininde Türkiye cümhuriyctinin biyeyi arttırmak maksadiyle mektepler Arabisianda Arap HderleTi Arap istik-
Bunl.rın eli.ne dü,.en kadın felaketin, nin evinde oturuyorlar. Tam adreslerini 1 lAl' "tt'h d · 1 ilk iht·ı~1 " onuncu yıldönilınü münasebetiyle Ame- kuru uyor. a ı ve ı ı a ı gayesıy e ı .u grup-
bedbahtinin çukuruna dü~mü~ sayılır. aldım. Fakat burada çok kalacak değil- rikada intişar eden Foreign Affairs mec- Yeni nasyonalizmin yakın şarka sok- larını teşkile giriştiler. 

- Beni korkutuyorsunuz} ler. Yarın akşam limanda, kiraladıkları rnuasına memleketimiz hakkında en- tuğu en biiyük yenilik ve değişiklik Umumt harpten evvelki senelerde bu 
- Ve .. ahlaklarını düzelteceklerini küçük Nereyid gemisi ile meçhul bir sem- 1eresan bir makale yazmış olan bay din sahasındaQır. Dünyanın bu parça- nasyonalist hareketler küçük bir zabıta 

vadedenler kendilerini kurtarmak isti· te hareket edecekler. Kohn bu kere NeyYork Timese yazdıl1ı sında bugtin dine verilen kıymet ve avukat ve muharrir sınıfının faaliyetin~ 
yenleri de çukura ... Ahlaksızlık çukuru· Karjak atıldı: aşaf:ıdaki makalede . yakın şarkta Tür- ehemmiyet eskiye nazaran çok daha az- inhis.ır ediyordu. Maamafih umumi haı:p 
na sürüklerler ... Bundan ayn ve vahşi - Ala .. Mükemmel.. Haydi i~ başı- kiyenin.mevki vaziyetini etraflı bir. sU- .dır. Son senefore kadar yakın şsrk sa- büyük bir değ~lklik yarattı. Hilrriyet 
bir zevk te duyarlar. Ağlıyorsunuz mat- na .. Yeniden spor yapacrğız demek.. rette i.,ah "lmektedir.> . kinlerinin içtimıti hayatlarına ha.kim olan teşebbüslerine geniJ halk kütleleri de 

C 1 C 1 ··d h l · .. .. Rom4nya hariciye nazın Comtne1' maul... Ne eyi... öz yaı arınızı tutma- ema yan mu a a e ettı: Sar ki AkdC"niz kıyılarında, Arabistan kuvvet dindi, başka bir dinden olana kar- iştirake b~adılar. 
yınıx. Onlar size eyilik verecekler .. His- - Acele yok .. Dikkat ve ihtiyat la- cöllerinde ve Nil boyunda dünya işle- sı hasmane hisler eski nesli teşkil eden Yakın şarktaki halkı ittihada sevke- Bükreş ( M.H ) - Romanya, bjil»1 
lerınlıin istikametini değiştirecekler ve.. zım .. Bizim burada Pariste olduğu gibi rlnde her tarafa meydan okuyan yfui ihtiyar:lrda -uyuşuk bi~ halde d~hi olsa- den ve garbın taleplerine muhalefet gös- umumiden evvel inşasını derpi.Ş etti# 
sizi lturtaracakl.ar.. kuvvetli ve geniş bir teşkilatımı.z yok. bir faktBr zuhur etmektedir ki btt da y Halen rastlanan ve sezilen bir şey ise de .teren kuvvetli liderler çıktı. Türk or- üssü bahriye ait projeyi, bu seneiiliı ıt 

Lorans hın'c;kırdı: •, Öyle değil mi Niyang?. kın şark milletleriı:iin na~onalizmidir. genç nesilde ço~ ·şümullü bir tahawUl dusunda eski bir zabit olan Mustafa Ke- baharında tatbik sahasuıa koymuştur· 
- Zavallı .. .' Zavallı Etyen.. ·- Tabii .. Maamafih laz1m olduğu Filistinde Araplarla yahudilerin çatıt- vari:hr. Milşterek mektepler, müşter!k m~l yUkSek şahsiyetinin izlerini evveli Ekspresler, hazerde bir 11.riıiin ola~ 
Diye inledi. ~kadar (yardım) da temin edil'?liştir. ması de~am ettikçe naS,.onaTizmin hard- siyasi idealler ve mü~erek iktisat teşel>- kendi memleketinde ve <Jaha sonra bü· ve seferde de harp geinileriıil baimdii" 
- Ona acımayın .. Çünkü o, size la-, Tatiano sordu: ret derecesi yükseliyor. Daha şimalde, bilsl~ri, muhtelif gençli1c gruplannı bir tün yakın şarkta kökleşti.reli. Atatürkten mak tizerc yapılacak bu· USsU bahri ıçtıJı 

yık Cleğildir. - Herıeyden evvel anlamaklığımiz icinde binlerca Türkün yaşadığı Tsken- araya toplamakta.dır. Din ölmilş değil- 8mck nlan Rlza Han da itan ordusunda Taşağıl gö1Unü muvafık bulmu,,tatdJt· 
- Fakat madam .• Siz onu tanımıyor· lazım olan ecy bu husu.ta c:Üstad> ın derun Sancağının Türkler taralından dir, fakat o arlrk siyas1 ve içthnat hayata bir asker payesinden eski bir imparatar- Maçin kasabasına yakın bir mahaldd 

._. 
1 
emirleridir. l ;ı;.,, ~ı..1 k d L-. ldl Ar b 0 f l"'.,_ aunuz a:ı.. . askeri Işgal altına alınmru:ı yeni Tnt'ldye- hakim olmaktan çıkarıhnıştir. Bu işi Uı:;un Ştuı ığına a ar yU~e · a ıs- Tunaya bir kanal i e raptedilecek o iP. 

Kontes cevap vermedi.. Niyang: nin glihden gUne artan ·ıruvvetirte ôeJU nasyonalizm g<5rUyor. tanda Faysal ibnl Hüseyin ile Abdülaziz işbu gölün denize bakan caphesinc, fi· 
Genç kız, heyecan içinde: - (üstad)° bu hususta işin yürü tül· teşkiİ etmektedir. Yakın · şarlc alemınin Türkiyede islamiyet devletin dini ol- ibni Suud, aralarındaki hanedan reka- man için zaruri görülen üç l>uçuk kilO" 
- Rica ederim, söyleyin .. dedi. Onu mcsini sizlerin zeka ve dirayetlerinize bir ~ıridruı diğer başına kadar pasyo- maktan ~km~tır. Şarnda olduğu kadar betine rağmen, Arap topralclarmın bir- metre uzunluğundaki dalga kıranın ya• 

tanımıyorsunuz.. Onun hakkında fena. bırakmıştır. nalimı errtclfektüel, sosyal ve politik ba- Kahirede de mfüılümatı1arla Hristiyanlar leştirilmesi için lhımgelen esasları koy- pılmasma başlanmıştır. Romanyanın j\c• 
birıey bilmiyorsunuz değil Jnİ? t - Şu halde mÔsyÖler, derhal bir k:.ırndan bu••yük" aegıv"cıikl'Ll,.r yatatırlak- her sahada tt><:riki mesaide bulunuyor• dular. 

1 h ı " uuc -:t tisadi ve askeri bakımdan, hazeri ve se' 
- Etyen Şovel sahte adı altında size P an azır amalıyız. tadır. lar. Pek rok zamanlar nasyonalist ha- Türltiye kendisine zorla kabul ettiril-

K · k c ı h :ı: feri hayatında pek mühim bir rol oynll" 
kadar yakla~mağa muvaffak olan bu arıa • ema yana İtap etti: Yinni ı;euc kadar cyvel yakın c.nrkta reketforin b""tnda Hristiyan liderlere micı olan Scvre.s muahedesini yırttı. Ve 

d h 1-k d '- f ı t s· · h 1 b' ı· ~ ...,, -s yacagvı ..tıphesiz bulunan ve her cesamet· 
a am aıı; ın a ıı;l i ma Uınat edinmiı - ızın ıızır anın~ ır P anınız var nasyonalizm, vak'a haşlangıcı _farkedi- rnstlanıyor. 1923 de Lôzanda büyilk devletlerle yeni 'j"" 

olınua idim sözlerimde bu kadar ısrar mı? d h k . • h 1• .kl . teki harp gemilerinin kolaylıkla girİP 

1 

liyorsa a, ehemmiyeti haiz bir arc et Siyasi ve içtımaı ayalın ayı eşmesı bir sulh muahedesi akdetti. Türkiye bu çıkmalarına müsait bir şekilde yapıla• 
eder miydim matmazel? Dr. Cebinden kü5ük bir kutu çıkardı. devletleri mahir poliUkaları ile ve kuv. ile beraber kadının hayat tarzında da bü- muahedooen sonra 150 seneden beri ma-

N b·ı · " N ·· v d" · " l · d b b. t ·· ·· ı_..- cak olan Jalnı üssü bahri hakkında '(J'nl· - e ı ıyorsunuzr e oı;rren ınızr çın en eyaz ır o:zu yuzune çeKO. vet tn.,<>hürlnriylc yakın şarktaki bu Jıa- .ik b. d ğ. "k1rk l t Peçe orta . " 
B. d - d k ...,., ,.. • Yl ır e ''· r o mu' ur. - Jik olmadığı bir kuvvete kavu~muş oldu. versul gazetesi bir başmakale ile şöyle 

- Taliiniz varmıf ki ıizi bu 9efilin, ıru Ü§un ü ten sonra : rek"ti kolayca kontröl edebı'leceklerın· ı· .;ı __ '--lk T"ı:ki d 1--dınl ta 
1 .. uııu Ka ıyor. · u ye e Ka ar m Riza Htm da Ingillzleri, Iranın isUklAlini 

b'u serserinin te.irinden kurtarmak için - Nynngl .. dedi. Janın kiraladığı znnnetmic:Icrdi. b. 1ı k k - t il 1 l d bir mlltalaa yilrUtmektedir. 
j N "d . . .. b ka " ır u u mJJsava ına ncıı o muş ıil' ır. tanımaya mecbur etti. Mısır da istiklaJi- cSulhun akdı·~.ı·n ""'""-, gı·np· .n1<* yolunuzun üzerine beni çıkardı. ereyı gemısı muTette at ve planı Onlar ıo;'ımcli ya"-- """"k .,,..ernle,·-'L..r: ...... S • M d k {~' b. { •• t ı.ı.ue '''""'a .,..-

;x .ıç~ °"'-· _ ..... ı...;: ,...... urı:vc vr: ısır a uvvc .u ır cmınıs • 1 tal ttl ..... 1 N ~-ı:.-. .~~.ı. 
- Fakat kimdir o? Ne kabahat yan .. ! hakkmda eyi malumat alabildin mi} korku ile "'akıyorlar. ba top-kla~ ·vn- k . 1_d 1 ., b . • . .. nı ısrar a ep e • -.1J11r ı asyuı.uau.ıo~- ticaret gemilerinin Qôğalması yüzüııu-

f u ~ •.. .,, - arc etı "'1 m ı~ ser esti~ı~ v nıu- Jer birbirini ıakib eden safhalar netiec- idli" 
nuıtır? - Evet .. Aldım .• Ne tayfaları ve ne ~ıyan ı·n"'"""ların .ru··dte .. inı· ı·spat ofü :Jeri- , t . . . ij d J ::ı!., Re harp gemilerimiz fçin Köstence Jlm 

.,, ..,.... #- · ,., sava~ını emın ıcın m ca "'e ew,.or. r . d -ıı. .. et 1937 d ı · dile ~ 
- Onun hakkında söylenen söileri de geminin patronunu elde etmek İm· ni ve cihan haritası üzerinde mevkı1erini Uırafta verli kadınlar erkek kardeşleri- sın :?,......_y e .gaye erme er. r. nm dahıı uzun müddet üS!U 

size anlatmakla kalbinizi yeni bir iııken- 1 klnsız.. Olsa olsa tayfalar arasında belli yine kendiTerinin ta.yin etm~e başladık· n1n polltika mUcadelelerineı iştirak ed~ Ingilterc ve Fransa mandatet-liklerini olarak kullanılmasına lmkan (Orültdİ' 
ceye sokmak istemiyorum. Fakat yalnız bir tane tııraftar elde edebiliriz. 1 .... 

0 
:ı..,... J tadil ve terk met:buriyetlnde k:ıldılar. diğindcn, yeni bir üssü bahıinlıı ~ 

arını goruy rJ,,... yor ar. ştı-

ıunu biliniz ki bu adamın elinde insan - Klfi gelmez .. Sen gemiye girdin Cihanın sevkülceyş bakiriıındanl çok' Gnrp txsulü ı;por da ya.km şarka gtr- Ing11it mandası altında bulunan Irak tekrar mevzuubahs ohnıya ba§latnı 
k d ·} 1932 d ill I · • ı! k"l Sırf ticar:i bir maksatla, ticaret ve yoleı' anı var ır. mı · mühim bir noktası üzerine yerleşmi~ bu ... ml<i ve rk hayatına 

0

yeni brr eleman e m tt er cemiyctının musta 1 

, J_.orans Lelia yanm bir baygınlık ııe· - Hayır .. Çünkü gemi rıhtımda d 4 • lumın yakıl\ şark Çanakkaleden HindiY ~kulmu~tur. Garptan alınan daha bil' bac;ı arasına katıldı. 1936 da Fransa Su- gemilerinin barınrnaJarı için in a edilfll 
Çirdi ğil, açıkta demirli.. Hem de oldukça işbu limanda mevcud silolardan, ,_, · . • tan hududhm ~erinde Efgan dağlarına rok yenilik} r eski sark Adetlerinin y<Jr- ti~ye, Uç senelik bir intikal devresini 
• Tatiano, düşmemesi için hemen ko- uzakta .. Limanda ise bu sırada çok gemi ve Hazer sahillerinde Iran kıyılarından forinl cim l<tadır. c~rlc;ta ha;.at daimi ak 1,,1,_, k barlardan, hangarlardan ve altı hath.Ôt" 

ı . d. s· t ft d .. d ,_, k var ~ J miite ip tam istik au.ru verme vaadin- ınfr•,olu ve .:.4sesi bulunan dem garıY 
una gır 1

• ır ara an a ıçın eıu ıs· · başlıyarak ~rabistaıı ço11eri ver Krttl ete- bir tebeddUl ameli)fesine l\latw..dur. de b~lundu. Bu gÜn ise Ingiltere FiliS- J 'il" 

kanc;lık hislerinin taşmamasına gayret - Şu halde rıhtımdan Ner~yid gemi· niz üzerinden geçerek Nil vadilerine ka• Yakırı şa-rkthki değişikliğin ne derece dan ve petrol ihracatı için yapılan ~ 
d. d sine gitmek için: · tinde Arap ve Yahudi nasyonalist hare- satan harp gemilerinin istifadelcriıı' 

e ıyor u. dar ıwman bir sahadır. Bu saha içinde tam olduğunu anlamak için bir kaç nesil ketlerinin doğurduğu mü~ltlı1 dava kar-
Ah .. O bu anda bu genç kızın yüzüne - Bir !!andala binmek ve birçok ge- büyük ve kiirük devletler Tardır. Tur- evvele bakmak icabeder. Ondokuzuntü imkfuı görülmemektedir. 

k ( b il · d k d ._ -;:r şısmda bulunuyor. aal _,ı. ·arşı sen enim rakibemsin .. Senin ıs· mı enn arasın an geçme İcap e eceJL kiye, itan, Eiganistan, hak, Suriye, Lijlr asırda Türk.iyeye cha.sta adam:sı adı ve- Köstcnce limanının ücari f i} • .,... 
tırabın, teessürün bana zevk veriyor.. Doktor Cemalyan sevinçle ellerini bir· nan, Filistin, Arabistan ve MıS'lr. !Ea~h. tilmi§ti; fakat bu isim Irana, Mısıra ve Bu gün yakın şarkta yaşıyan insanlar sulhun akdinden sonra mütemadi~ 
ikinizin arasında bir kalp rabıtası hası] birine çarptı. ilk kayıtlarını bu havalideki dağfar, çöl- bütün yakın şarka da verilebilirdi. Bu arasında bir men!aat birliği vardır. Ev- tezayüt ederek, 1923 senesinde 610,9&' 
olduğu için senden nefret ediyorum. Sen- - O halde mükemmel.. Çok mü- Ier ve münbit vadiler arasında tesbit memleketlerin hasta yataklarının başı vela bir yakın sark antantı vardır ki bu- tondan 1934 senesinde altı milyon t.o~ 
den nefret ediyorum, çünkü sen ona kemmel.. etti ve üç büyük din yine orada doğdu. ucunda Avrupanın \ıüyük devletlni. nun azaları Türkiye, Iran, Efganistan yükselmiştir. Işbu faaliyet, yeni bir iİ" 
yardım edebilirsin ve 0 da senin kendi· Kıırjak kaşlarını çattı. Yakın şarkın bir ~ok kısmılarında nü- birbirlerine karş-1 hased ve it.irtıat5Wıkla ve 1raktır. Mısırın, Suudi Arabistamn bahri inşasını zaruı1 kılmaktadır. 1{1iff 
· d tt•v· • .. v b"J" H lb - Mükemmel olan nedir !!Öyle de 1 S · · k d b t t · -" sıne yar ım e ıgını ogrene 1 ır. a u· fm; kesafeti pek azdır. Iranın cenubü do u hislerle, ölen hastanın malikanele- ve urıvenın ya ın a u an an a gırme- gemilerinin barınmalarını temin edecer 

ki Be B h d k t d biz de anlıyalım bakalım. · I · b kl bT ~ · n.. en onu erşey en ur ar ı- garbic:i i!e Iraktaki petrol istisna edile- rıne tevarüs etmek için bekleşiyorlardı. f:n e ene 1 ır. olan askeri liman, büyük, dc.rin ve a) 
ğım ve yine de kurtaracağım halde ona -BiTMEDi- cck olursa bu mıntaka 'tabii menabi ha· Ynkın şark siyasi, içtimai ve iktisadi Ya~ın ~rkta nasyonalizm ke.ınale er- zamanda bugilne kadar olduğu gibi ti' 
karşı dü§mary rolü oynamağa mecburum. * kınımdan bir haylı fakirdir Yakın şar- hakıin<lan çürüyor ve tefessüh ediyordu. mek için daha pek çok yol katetmeli- mir için gemilerimizi yabancı inşaat ter 
Onu kurtarmağa mecburum. Fakat on- Top ra kof is kın bfr çok geniş snhaları kavurucu ~Ü- Halk kütleleri büyük bir sefalet ve ce- dir fakat bu hareketin canlı olduğu ve g5.hlarına göndermiye ihtiyaç bıraldl'1' 
dan hiç ... hiç birşey bekliyemem .. ) diye n~ ııUmda yamın kum çölleridir~ Yal- halet içinde yaşıyor ve dini an'anelcrin ilerlemekte oklugu" bir hakikattir. Ve elı' 
t' k k · d J · b • r f 0 f yncak şekilde modern tesisatla mUc 
nay ırma ısteyor u. Z"ılT ŞU esl ,-aa l ye e nız Nil ve sair nehir.h?r boyunca er.va ve ezici haldmiyeti altında :hayat sürüynr- Avrupanın cm~ryatist devletleri bu ha- hez olacaktır. 

Lorans Lelia, dalgın bir halde: • iska imklnı bulunan mahdut ye.rlerdc !ardı. Müslümanlarla Hristiyanlar bir- kikaü ·}ı"""ba ka'-ak mecbun"y"tı'nde-
M d d d . u k d gecıyor ....... wu .. Yeni bir fissü bahrinin im::!'! içınf.A3"' - a am.. e 1

• Y u a mıyım... , münbit to::>rak ve bol mahsul bulma:k birlerinden ayrı, mütek~bil şüphe ve dirler . • ~ tf 
Uyanık mıyım.. Duyduklarım hep rüya Yeni teşekkül eden T oprakofis lmıir imkanı vardır. nefret içinde yaşarlardı. Bir tarafta *- galya, Tekfrgôlt Taşağıl ve Razle'l'n 
idi değil mi? şubesini te · ve burada §İmdiye kadar Büyük harpten sonra görülen deği- işlruniyet kenefi mukaddes adetlerini ve , . leri tavsiye edi1mişfi. 

- Hayır matmazel.. Hakikatti .. lla- Ziraat bankasınca idare edilmekte olan şikTikler dünyanın hiç_ bir tarafında ya- ananelerini muhafazaya çalışırkçn öte Şeytan adasından Mangafya ve Tekirg'öl modem b6: 
yatı olduğu gibi kabule çalışın .. Onu bir devlet buğday işlerini tesellüm etmek km şarktaki kadar büyük ve bariz ol· yanda hıristiyan kiliseleri ehli salib za- deni'Z sayfiye yerleri V'e Razlem gölii 

daha görmek istemeyin .. Onu bir in ev· üzere dünkü Jzmir vapuru ile lstanbul- mamıştır. Bugünkü Türkiye Cü~url- mantarını ihyaya çalışırdı. . kacan mahku"' m Tunanın ağızlarına yakm otdoğun~ 
vel kalbinizden silin .. Böyle yapacağınıza dan şehrimize bir heyet gelmi~tir. yelinin 1920 de parçalanan eskiı Osmanlı Yüksek tabaka mensupları Avrupanın , üssü bahri için her türli.i şeraifi cruni ıı; 
vaadediyorsunuz değil mi? Heyeti Ziraat bankası müdürü Bay imparatorluğuna bı;:nzer hiç bir tarafı IdK:s içindeki zcvahirini talHid ile iktif:ı !unan Taşağıl gôTü kabul edilmiştir. İŞ 

- l (ayır._ Hayır... Yapmıyacağım. Atkı Eren kaJFlamıştır. kalmamıştır. Mısırda iki bin senedcnberi ediyorlardı. Modern iktısadi hayat namı- Şeytan adasından kaçan kürek mah- gölün çoğrafi vaziyeti ve her türltl irı~ 
Zavallı .. Sonra ne olur) Bu he;et, Ofisin iki umtim müdür ilk defa olarak. Jiravunlarm tahtuıda, na ne varsa ecnebilerin ellerinde idi. Ve klnnanun hürriyeti yamı (15- Eylı'.il) ta elverişli olması, Köstcnce limanın~ 

- Ne olursa olsun ... Onu mukadde· mwıvini olan B. Hamit ve B. Şıkir1e demokratik teşkilatı esasiye kanunlariy- bütün menfaat ve kar da onlara gidiyor- sona erlnektedi:r. çok daha büyük bir limanın yapılınaS 
ratına tf.'Tkediniz.. idare meclisi izasıDdan B. Mahmot ve le kuvvet ve kudretinin hndut!arı tayin du. Halk kütleleri için ticaret, orta çağ- Rene Betbeınua ismindeki bu mahkUın, imkan vermektedir. 

- Demek onun bayatı, tllii Üe hiç.. müşavir bay Atıftan mihekk.eptir. edilmiş olan müsf.alril bir kral oturuyor. Tarda olduğu gibi, kalabalık pa7.arların bundan bfr müddet evvel, Fransanın, Son zamanlarda bahriyemizc ın~ 
hiç kinue meşgul olmryacak.?. Heyete i.ktı:sat ve'k:ileti tCfkilitlanda- Yakın ~arkın her tarafu,_da nasyonn1izm, dar sokn:kları içine iiiliisar ediyordu. kürek mahkumlarını sürdüğü cŞzyfan eksperler tarafından yapılan etiicıı ~ 

Tatiano, yan alaylı yan ciddi: ma bürosu reisi B. Servet riyUd et· lamzm ve endüstriyalizm em hayat tar- <Dcğişmiyen şark> da hayat tamamiyle adası:o ndau kaçmış ve Amerikaya iltica üzerine işbu mıntakada bir üssil ~~' 
- O holde ona kendi gıni ahfiksız, mektedir. lzmirde tesis edilecek şubeye zını deği~tirmiştir. Bu değişikliğin en durgun, geçip gidiyordu. e~ti. Aıuerikan hükümeti mahkUınu i~asna ait projeler ihzar edilmiştir'· 6lJ 

· acı.eti bir kadınlıı karJıla masını." kendi_' mlidür tayin cdilell bay Cevat· ta heyet· canlı sembolü, çölün hakimi olan deve- Bu asrın başlangıcında ilk değişiklik muvakkat bir müddet için hudutları da- bu projede, bu nususta pek büyii1<ıifı" 
ne layık ve mclun bir a~ka tesadüf et· ıle birlikte 6?elıniŞrır. nin bugün yerini tutmuş olan otomobil izleri görüimeye başlandı. hilinde serbest bırakın~. fakat ondan ihtisas sahibi olduğu dünyaca ınıı# 
mcsini temenni ediniz. Teşkiliı~andırma bürosu reisi B. Ser- ve tayyaredir. Avrupn1 dUşüncelerle temas haline sonta tcslin:ı edeceğini bildirmişti. Bu olan Ingiliz aıniralı Hendersona ıc 

Yol nçll~tı.. vet dün Ozüm kurumu müdürü Sinop Her tarafta gazeteler, umumi toplan- gelmiş olan orta sınıfın üst tabaK.ası bir müdd t 
15 

eylulde bit.mex~ ve yarın~ ettirilmiştir. ,.ı 
Otomobillerine l>indiler ve yerlerine f s~ylavı bay l~~ail Ha~k: Ver al ile bir- tılar, klüpler, parlamentolar, festivaller nasyonalist hareket uyandırdı. Bu zilin- dan sonra Reneıün Fransaya teslimi kah Ingi1iz amiralı bu inşaatın, bııf1:rf d'" 

dönünceye kadar ağızlonnı açıp birbir· 1 lı.kte T arı.ş muesseselennı v~ ~arap fab- ve niimayişle:r vasıtnsiyle halk yeni ve re memleketin ecnebi nüfuzundan kur- etmektedir teknik bakımdan bilurrlıim şatıfatı j}l 
!erine tek bir töz söylemediler. rıkaııını zıyaret edCTek tetkıklerde bu- politik diişüncelere sevkediliyor ve on· tarılmasını ve garp usulü reformların . ettiğini tasdik etmiştir. f.65" 

Vll lunmuştur. !arın çerçevesi içinde terbiye ediliyor. tatbikini gaye edinmişti. Rene Be~bcnua Amerikada hatı_raları· Ta~ağıda yapılacak olan tımarı· uP 
PEÇEU KADIN · rz~..rcL.;,:;;;rJ'>.UZ>WH~ Eski pasif zi: "liyet ortadan kal<lırılınış- Dünyanın başka taraflarındaki nadi- nı neşretmiş ve Ş~ytan adasmdakt mah- ten:cc limanından dn defa daha b 1ı~ı1' 

-Matmazel Lclia Jan Lö Helye hak-
1 

UaJkevı' ko .. SeSl. tır; yeni bir teşebbüs kuVYcti uyandı- seler yakın şarkta akis buldu. kC'imların çok acıldı ve ~enceli hir'ha- olacak ve ht<r cesamette buludnıf1ln ıtltiS,ıı 
~ında fazla hiç birıey bilmiyor. fl 1 

, rılıruştır. Bir şark devleti olan japonyanın Rus- yat yaşadıklarını yazmıştı. l\Iahkumurr, gemtl~rinin liannmalarına 
- Şu halde o tııraftaki teşebbü:ıleri- w~.77~~ Imar işinde Türkiye en başta gelınek ynya gnlebe çalması yakın şarktak nas- Fransaya iade ediTdiği tatnan, gerek kaç- olacaktır. c~ 

niz menfi netice verdi. 1 - 22/9 / 938 perşembe günü saat tedir. Fakat diğer memleketler de te- yonalist harekete yeni bir hız verdi. Ja- tığı, gerek Şeyüµı adası esrarını neşret- Yiiksek ve milli menfa:ıtleriınizİtl ıfr~ 
Kontes T ntiano, genç kızla olan gö- 2 1 de evimiz snlonunda Karagöz oyunu rakki yolunda onu takip etmektedir. ponya gibi pek az tanınan küçük bir As- tiği için bilyi.ik bir ceza yiyeceği, hatta rettiği bu üssü bahrl, Dtıbrica {ize~~~ 

rüşmelerini bu suretle hulasa edince Dr. vardır. Bütün yurddaşlar davetlidir. Şl?hirler (Ankara oldnğu gibi Kahire ya devletinin, modem metod ~ tekniğin idam edileceği zannolunuyor. Bunun Romanyanm hakimiyetine yeni -ç-e .~ıe 
Cemalyan da bu neticeye varmıştı. 2 - 2 1 / 9 / 9 38 c;arpmba günü saat ve Bağdad) yeniden inşa ediliyor, otomo- tatbiki sayesinde muazzam askerl kuv- için bir çok Amerikalılar, Cümliurreisi vetli bfr denF olac:ığı gibi :rneolicıı'tf" 

Karjak: 17 de Halk deraaneleri ve kurslar, saat bil yolları köylere kadar uzanıyor ve vetlere sahip bir Avrupa devletini mağ- Ruzveltu istida göndererek, mahkumun ve terakkiye kavuşturduğuın~z ~cf.tb 
- Biz. dedi. Böyle ne yapacağız, ne 18 de. Sosyal yardım komitelerinin haf- elek1rik telleri ile fabrika bacaları se- Illp etmesi Anadoluda ve şimali Afrika- Amerlkada oturmasına dair verı1en mü- Jetin limanlarını ve sa'hillerlnı rrı 

-'r--v·- 1 
ambe:in''kav'i de k~nment• d.i k1 tarif cdıı':-.1\llüf.MIPıı-viikselivor. Ticaftt ve sa- da büyük tesirler icra etti sadenin uzatılmasını istemiştir. etmiye de icbar t'decektir. 
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Bir 
Gösterilen devamlı gayret ve 
alaka sayesinde İnhisarlar ida
resinin varidatı iki misli arttı 

cfnhUarlar idaıesİ> mall§eti bize, istis .. 
,..ınarcı bir idareden milli halk ekonomi· 

line "• mu"affak (Devletçilik) davasına 
leçifin tertemiz heyecanını verir. Eeki 

Reiiden inhisarlar idaresine geçiş, şüphe 
•dilemez ki büyiik bir merhaleyi katediş
tit. Bu idarenin batında ve şubelerinde 
bulunan yüluek kaliteli, •eçkin idare ve 
teknik elemanlannın muvaffakıyetlerini 
hahrlatır. 

Sayın ve çok. muvaffak inhi9arlar veki. 

lirrıiz B. Ali Rana T arban bu yüksek n
t.ilenin başına gelince iJk yaptığı iş, in· 

~İ8-rlar idaresi içinde rasyonel bir c;.elış .. 
inanın vücudunu hakjm yapmak. elde 

tdilen randıman nispetini iki misline çı· 
kanrıak, va:rife arkadaşlannt daha çok 
Wıtmıya eevketmelc olmuttur. Her eene 

<!evlet bütçeıine kabank bir yekunla il
tihak eden inhisarlar idaresinin, ıu veya 
bu müc•sese gibi aönük kalması, fU veya 
hu nıüesal.'!se gibi y11.ln1z kazanma işine 
8nem vermesi bir kıymet ifade edemez .. 

dl Nctekim aay1n inhisarlar vekilimiz, 
inhisarlar idaresini milli halk ekonomisi
:nin ve köylü d8vasının çalı§kan bir müea-
8beai haline getirmiştir. 

inhisarlar idaresi bugün, yalnız mem
leketimizin değil. AVTupanın en modern 
tuialerine malik olan bir idaredir. Ça
llfrnada büyüle bir bankanın intizamı, 
tahail&tta uyanık bir idarenin muvaffakı
)'etl. lmalltta en modern bir müessesenin 
ticari :r:lhniyeti hlkimdir. 

inhisarlar idar08inin baıında bulunan 
aeğerli idare elemanlannın g!!nüllerinde, 
daim! ıurette bir millet endifeoi yer alır. 
Hep•i de ıuna kanidirler ki bu çalııma· 
lan, her ıeyin fevkinde, milletin ve dev· 
let bütçesinin latinatgahıdır. Bu idarenin 
tahslaatta ve varidatta gö•tereceği gay
••tin, bütün bir milletin milli davalannı 

rnu"affakıyete ııetireceği daima düıünlil
rnu. Ve çal11mada daimi surette bu mil-
1•t "• memleket endif08İ yer alm!Jbr. 

ltılıioarlar idareai neden ve nuıl çalı
tıt) 

a) 1 - idare, bütün Türk müatahırilini 
b &kadar eden büyiik tütün davaoının 
&flıca idare makine•ini elinde tutuyor. 

l l'ürkiyede mamGI tütünü sigara ha
ine l•tirrnek bu idareye verilmiıtir. ida

re, lıer aene mühim bir yeki'lna baliğ olan 
~übaYaatiyle, tütün piyaaa11nda nazım 

;
1 rol oynama1'ta ve mübayaabnı rica.

> Tbir zihniyetle değil tam bir devlet
« :ı.. :tihniyetiyle, köylüyü himaye ede••,. Yapar. 

l'ürk k" ·· ·· ·· • • d 1ı oylusunun baıı agndıiı an a 

111
8' VUrdujiu müeu .. e inhi.ardır. idare, 

ı.·:n müatahailini müıkülde gördüğü da
l'~ltada bütün işlerini terkederek, en bü
~ Yardımcısı olan köylünün yardımına 
)' 

0
1ar. l'ütUnünü en eyi fiatle, hatta pi

l .._I nın fevkinde mütalea edilecek fiat
•r • 

)ij . "'hn alır, tediyatta bulunur ve köy-
•ir~~nb· Yaruına müıfik bir baba gibi te-

ı ır h 
2 

hler em verir. 

lorın - inhisarlar idar .. i, çalııma branı-
dan •n üh. · · k·ı d k ln\lık. ın ımmını teo ı e ece 

lı ••• ırat ıube•inde, en büyük inkılabı 
-..trnt•hr y y • 

altın 1enelere kadar Türkiyede hal-

kın kullandıiiı içkilerin kalite•i gayet dü
ıüktü. içki çıkarmak eerbe•t olduğu za
manlarda halkın sıhhati, zehirli içkilerle 
cidden acınacak bir hale gelmiıti. Bu 11 .. 

rada bandrol u•ulünün ikame•i. bazı it
len anlamıyanlar tarafından müdafaa 
edilmigse de, Cümhuriyet hükümetinin 

derin görüıü burada da imdada yetiıti. 
Halkın sıhhatini alakadar eden alkollü 
içkiler d8.vaaını bu uyanık idareye, Jn .. 

hisarlar idaresine terk.etti. 
BugÜn inhisarlar idaresi, en yüksek 

kaliteli rakıyı ucuz bir fiat1e piyasaya 
çıkanyor. Dünyanın meyva depoıu olan 

Türkiyede yetifen en nadide meyvalar· 
dan imal edilen likörler, yalnız memle
ketimizde değil, bütün Avrupada cTürk 
Likörü> diye aranılmaktadır. lnhiaarlar 
idaresinin nefi11 praplannı halkımız ka
pt§ırcasına kullanıyor. lnhisann kanyağı, 
bu branş üzerindl! yapılan rnamtllitın en 
değerli bir devasıdır. 

içki bahsini tetkik ederken, burada 
bir noktaya işareti faydalı buluyoruz: 

Bazı kimseler, neden inhisarlar ldare
•inin alkol nisbeti daha yüksek rakı çı

karmadıklannı hayretle karıı\adıklarını 

söyliyorlar. Böyle düıünenlere ıöy]e bir 
cevap vermek mümkündür: 

- Çünkü inhisarlar idareıi istismar
cı, yalnız kazancını düşünen bir idare 
değildir. Onun hedefi, kazanmak değil, 
halkın çok mühim olan eıhhatini dÜ§Ün· 
mcktir. inhisar içkilerini meydana geti

ren kimyahaneler, halkın içkiye taham

mül kudretini eyi heaaplıyarak bu ma

mulatın formülleri üzerinde uiraım1Jlar 
ve bu neticeye varmıolardlJ'. 

3 - inhisarlar idaresi .köylünün ye

tiştirdiği Anıuonu eyi fiatle satın alır. 
Anuon mühim bir maddedir. Rakı ima
linde kullanılır. Çetme müstahsilinin, 
Urla müstahıilinin mUhim bir k11mı ana
sonla geçinir. idare her ıene eyi fiatle 
bu anaoonu köylüden alır ve paraımı 
öder. 

.f - lnhiaarlar idaresi köylünün yetit
tirdiii üzüm ve hurda incirini ıabn alır. 

A) lzmlr mıntakuından lnhlaann aa· 
bn aldığı taraplık llzüınler, muayyen bir 

p]lın dahilinde oabn almır. Burnnanm 
meıhur miıket üzümlerinin tamamını in· 
hisar aldığı gibi boroadan da kuru üzllm 
mübayaabnda bulunur. Bu eınede idare 

köylüye bu oahada da yardımını göste· 
rir. 

B) - inhisarlar idar08i incir mevsi
minde muayyen Uç iatıuyonda, köylü
den hurda incir mübayaa eder ve köy
lüye eyi para öder. 

C) - inhisarlar idare•i tuz dlvasında 
da büyük bir muvaffakıyet 8Ö•termiı "° 
tuz servetini memleketin övüneceği bir 
hale getirmiıtir. Bugün lzmirin Çamalb 
tuzlası en eyi aofra tuzunu ve diğer tuz• 

lan meydana getirmekte ve ltalyanlann 
Volıera tuz memlehalanna rekabet ede
cek bir canldık gÖ•termektedir. 

Görülüyor ki lnhioarlar ldar08i muvaf
fak bir yolun üzerindedir. Bu idare oa
y .. inde, her .. ne devlet bUtç08indeki 
inhisarlar tah.aisatı artmaktadır. 

ADNAN BILGET 

lnhisarla r Pavyonu 
Sayın Başvekilin bile takdirlerine mazhar oldu 

idarenin teşhirde gösterdiği 
parlak muvaffakıyeti 7 00 ,000 kişi takdir etti 

IZMIR Fuarı Jüri Heyeti bu 
pavyona altın madalya veriyor 

Her sene Türk müstahsilinin tütününü, üzümünü, anasonunu, hurda incirini defer 
f iatiyle satın alan bu idare işletmede de büyük başarılar elde etmiş, randmanı artır
mıştır. Bugün Türk likörleri, Türk şarap ve sigaraları dünyanın en nefis mamuldh 

arasında yer alıyor ve her yerde kapışılırcasına satılı)•or 

fohisarlar idaresi paviyonu gece qıklan altında 
Sayın lzmir eaylavı B. Rahmi Gökenin baılarını dinlendirmiılerdir. fiatüle karı• te•iri mücerrep bir hint otu 

başkanlıfında teoekkUI eden ıeldzinci ZENGiN BiR PAVYON buldum. Bu nebat berberiler aruında da 
lzmir fuan jüri heyeti bir lıaftadanberi Pavyonda beni, lnhisar1ar idaresi me~ seri ve pyanı hayret bir deva olarak kul-

faaliyette bulunuyor. Jüri heyeti fuardaki m1Ulanndan gayet na:rik bir zat karıdı· ]anılmaktadır.> 
pavyonlan ııezerken inhisarlar idar..i yarak uzun uzadıya malOmat verdi. Pav· Bu tohumlarla hazırlanan bahçe bU
pavyonu önlinde ehemmiyetle durakJa- yonun hazırlanııı ve teıhir edilen mad.. yük bir raihet gördil ve nebata elçinin 
mJf, pavyonun mimari tarzı, yapılışı, deleri etrafında tenvir etti. Her ıeyden adına izafetle (Nicotiane} adı verildi. 

tanzimi, vitrin ve teşhir iıleri üzerinde önce bu zata teoekkür vazifemi burada Tütün 1586 tarihinde Amerikadan 
notunu vermiftir. eda etmek isterim. 

Sekizinci lzmir fuan jüri heyeti lnhi- Memura •ordum: 
ear1ar pavyonunun mükememliyetini it

tifakla taadik etmiı ve idareyi Albn ma
dalya ile taltife karar vermiıtir. Bu güzel 
neticeyi tebıir ederken, nyın BatVekil 
B. Celil Bayann bu pavyon hakkında 
lzmri fuannı açtıkları gec.e 

cümleleri burada tebarüz 
zevk duyanz r 

ıöyledikleri 

ettirmek.ten 

-c lnhl•arlar vekili arkadatım cidden 
güzel bir it yapmlf. Pavyon her bakım
dan mükemmeldir. T eıhirde ve inhi•ar
lar mamuUerini ziyaretçilerin önUne aer

mek hu•wunda muvaffak olunmuıtur. 
T etekkür ederim.> 

PAVYONU GEZERKEN 
Sekizinci lzmir fuarının lozan kapısın

dan içeri girince geniı yolun eol tarafın
da, beyaz cameklından yapılı bir bina, 
cazip etili ve gllzel görUnüıüyle gözleri
mizi oktar. Şunu katiyetle iddia edebili
riz ki .. kizincl lzmir fuarında bu kadar 
giizel bir bina, bu kadar muvaffakıyetli 
bir müeueıe yoktur. 938 •eneıinin mu
vaffakıyet rekoru inhisarlar pavyonun
dadır. 

inhisarlar pavyonu heyeti umuınlye•i 
itibariyle mUkemmel bir te•İa ifade eder. 
Pavyonun üzerinde modem bir terasa 
vardır ki, bu teraoın bir eıi de 9 3 7 Paris 
serııl•indeki Belçika pavyonunda mev
cuttu. Bu terasın üzerinde mükemmel bir 
aazino kurularak inhisarlar içkilerini 88· 

bta arz husu•unda kullandmııbr. idare 
acaba bu teruı ve aazinoyu kazanç mak .. 
.. diy]e mi meydana getirdi) 

Şüphe edilemez ki hayır .. 

- Pavyonunuzu 
kiıi ziyaret etti) 

ıimdiye kadar kaç 

- Fuarı ziyaret eden ve fuar kapı-
•ından girenlerin hep•!.. 

- Yani 750,000 kişi, değil mH 
- Evet .. 
Bir ay içinde 750.000 kiıiye lnhioarlar 

mamullerini gayet cazip bir ıelc:ilde tanı .. 
tan fuarın hazırladığı veıileyi övmek is

terim. Ben ~avyonda gördüklerimi ayn 
ayn mütalea edeceğim. 

TOTON FABRiKALAR! 
Türkiye halkının mamul tlitün ihti

yacını temin eden tütün fabrikaları, fÜP" 

be edilemez iti büyük bir divanın baıa· 
ncıtıdırlar. Bunlar aruında Cibali tö
tün fabrikaeulın maketi, inhioarlar pav• 
yonunda gözlerimizi okııyor. 

Tütün Türkiye için, lnhioarlar idar .. ı 
için batlı baıına bir dlvadır. Bu müna
sebetle tütünün menıeinden do bahset· 
mek isteriz. 

TOTONUN MENŞEi 

Dünyada tütünü ilk defa kullandığı bi
linen kimse, on alhncı asır ortalarında 
Portekiz sarayı kralisinde F ranıa elçisi 
sıfatiy]e bulunan Jan Nicot'nun maiye
tinde ç.ahşmıt bir uıakbr. Bu adam, ken
disine çok zahmet veren bir ülserin tü
tün sayesinde tamamen eyileıtiğini söy ... 
!erdi. Tütünün ıifasından baıka ıekil
ı~rde de istifade edilmesi üzerine keyfi
yet gerek Nik.onun, gerek earay menıup
larının nazarlarını çekti. Nikonun tUtün 
yeti§tiren bahçeıi, zamanın ıifa yurdu 
gibi bir çok kim•eler tarafından :riyaret 
edildi ve tUtünUn ıifalı teııirlerinden is
tifade edildL 

Bu vaziyet üzerine Franıa elçisi bir 
miktar tütün tohumunu valide kraliçe 
Katerln Dö Medlçiye ve kral ikinci F ran
suvaya gönderdi. Elçi m~ktubunda ıöy
le yazıyordu ı 

Avrupaya gelerek: yayılmııhr. 
Humeli yoliyle Anadoluya ııetirilerek 

zer'ine baılanılan tütün kısa bir zamanda 
yayı1mış ve rağbete mazhar olmuıtur. 

Sultan Murat zamanında, tiryakilerin ya

nık sigara ile yataklanna girerek yangın 
çıkarmalan üzerine tütünün istimali Tür

kiyede menedilmiıti. 
TOTON OLKE.51: TORKIYE 

• 
Tütün ziraatine elveriıli olan Anadolu 

topraklan dünyanın en nefis tütününü 
hazırlamak suretiyle bir asırdan beri Av· 
rupada nazan dikkati celbetmiıtir. Tür
kiyede yetifen tütünler, ilk defa bundnn 
altnııt iki sene evvel lzmir limanı yoliyle 

lngiltereye ihraç olunınuı ve büyilk bir 
rağbete mazhar olmUftu. O zamsn lngiliz 
kraliyet oarayı için lzmirden, lngiliz el
çisi vaııtasiyle eyi kaliteli tütün aahn alı .. 
narak lngiltereye .. vkolunurdu. 

r .. Tü't'iiii·ii~ ... ~ 
• c 
Ülk def' a Avrupayai 
• • 
EAnadoluya girişi,i 
iistimali hakkındakiE 
imalumatı bu sütun-i 
• • 
E larda bulacaksını:zs : ....................................... . 

Bugün dünyada en nefiıı tUtUnU ye· 
tiıtiren !ilke Türkiyedir. Şark tütünü adı 
ile maruf olan Türk tUtünlerlnl bütün 
dünya bqenmiftir. Bugün vuat! M mil
yon kilo tütünlyle dünya tütün lotihoa
latı aruında büyük bir yer lfgal ~der. 

1894 yılında Türkiye H milyon, 1900 
ydmda 28 milyon, 1911 do 63 milyon, 
1922 do 20 milyon, 1930 da 47 milyon, 
19 3 7 de do 69 milyon tütiln iotihoal et• 
mittir. Muntazam ecnebi lotatı.tilclerlne 

göre Türklyenln tütün ihracatı daima bü
yük bir yeki'lna dahil olmuıtur. 932 yı• 
lında tütün ihracahmıZ .f 1 milyon kiloya 
kadar yiiuelmlı ve o aene memleket• 
yalnız tütünden 6 7 milyon Türk llra11 
girmiftir. 

NELER YAPILIYOR> 
lnhi .. rlar ldareoi yaprak tütün dlva

ıını ele aldığı zaman tütünün iç btihll
Htta kalit08İ iyi delildi. Açılan fabrika
larda tütünün nikotin dereceai Uzerinda 
çalııdarak halkın ııhhati ıı!!zetilmiftlr. 

Bugün nikotin dereceal en müsait tUtünl\ 
yetiıtiren ülke TUrkiyedir. Türk algara
lan bütün dünyada rağbet kazanıtllfhr. 
Bizim tiltün ve eigaralarımıza verdiğimiz 
çeşniyi bugün hiç bir memleket vereme· 
mektedir. Amerikalılar, harman yaprak
larken mutlaka Türk tütünü ilave etme· 
yİ unutmazlar. 

İnhisarlar pavyonunda, memleketimiz .. 

de imil1 edilen bütün aigara nevilerini 

hazırlanııları itibariyle etüd etmek 
mümkündür. Burasını ziyaret eden bir 

insan, göğoU gururla kabararak aynlır. 

Bundan anlıyoruz ki tütün dlva8lnda 
tam bir muvaffakıyet vardır. 

Genç kızlar bu müeue•enln içinde 
Türle itçiliğinin en güzel nümuneaini ve· 
riyorlar. 

- SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

lnhisarlar Jdareai, pavyonunu gezmek 

zahmetine katlanan yüz binlerce zlya
rotçlyl afırlamak için terasında böyle 
bir gazino meydana getlrmiıtir. lnhioar 
maddelerini gayet ucuz fiatle zlyaretçl
lere vermek ouretiyle gayet mUopet bir 
reklam ıekll ihtiyar edilmiıtir. inhisar 
içkilerini tanımıyanlar burada uzun mUd-

- cHekimlerin ıifa bulmu dedİiikliİeİİrl·············•·•iıiiıiiiiiiiliiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm 
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Fransa tarihinin 
kördüğü~ noktası 

Sahi mi mösyö"> dedi. O halde igte 
sizin hallınız.daki emirlerim. Marki dö 
Luvuvo J. bu adamı muhafızlanma teslim 
ediniz.. Bastil zındanma götiUsünler. 

Bastil kumandanına da aöyleainler .. 
Bir daha ondan babsedildiiini ifitmek 
istemiyorum. 

Kont dö Brevan bu sözler kargı ında 
kılını bile kıpırdatmadı. 

Kral alaylı bir tavırla devam etti: 
- Madam ki size terbiyesi tevdi edi· 

len çocukla bu kadar alakadar oldu.· 
nuz, memnun olmanız için momeuyör 
Luinin akıbeti hakkında da sizi tenvir 
edeyim. Marki ... Kont dö Brevandan da· 

ha emin. daha ııadık ve daha fedakar 
aynı zaman•., gözü pek bir kimse tanı· 
yor musunuz? 

Marki, kısa bir düfiinceden eonra ce· 
vap verdi: 

- Evet, Sir.. Mılhafız silahtQrlerini· 

zln zabiti olan Sen-Mars sizin 
diğiniz adamdır. 

- Ondan emin misiniz) 
- Kendim kadar •. 
- Şimdi nerededir'.? 

tam i5te• 

- Bölüğü ile beraber valic:le kraliçe-
nin odasının kapısı önünde vazifede· 
dir. 

Delikaruı zabiti gördü. Ayağa kalktı. 

- Annemin ölüsünün bq ucunda U· 

baha kadar kalmama neden mani olu-

yorsunuz.. dedi. Bir dakilı:a .. şimdi geli
yorum .. 

Monsenyör Lui eğildi. Oindarane bir 
hürmetle ve büyük bir ihtimamla Ann 

d'Otrişin gözlerini kapattı. ölünün el· 
!erini göğsü üzerine haçvari koydu. Mer· 

mer gibi buzlqffilf alnına derin ve sıcalı: 
bir buse kondurdu .. 

- Anneciğim.. Sevgili annecıgım .. 
Son ve ebedi uykunu rahat uyu .. 

Diye mırıldandL Zabit dönc'"i. 

- Hazırım mösyö .• dedi. 

-
1 Nakleden 

Kemaleddin Şükrü Orbay 

Faribol: 

- Mistufle.. dedi. Bu melun aarayın 
içinde silah~örler mantar gibi peyda olu
yor. Ayağını bastığın yerden bir muha· 

fız fışkırıyor. Hani buradan postekimizi 
deldirmeden bir çıkarsak ve ondan son· 

ra monsenyörü bu melunlann penc;esin· 
de bırakırsam bana da Fanbol demesin· 
ler. 

Mistufle kulak kabartarak Faribola 

Faribol.. 

- Ala .. dedi.. Boşa gitmedi. işte bu 
da varan üç ... 

Oçüncü feryat silahıörleri bidetten ku
durttu. 

Hepsi birden hücum ettiler .. 

Birkaç dakika içinde kapının arkasın• 
daki maniler kaldırıldı ve hepsi odaya 
girdiler. 

Girer girmez de hayretten biTbirleri· 

bile etmeden ok gibi önlerinden geçip 
gittiler. 

Hic; biri aradıklan ilci adamın orada 
olduiunu fark bUe etmemişti. 

Faıibol: 

- Miatufle.. dedi. Tehlikeyi atlat• 
tık. 

- Evet patron.. Atlattık .. 
- Şimdi ne yapacağız biliyor maaun 

Mistufle) 

- Hayır patron .. 
- Ettiğimiz yem.ini habrl.ıyor 111uaun) 

- Evet patron .. 
- O yeminde duruyor muaun) 
- Evet ... 
- Şu halde monaenyör Luiyi kurtar• 

mak için benimle beraber ve ıeve seve 
canını fedaya hazıram .• 

- Hazırım.. 

- Mükemmel .• Şimdi asıl m~le ca-
nımızı feda etmeden monaenyörii kur· 
tumanın en güzel yolu hangiai, onu arı· 
yalım. 

Bu sırada kulaklarına arkadan bir aea 
geldi. 

Bu ıeslerı 
-Mösyöler .• diyordu. Müaaade eder

seniz bu hususta ben de size yardım ede· 
yim .. 

F aribol ve Mistufle arkalarından g&

Ien bu aesi duyar duymaz derhal k.llmc;
lnrını çekerek yana ııçradılar. 

Karıılarında matrUJ ıimalı, kısa boylu, 
çocuk yüzlü ve zaif bir delikanlı duru· 

ben ... 
Çabuk ol.. Çek kıluıcını.. Yok.. alİIO" 

allah piliç keser gibi gırtlağını kopanraıl 
senın •• 

- Sizi yemin ile temin edeyim Jd.. 
- Bak daha hala söyleniyor.. K111• 

ruğu kopasıca.. Çabuk ol., Genzelik 
yeter ... 

Tüyıüz delikanlı kılıncıru istemiye S. 
temiye çekti 

- Ama da inatçısınız.. dedi. F abt 
madam ki istiyorsunuz.. pekili.. Ce:rr 
sını ben değil, siz çekeceksiniz .. 

Daha ilk aaniyeleıde Faribol lcar,.ın• 
dakinin kılınc; kullanmakta hiç te aced 
olmadığını anladı. 

Di!,!leri arasından : 
- Vay canına.. dedi. Bu küçük ~ 

sağlam bir ayakkabL. Fakat burada 
onunla fazla uğraımalc tehlikeli. . ı,iıd 

bir an evvel bitirmek en doğru .... 
Faribol sadece kılınç sallamakta rna• 

hir bir adam değildi, o aynı zamanda ol
dukça ıiddetli bir kılınc; hoca11 idi de.. 
Sarayın karımnda uzun sürecek bir çat• 
pl§manın kendileri için ne kadar tehlikeli 
olduğunu bildiği içi.n yalnız kendi.

mahsus usta hücumlanndan birini Y•P" 
mağa karar vermişti. 

Delikanlının tarn kalbini ııözü ile _. 
şan aldıktan sonra büyük bir emniyet'

lulıncını ileriye, delikanlıya doğna ...ı
det ve süratle ha vale etti, aynı anda b 
lıncı elinden f ırladL 

- Peüla.. Onım rütbelİDİ yilZbqı· 

lığa çıkardım ve Pinyerol kalesi Jaıman· 
<tanlığına tayin ettim. Yeni vaziCeai 1'a· 
ıma hemen bu gece sidecek ve giderken 
'de daediği, istediit gihi bir maiyet te 
tctkil edecdc. Cide:!~en de her tarafı 

ıunsıkı kapalı bir araba içinde monıen· 
yör Luiyi de beraber götürecek. Monsen
yör burada mevkuf tutulacak ama ken· 
clisine karşı en ufalc bir hürmet kusurun· 
da bulunulmıyacak. Ona karşı daima 
monsenyör .. diye hitap edilecek.. Önün· 
de daima baş açık konoıulacılk.. Sıhhn· 
tine çok dikkat edilecek.. Kale dahilin
de ve mevkufiyet hududu ic;inde bütün 
istdderi yerine getirilecek. Ve nihayet 
son, kat'i iradem şodur ki, her ne oluTSn 
olsun onun tek bir kılma bile hata gel
ınİyecektir. Anladınız değil mi Marki ... 
Şimdi emirlerimin tabikine Konta ait 
olanlarından baılayınız.. Nam Kont .... 

yordu. Humı ondan daha usta çaklWf, hami 
iri, siyah gözlerinde çok cani& ve ateı· lesini çelmiı. üatelik elinden ailabını dil-

li bakı,lan vardı. şürmüştü. 

Taflan kümesi arkasında aaldı bulun-ı Faribol şaşkınlığından aptala dönmill 
duğundan iki arkadafPD kendilerini yal- bir halde iken delikanlı yere dü§Cn kı• 
nız zannederek aöyledikleriııi duymuo- lıncı aldı, kendi kılıncı ile birlikte Fari• 
tu. bola uzattı. 

Faribol: - ALnız mösyö .. dedi. ikisini de alı• 
- Küçük adam.. dedi. Kuyruğun nız. Size birnz evvel kendimi müdafaa 

kopsun senin .. Demek ~izli yerlere sak· etmesini bildiğimi ispnt ettim. Şimdi C. 
lnnıp başkalarının sözlerini dinlemek gi· yalan söylemediğimi ispat etmek istiyo
bi kötü bir huyun var senin. Bu, çok fc· rum. Eğer sözlerimi dinledikten sonra 

na bir hastnlıkbr delikanlı .. Bu haStalık· beni monsenyör Luiyc ihanet edebUo
tan şimdi ben seni tedavi edeceğim. .. cek vaziyette görür ve telakki ederseniı 
Haydi.. Çabuk.. Çek kılıncım ve.. ölü- derhal öldürebilirsiniz. 

Kararlanmı beğendiniz mi~ 

ihtiyar kont bir dizini yere koydu. 

- Haşmetmeap.. dedi. Benim gün
lerim esasen sayılı .• Fakat yirmi selciz 
yaşında bir delikanlının.. kard~nizin 
bu ebedi zından hayatı içinde çekeceği 
büyiik azabt dü~ünüz .. 

On dördiincü Lui, onu dinlemek İste· 
mİycrek kapıya doğru yürüdü. 

Kont dö Brevan derin bir ümitsizlik 
içinde arkasından haykırdı: 

- Sir •• Sir.. Yer yüzünde haklı hak
sız insanları cezalandırmak hallı sizin .. 
Fakat unutmayın ki insanları cezalandı· nin hü .. ranlarına bakındılar. 
tan insanlardan daha büyült bir kuvvet hazırlandılar. - Patron.. dedi. Duyuyor mwun?. Odada kimse yoktu. 

me hazır ol.. 
ince, tatlı, titrek, fakat aynı zamanda 

çok metin bir ses: 
1 - Kendinizi boı yere üzüyorsunuz.. 
dedi. Sizi temin ederim ki ben dü§man 
değilim .. dostum .. 

- Evet.. dost.. Şimdiye kadar ıura• 
hnı bir kerre hile görmediğim bir dost .• 
Haydi küçi k.. Böyle dolmalar yutmam 

inhisarlar 
Pavyonu 

var .. ATiah varf.. 7..abit: Yandaki odadan ayak sesleri geliyor. Biraz evvel burada bulunan iki kişi - BAŞTARAFI 5 tNCt SAHtFEDE-
KraJ, batanı bile çevirmeden Markiye - Hayır.. Hayır.. eledi. Monsenyör Herifler galiba buraya girecekler. nereye gitmişlerdi? 

seslendi: yalnrz gelecekler. - Ala .. Gizli kapının anahtarı sende Birdenbire ortadan kaybolmaları için 
- Marki .. Bir saat sonra gelip emir• Bu sözlerin iki arkadaı üzerinde bı· değil mi~ mutlaka şeytan olmalan lazımdı. 

lerimin tamamen ve harfiyen tatbik edil- raktığı tesiri gören monsenyör onlan tes· - Evet.. Muhafızlar bir müddet yatağında ölü 
diğini bana haber vereceksiniz, ha .. eyi kin etti. - Bu pençere zeminden ne kadar yııtan valide kraliçenin odadaki mevcu· 
ki fıatmma geldi. Valide kraljçenin oda- - Merak etmeyin.. dedi. Geç kal· yüksek~ diyeti ile dini bir tereddüt geçirdiler. 
sındaki iki serseriyi yakalıyarak derhal marn. Hemen gelirim. - Bq metre kadar var. içlerinden biri: 
İpe çekiniz. Eğer kolay yakalanmazlarsa Fakat delikanlı odadan çıkıp ta ka· - Oradan atlıyabilir misin) - Acaba buradan mı sıvışhlar .. 
Üzerlerine sil&.h§örlcr yaylım ateş açsın· pı kapanınca) Farihol ve Mistufle dışarı• - Atlamasına atlarım ama .• Ya aşa· Diyerek pençereye yaklaştı. 
lar.. da bir takım gürültü, bir tepinme, bir ğıdaki muhafızlar) - Vay alçaklar vay .. dedi. A111.ğıda 

Genç hükümdar bunları söyledikten mücadele gürültüsü duydular. Bu gÜ· - işte onların Üzerlerine atlıyacaksın nöbette olan iki arkadaşımızı öldürmüı· 
sonra uzaklaştı. rültüleri boğuk bir küfür ve sonra yere ve atlar atlamaz da heriflerin i~lerini bi· ler ve kaçmışlar. 

inhisarlar idareai pavyonunda hayret 
ve aevinçle duruyoruz. Bu batb bqma 
bir dava ifade ediyor. Puro imaline 
memleketimizde baılanmuı ve kısa bir 
zamanda müsbet neticeler alnunuı bizi 
sevinçle Ü7.erinde meşgul olmıya eevk· 
ediyor. 

ruz DAVASI 

Pavyonda tuz bahsi de ibizi menol 
eden bir kısımdır. Türlt tuzları eon za. 
manlarda her yerde aranmaktadır. T e§

hir cidden güzeldir. Bugün Voltera tu~ Kont dö BreYan, arkaıından lco~ak düıen bir vücudun çıkardığı ses takip tireceksin. - Lanet olsun .• Her halde uzağa git· 
ve tekrar. son defa olaralc Monsenyör etti. - Olur patron .• Fakat ya siz? memişlerdir. Pctlerinden Jrn~a1ım. Büyük mem1eh.uma rekabet eden Türft tuzla· 
Lui İçin yalvarmak istedi. Fakat omuzu- Monsenyör Luinin haykırmasını duy· - Ben g'izli merdivenden inerim ve kapıdan çakarak önlerini kestirelim. Mu- lan, dünyanm en mükemmel t~li mü· 
na basan bir e1 onu olduğu yere mıhladı: dular. acn atladıktan sonra bana kapıyı açar· hakkak yakalamalıyız.. esseseleri olmUJfur. Mesela Çamaltı tuz. 

Markinin eert aeııi ,..ük.&eldi: - imdat .. Yardıma gelin .. Alçaklar .. em. - Evet.. Evet .. Peşlerinden koşalım. laaı muazzam bir tuzla köyü olmuı, mele· 
- Kont dö Brenn .. Mevlcufsunuz .. HairuCT., Kral... Tam hu sırada odanın kapısı müthiı Büyük kapıdan çıkalım. Muhakkak ya· tebiyle ve her cins tetkilltiyle nazan 

Beni takip ediniz. Sonra ba ıes gürültü arasında fazla bir gürültü ile sarsıldı. kalıyalını. dikakti celbetmiftir, 

Kont, mağllıp ve aciz başını önüne duyul~az oldu. Sarayın silahlı muhahzlan. kapının Hepsi de karmakantık bir halde oda· Geçen eene bir kimyager itlik tuzla-
eidi. AilıYorda.. na ~ odada bir müddet tatır· arkasındaki manileri yıkıp odaya girme- dan çıktılar. sından bahsederken ıöyle söylemiıtirı 

Momenyör Lai. annajnin yatainun di- mıt gi>i blcLlar. Faribol kendine çabuk ie çalışıyorlardı. Muhafızlar içeri hücum edecekleri 11• - Yakın 1enelerde bütün alıcılar 
binde. öliinüa elini elleri anmada tut- gddi. Farihol deihal kılıncını çelcti. rada Faribol bir ııçrayışla dUTara kadar Türk tuzlarını. bilt..- Çamalb tuzlaraH 
DWf, diz ~- Hlll cim ediyordu. - Kuyruk]an ltOl*lll-. ZaTallıyı tu• - Kuyrukları kopsun.. dedi. Mistuf· ginni~. gizli merdivene açılan kapıdan te:rcihıe mecbw olec:alrm. Çiinki Çam.in 

Birdenbire odanın bpm çldı: zağa düpizdüler. Haydi Mistufle kır şu le.. çabuk ol.. Pençereden atla .. Aıağı· geçmi~. Karanlıkta sağını solunu elleri hR1•mım tmlan. lr.Oltik eoda itihari:rle 
Kralm silib.törlerinia zabiti ünifor• k.apsyıf. dali herifleri çabuk gebert ve bana' ka· ile yoldıyarak aşağıya kadar indi. çok üatÜndm. Ba harp maddeai her tfir. 

mumı tafrJ'an biri ppkaa elinde içeri Faril>olan bu emrini dahal yerine ge· pıyı aç. Ben haydi haydi buradan on da· Tam bu sırada Mistufle de sokak ka· lil ADaJ'İe elveriflidir. 
girdi. tirmelt için Mistufle lenİf omazlannı ka· kih hanlarla uğraşabileyim. Fazla uğ- pınnı dıprıdan açıyordu. Bana neden Mit vermem.eli.. Tuz dl· 

Bir kötede otDnnut beklemekte olan pıya dayaıcR rapmam.. - Patron .. Patron.. vammn Yiiriidliinil. ihracabD artma• 
Faribol Ye Mimafle •:rm bareketle ~ Kap. çatırdadı. Filhakika lcapryı açmtt olan muhafız· - Burada)'Ull.. siyle. memlekette in &atleriınia daimi 
r1J'UAk a,..P bllı:tdar. Tam ba mada ~eaia açık kal· lar önüne yığılmıt olan masa, 1andalye. - Oldu bitti patron .. Herifler mor· surette acuzlablma.ıi,ie ... oraz. Meeel& 

Zabit: 11111 bnadmdaa odanm. ortuıu. .ok.ak- koltuk gibi etyalan birer birer lt:aldrr· toyu çekti. Birinin ftzerine düıtüm ve b .. Japonya tuz ihtiJ'aam memleketimizden 
- Majeste kral motl8ellyir La ile sö- tan atıbmt bir cİIİm diifti. Bu c:İIİm. Ja. maia çallflYorlardı. çağı iki küreği aruma sapladım. ötekini temia etmektedir. 

riipnek istiyDI', eledi. n1mıt Lir lr.ılmç puçaa idi. Faribol: de boğdum. PAVYONDAN AYRJl..JRKEN 
Faribol SÖZ ucu ile ba adamı aıiizdak. Fara.ola - Hey Möeyöler .. diye bağırdı. Cö· - Ala .. Şimdi onlar ıaraym büyül Ne&. amklajh Türk praplanm. T""mlı: 

len IODnl kendi kendine: - Vay rn.. dedi Miatufle dur. rüyonun ki hiç sıkılmadan ve benden kapısından çıkarak bizi tllibe koyula- likörlerini Ye diler alkol mamullerini 
- itte IUTilb hiçte l.opım• gitmiyea Ba ima lulmç ne demıelttir bilir milin1 miiaaade bile almadan hareltet ediyorını· caklar. Biz kestirme yoldan onların ön-- bUyiik bir hayranl.kla mütalea ve eeyre

bir laerif .. diye ıöyle.di. Sonra zabitin Bunun miDul bütüa dünya dalerinde nuz. Zannediyor muııuntl% ki nazik bede- lerine çılmlım. Şimdi gecedir. Bizi gör· diyoruz.. AnL:roram lr.i Ç11)1pna yerinde
.özlerini ~c balunduiu dua bu,Ua cparti kayboldu> demektir. Bu haberi niıni .Wn kaya elleriniilo kolay kolay mezler. B:z de sakin görünmeğe çalışa· dir. idare muvaffak olmak için çok ça• 

içinde duymam'! olan delilr.anbya doira bize kim, hangi meçhul doet ftriyor bil- deldireceğim. Dikkat edin.. Benim el- rak sarayın tam kafluında ve bir ke- llfl1Ulbr. tnbi.arlar iclareaıinin bu bqa
yakla,tı. miyonmı.. Fakat muhakkak ki laakkı ·nr. lerirn armııt toplamıyor, narda yer alır, burada olan biten şeyleri na hepimizi arltaamdan •ürüklemiye 

- Moa.enyör .• dedi. Kral aizi ya· Kapıyı brmaktan •azceç Mistııfle.. Bila• Böyle eöyliyerek iskemlelerin boıluk- görmeğf" ealıpnz. müstaittir. 
mna çaiırtma1ı: için bir adam gönder· lcis kolay kolay açılmanıu1 için arkaaına ları ara11ndan krlıncmı iki defa ıokup çı- - Oiur patron.. lnbiA:dar idaresini Ye bu müCMC9e}'i 

mİf.. eline ne geçene yıi. kardı Karanlıkta kayboldular ve sarayın tam idare edenlerle. fuardaki pllTYODQ mu· 
MownyÖI' Lui ~ bJdırd.: Bir ia ic;iDde odada W....n masa.' Kapının öte tarafından ilci feryat yu"Jc. kar~da, arkalarını bir taflan kümesine vaffllıyetla 'clare edenleri tebrik etmek· 
- Ne dedin Km. rff'din) .-ndalve laneo l:nh..~ ne varsa lae1>- •idi. vererek aakin durdular. İatf!r:~ 

Bu büyük itimat ve aafiyet Faribold 
mütehassis etti. 

- Küçük delikanlı ..• dedi. Sen haki
katen gözü pek, söz.Ü tok ve özü doğrd 
bir adama benziyorsun. Dost olduk at• 
tık. Sık elimi .. 

Birbirlerinin ellerini sıcak bir dostluk 
ile sıktılar. 

-BiTMEDi-

(BORSA] 
~ 

2733 Alyotl 
1852 M. j. Taranto 
989 Tanm §irketi 
846 K. Taner 
974 Y. f. Talat 
439 fohisar 
425 A. R. Üzümcü 
422 A. H. Nazlı 
325 Ş. Remzi 
290 S. Erkin 
283 P. Mihalef 

10 
9 2.5 
9 25 
9 t.5 
9 50 
9 50 
9 

10 25 
9 50 

10 
9 

f 78 A. Rekonyo 9 75 
174 j. Taranto 9 
1t4 P. Klarlı: 9 50 
f 18 D. Arditi 9 ZS 
103 Esnaf Bank r r 12.5 
75 öz. Türle l 2 2S 
71 Hilmi Uyar f 0 50 
S2 Hasan Çol. oğlu 9 2.5 
50 M Bqikçi 10 2.5 
49 Ş. Riza 10 
39 Paterson 10 
37 Akseki bank. 19 75 
31 Halim Alanyalı 8 50 
27 j. Kohen 9 .50 

,; 6 Şm1alt oğlu 1 O 15 
IOS31 Yekta 

176755 Düıılr.ü yelciln 
187286 Umumi Yekan 

tNaR 
:5263 ş. Remzi 7 
1000 Alyoti 8i H vadeli S 
915 F. SoLui 9 so 
919 AH. Nadı 7 
422 F..naf bank. 7 
4 15 1zzi ve Ali 8 7S 
279 H. Lni 9 zs 
21 O B. Alazn.lr.i 1 
264 M. j. Taranto 7 so 
2 38 B. F ranlco 7 25 
~ 23 Muhtar Ataman 7 
l02 j. Taranto Ma. il 
89 P. Mihalef 9 62S 
7 3 Elyezer Roditi 8 
69 P. Pac.i 12 
6 7 Ş. Riza Ha. 7 so 
61 Habhi Şqbeı e so 
4 7 Albayrak 9 so 
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Fakat siz ... Siz kimsiniz Mösyö ... 

Şehirde ve köylerde sellerin 
yaptığı tahribat mühimdir 

Çine, 17 (Hususi) - Çine belediye 
azalarının seçimi llyönkurulu tarafından 
yoklamaya memur edilen •vultat N~et 
Akkorun riyasetinde ya'j>ılmıfbr. 

Kim olduğumu söylersem benden korkarsınız. 
yalnız sizi değil, sizinle alakası olanların da 

bütün sırlarını biliyorum Haşmetmeap!.. 

Ben 

<Lb .:.. • d nımadıg"' ım cribi aizinle de hiç bir alakam ->e as...,ano, ımparatorun yanın an •· 
çıkbJttan aonra daha aabahtanberi me- yok. Yardımınıza da muhtaç olacak va· 
ralt ettiği Teofanoyu, imparatoriçeyi ziyette değilim. Hemen derhal impara• 
iÖrnıelc, ne olduğunu anlamak iizere he· torun yanına gideceğim ve ne zamandan· 
men Prenses T eklanın odasına koştu. beri upklarının, baıında imparatoriçelik 

Acaba imparatoriçe ne olmuştu) tapmakta olan bir kadına kartı böyle 
Panzehir tesirini göstenniş miydi> küstahça hitap etmelerine müsaade etti-
Kapıdan içeri telaıla girdiği zaman ğini ıoracağım .• 

imparatoriçe T eofanoyu ayakta.. Oda- Bu asabiyet ıözleri Sebastiyanoyu mü-
nın ortasında. masanm yanıbaıında ve tecssir etmedi. 

tekrar zehirli ıarap şişesinin baıında Bir daha hi.irmetle eğildi. 

- Gündüzleri ıiyahlara bürünüp sa
rayın arka kapıeından çıktığınızı belki 

sarayda benden baıka bilenler var .. Fa-

kat bu kaybubetinizin Samatya manas
tırında baı papaı E.ftimyos için olduğunu 
baııkaeı bilmez. 

Teofanonun gözleri büsbütün ve bu 
sefer yalnız hayret içinde değil, aynı za
manda dehıetle açıldı. 

- Fakat •. Fakat mösyö, sİ7. •• kimsi-
niz> 

eördQ M • 1 • • h ··-1 • 1-. - a1este ennın er eozıerıne s;arşı 

Kendini tutanuyarak haykırdı: boyun eğmek vazifem .• dedi. Yalnız tek - Majeste.. kim olduğumu size ha-

- Dokunmayın.. O şişeye dokun· bir alSzüne itiraz edeceğim. Unvanı is- yatımın ta.. baıından itibaren anlatmak 

Diye kekeledi. 

lllaYtnl.. ter Majest; oleun .• ister imparator .• Adı İcap ederse benden korkacalcıınız .. Bun· 

Tcofano haytetle odaya giren adama, İlter Vaail oleun. .• ister Leon .. Koca gÖ· lara ne lüzum var. Görilyoraunuz ki eizin 
~adığı bu adama bakb. bek Sebaıtiyano hiç ama hiç kimsenin bütün ıırlannızı biliyorum. Yalnız eizin 
~butiyano. imparator Vaailin ölil· uflliı değildir ve upğı olmaz .. Ben eade değil.. Sizi saran .• ıiz;nle allk.adar olan 
~en evvel adada bulunmakta idi. b 1 

A ve aade kendi kafamın ve ltendi kalbi· imanların da eırlanru i iyorum. Haya. :Y eilenceleri için saraya gelmif, im· 
~torun hayatına mal olan kazadan min. vicdanımm upiıyun.. Bu kopası tun oimdiye kadar etrafıma ölüm da

ao.,. sarayda hlllltfb. Bu müddet için- kafam. bu çürüye.i kalbim beni istediği· 
d d T .. ne kul köle eder. Sizin. zab .haftlletane-e e eofano onu gönnege ve tanıma• 
h fırsat bulmarnl§b. Bu ib"barla impara- lerinin benimle hiç bir alakası mevcut 
toriÇe tanımadığı Sebastiyanoyu odaya olıruyabilir. Faltat benim .• aize alakam 
eirer görünce ve onun telqlı bir ııesleı var. Beni kal'flnızda düşman olarak de· 

- Dokunmayınız! ğil .•• Dost olarak görün .• Karanlık bir 

iıtmakla geçti. Bundan ıonra günahlan
mın kefareti için olsun, ömrümü azrail 
ile pençeleımeğe hasrettim. Eğer böyle 

yapmasa idim şu anda majesteleri ile 
karııı kar§ıya bulunmak ve konuımak fe· 
refinden mııhrum ka1ırdım. Eğer böyle 

lhtan ile kal'Jılaşınca haytete dü§mÜ§- odada.. çullar içinde ve kuru tahtalar üs- yapmasaydım ve bu &nda bu koca Bi· 
tü. tünde cenabıhakka yükselttiğiniz duala· zans aaray zah haşmetanelerinin ölümü 

nnıza ben de ve içimden iştirak ederim. üzerine riyakar yaşlan döker, fakat alt-
T eofano titredi. tan alta da sevinirdi. 
- Fakat. .• Mösyö .. siz neler eöyli· 

yoraunuz> -BiTMEDi-

lzmit, 16 Niıan (Muhabir mektubu)• 
Dün, gece yartstndan ıonra, h:mit 'H 

bütün vilayet mıntakası büyiik bir tchli· 
ke ve f el&ket eavutturmuıtur. Saat 21 
de ba§lıyan tiddetli bir aağnak lahzada 
tufan §eklini almı§tır. O kadar ki İzmit· 
te tavanı akmıyan hiç bir ev kalmanut 
ve gece yansından sonra bir çok evler 
halkı 

0

paniie uğramış bir çokları sokağa 
Eırlamıı ve yağmur olanca pddeti ile aa
bah saat beıe kadar devam etmiıtir. 

İzmit raıat merkezinden aldığımız 
malfunata göre, Kocaeli mıntakuma 99 
milimetre yağmur dUımüıtür ki bu rak· 
kam fevkaladedir. Ve Türkiyenin hiç 
bir yerine bu le.adar ,iddetli yağmur düt
memi§tir. 

Bu sağnağın tnhrihab çok heybetli 
olmuttur. 

Paj, Veli Ahmet, Ta§çılarbaıı mahal· 
le ve semtleri azgın seller içinde ltalmlf. 
bir çok evleri. dükk.anlan fınnlan ve 
kahveleri su basmıı, duvarlan yıkm11 bir 
çok yeyecek maddelerini alıp götÜrmÜf• 
tür. Paj mahallesinde sellerden bir ev 
çökmüıtür ve bu mahalle ıokakları kl· 
milen eu içindo kalmıı, evlerin içine de 
su dolmu,ıur. 

Seller bilhassa yeni yapılan rıhbınCla 
mühim hasar husule getirmiıtir. 1"'8ab 
devam etmekte olan nhtımın büyült bir 
kwnı çökmüştür. Yine rılibm sahasında 
in'8ah baılamıı olan yeni Halkevi bina
ımın temeJleri de su içinde kalml§br. Bu 
taraflarda bulunan zahire, kereste. mal· 
zeme ve bir çok depoları da seller ha. 
mış. tahribat yapmıştır. 

Taşçılar başına karşı dağlardan sfi. 
rüklenip gelen biiyük taı, kum. l'lğaç ve 
kütükler, buradaki fınnı, kahveyi, dük
kanları doldurmuştur. Çocuk bahçesi su· 
lar nltında kalmış, vilayet nümune fi
dıınlığı bilhassa hasara uğramış ve m5-

Hafif, titriyen ve fakat tatlı bir ecsle: 
- Neden bu şişeye dolrunmıyayım 

mösyö .. dedi. Siz kimsiniz) Bana neden 
böyle hitap ediyorsunuz) Bu ıi~dcn he
rı.iın için ne gı"hi bir tehlike tuavvur edi
Yonıunuz? Daha sonra.. Daha sonra bu· 
rada. bu sarayda hiç kimsenin alakadar 

olmadığı, alakadar olmak istemediği he· 
nirnle neden m~gul oluyorsunuz) 

Teofanonun bu sözü söyliyen kuvvetli 
1esi Sebastiyanoyu gözlerini yaf8rtacak 
kadar müteessir etmi§ti. 

iki büklüm oluncaya kadar eğildi. 

Bulgaristan yeni ordusu 
nasıl teşkil&tlandırılacak 

- ~~ajeste.. dedi. Ben bu sarayın 
Yabancısı değilim. Hatta diyebilirim ki 
ci"ı· 'il 1 erkekli bu koskoca binayı doldu-
lanların içinde ve hatta haııta müteveffa 
"alid · • ,d .. h ld h · tf c ımpnratonçe oı ugu a e cpsın-

cn eski eayılınm. 
l eofano, bunlan eöyliyen adama bay• 

tet:Jc bakıyordu. 
- Sin .• dedi. Hiç görmemiştim. 
~astiyano devam etti ı 

l - Ben de sizi hiç görmemi~tlm. Fa· 
t 3.t fİrndi illt defa yüzünüru görüyorum. 

~~t &esinin... ve... dualannw çok ya· 

1 dan duydum.. Büyu-k dert ve keder• 
er· • 
~~l2e sanki içinizde imişim gıôl vakı· 

Varşova 19 (Ö.R) - Polonya askeri 
gazetelerinden Polska Zbotjna • Bulgar 
ol"dusunun tensikt hakkında şu rnalö.~ 

matı veriyor: 
Bulgar ol"dusu yeni teşkilatı mucibin

ce dört kolorduya ayrılmıştır. On piya
de, bir tank, bir motorize kuvvetler fır
kası ile üç süvari livasından ibarettir. 

Piyade fırkalan haricinde bUyUk ağır 
topçu alayı, istihklm, şimendifer, muha
bere alaylan vardır. Motorize kuvvetler 
fırkası eski Avusturyanm steyer 40 D 
tipinde 300 nakliye arabasını, Fiat An
saldo 33 sisteminde zırhlı otomobilleri 
ihtiva ediyor. Süvari kuvveti Uç slivarl 
alayı ile bir süvari topçu kuvvetinden 

ı. i 1' eofono bu sözleri bir küstahlık telak- müteşekkildir. 
tt etti K · Bu suretle Bulgar ordusu 108 piyade b• · rırşısındaki adamı da her hangı 

11 au ti b 30 süvari, 78 hafif ve 25 ağır topçu ta-
l re c kendisine bir tecavüzde u-
Utıtnak 13• .: h • t L buru olmak Uzere 80 bin kişiyi bulacak-ta. .. yen ve ya ut ımpara or eon . .. 
.. lllfından bir tuzağa dil~ürülmek için tır. Şimdi~ ~ ~~ gormU~ efrad 

g0 ndcrilmi b" • d 170 bin kişıdır. önumüzdeki yıllarda 
§ ın san ı. ır:..; 1. .. 1;., -~_ı L-d 

- Mö-0- d-_ı· ç-L- d ........... daha 250 bin~ ta ım gorm""" ıt:.ırau .a.a -
~· E -J •• cuı. ~nlZ 1,..-••J-•• klet'dir 

1 
ada dinlemek istemiyorum. Sizi ta• rosuna girece • 
~ 

Bulgar Kralı ve K-raliçesi ıon seyehatlerinde 

hlm tahribata uiraOU§tır. 
Ki.iıt fabrikası ile ikinci Hiıt, sellü

loz ve klor fabrikaları eahalan da ta
mam.iyle ıulann istilasına mana kalmıı 
n klğıt fabrikasındaki tat deiirtnen 
dairesine dolan seller, burada arızalar 

husule getirmiştir. Fabrikaya dolan ıu· 

lar tulumbalarla bopltılDUftır. Fabrika· 
yı tehdit eden sular, güçlükle bertaraf 

edilebilmiftir. 
Bir çok bai ve boıtanlar. tarlalarda 

aellerin altında kalarak harap olmuılar• 
dır. Bilhuaa bailardaki zayiat mühim· 
dir. 

Belediye azası seç~minin evsafını hl· 
iz bulunan zevatın listesi llçe yön kuru
lunca tcsbit edilerek ilan olunduğ9 

• 
müstahberabm cümlesindendir. 

Partice t~bit edilen namzetlerin isim• 
leri şunlardır : 

1 - Fatma Özel 

2 - Ahmet Akman 
3 - Cafer Uygur 

4 - Jbrahim Omur 
5 ·-Hüseyin 
6 - K&mil Tanıpk 

7 - lsmail Tarhan 
8 - Mustafa Anbarcı 
9 - Nihat Erol 

lzmit ovuı klmilen ıu altındadır. 1 O - Nuri Gi.ingör 

Dece yolunda, dere istikametinde· 1 1 - Necip Güney 

ki hat boyunu da ~Her tahrip etmiı ve 12 - Oıman Cerit 
hemen tamir edilmi§tir. 13 - Sadık Vural 

Jıtanbul • Ankara arası ikinci fizik ÇINEDE SU SIKIN11SI KALMADI 
devresi telefon hattı da &.nzalanmq ve Senelerden beri yamı ıu sıkıntısı çe
telefon mükalemesi bu devrede dur- ken Çine halkı bu sıkıntısından kurtul• 
muıtur. Hat hugün eaat J 3 te itlemeie 
bqlaml§tır. 

lzmit köyleri de bilyük tehlike geçir· 
miı 've değirmenler, duvarlar yıkılmaı 
tarla1ar su içinde kalmııtır. 

Adapazan ile Hendek ovaaınt da ıu· 
lar haımıı. Sudurnu çayı ta§mıttir. 

Sakarya tıehrinin de taştığı. Kive ta
raflarında mühim zayiat olduğu aöylen· 
mektedir. 

lzm.ite bir çok yı]dınmlar dilşmü9tür. 

lnaanca bir zayiat olmamııtır. 

lzmit ıimdiye kadar bu tekilde bir 
seylaba uğramış olmadığı için halk kor• 
ku içinde kalmıştır. Vilnyet ve al!ka· 
darlar derhal l&.zım gelen tedabiri itti· 
haz etmi~ ve halkın endişesini önlemeğe 

çalışmı~tır. Hava hala bulutludur. Bu 
fırtınalı yağmurun yegane faydası b ı· 

tan başa bütün lzmit sokaklarını avna 
gibi temizlemiş olmasıdır. Körfez hara
ret derecesi de birden bire on dörde 
düşmüştür. Şehirde kl§ manzarası var. 

Nazillide 
Belediye intihabatı 

hazırlığı 
Nazilli, ı 8 (Hususi) Nazı1linin 

Slhhi ve temiz au projesi vekaletçe tas· 
dik edilmi§tİr. 

250 bin lira keşif bedelli olan ve ka

mak üzeredir. 

Belediyenin eu yollanna feqetmclı 

üzere eabn aldığı demir borulann dö
şenmesi ikmal edilmek üzere olduğun• 
dan kaza halkı yakında bol •uya kavu• 
faCaktır. 

H.TURAN 
---::::::---

Nazilli suyu 
Mahalli lderaler banka· 
sından aunacak para 

ile yapılacak 
Nazilli (Hususi) - Nazilli belediyt 

meclisi 8.za namzetlerinin seçimi için 
dün Nazilli ilçe yönkurulu, ilyönkurul 
üyesinden Raif Aydoğdu ve avukat 

Neşet Akkorun iııtirakiyle toplanmıştır. 
Toplantıda Nazilli ilçeyönkurulu ve 

Sümer ocak yönkurul üyeleriyle diğer 
ilçeye bağlı ocaklar üyeleri de iştirak et• 
mi~lerdir. 

Bu toplantıda belediye azalığı ynpa· 

bilecek evsafı haiz bulunan zevat ilçe 
yönkunılunca tesbit edilerek ilan edil· 
mi~tir. Namzetler avukat, tüccar ve Sü· 
merbank fabrikaaı erkanından miirek· 
keptir. 

Aydında yağmur 
başladı 

sabanın imar edilmiyen semtleri Şimdi- Aydın, 18 (Hususi) - Jki günden 
lik geri bırakdmak suretiyle 175 bin li- ı beri kapnlı giden hava nihayet dün ak· 
raya lndirilml, ve kasabanın mamur §llm üzeri yağmura tahavvül etti. 

aemtlerine ıu teslsahnm hemen yapıl- Dün saat beşte ba§layan yağmur gece 
muı kararlaıtınlmıotır. saat on bire kadar devam etmi, bundan 

175 bin lira m.ahallt idareler banka· incircilerimiz haklı müteeuir olmuı ile 
euıdan temin edilmiştir. de çiftçilerimiz ecvinmiflerdir. 

H.TURAN -

-=-
Nazilli Elektrik 

tesisatı 
NazilU, 18 (Hususi) - Nazilli bele

diyesi, vekaletçe tas<!ik edilen elektrik 
pıojcsini bu yıl içınde kendi bütçesin· 
den yaptırmağa karar vermiştir. 

Cereyan. Sümerbank fabrikasından 

alınmak için alakadar makamlarla te
masa gİrifilmiftir. 

H. 1lJRAN 

8 Yaşında bir 
gangester 

Dehşetile Alkapona 
taş çıkartmış 

Amerikanın 8 yaşındaki Al Kaponu, 
kendisinden en aşağı beş misli büyük 
çete arkadaşlariyle bcıraber tevkif edil
miştir. 

Halk masalları 

c Kırmw kafatası gangsterleri> ismlle 
mqhur olan bu haydut çetesi uzun müd.
det bir çok Amerikan §ehirlerini kasıp 

Ustüne lazım olmıyan şeylere karışmanı ümit ettiler. Bu illetin beni öteki dünya- lal ebi.n. bvunluktan, etrafa dehşet saçdıktan 
katiyen kabul etmem. ya götürmesinden korkuyorum. ~ba Bebzat ye(ll edip aitti. Bundan ıonra sonra nihayet yakalanmıştır 
Kadın zevcinin hiddet etmesi üzerine ilaca yok mudur) Ali mta zevceüni yanma çaimp dedi Haydutlar arasındaki çocuk yaşm.1 

§ilphesi biltUn bütün arttı. - ValJah Ali uata benim bu gibi kir rağmen en azılı blr gangster olarak gö-

Bir ba§ka vakıtta anlamak mabıtdiyle feYlerden haberim yoktur, böyle feY• _ Azizem. Kırk eenedir beraber ya· rülmektedir. Meşhur haydut Al Kapo-
şimdi sllkQt etti. leri tah.zade bilir. Gidip ona 90rayım sa· tadık. uzun zaman cefalet ve zaruret çek·, nun ismini verdikleri bu küçillc gangster, 

Bir hafta sonra terzi bqının kerime- na cevabını getireyim. diiimiz gibi bir m6ddettenheridir meeut arkad~lanna gerek silAhiyle, gerek ze. 
siyle şah.zadenin dUlün.U icra edildL Tek- - Pelc memnun olurum. Rica ede- ve müreffeh ,..adılc.. Artık ~imdi ben 

1

. kfısiyle suç ortaklığı etmiştir. 
mil şehrin eşraf ve Ayanı, muteberanı, rim geç kalma. bu hastalıkla yolcu oldulumu anlıyorum. Kırmw kafatası haydutlarının büyWı 

- 9 - ulema ve dervişaru, fukara ve esnafı sa- - Merak etme, ıimdi Gelirim. Binaenaleyh ne olur ne olmaz aeninle j bir teşkilitı vardır. Çete efradının hep. 
- liaydi bu bi te düf' ·· di liın fa- eminim. Şimdi bu bana sorduğun bu şey raya dlvet olunarak mükemmel ziyafet· Behzat gitti ve biraz sonr .. avdet ede· beJ&Uqalmı. j sinin elinde silAh bulunmaktadır ve bun. kat r sa tu ye ' 1 erild" _L 1 

5enin Kecelerl ken sö lediğin leri sana kim öğretti? er y. ı. rea. hastanın yanına oturdu. _ Ne için böyle aöyliyomın. Jııtaai. lar çalınmış silAhlardır. Kırmızı kafatq 
bir takım söu~ uyurdi llm' y - Kimse ölretmedi. Senin sözlerin- Padişah ertesi gUn teni başıya kUçü.k Ve dedi ki: lah birlcar güne kadar iadei afiyet eder·ı haydutları blr çok köylerde metruk ..,_ 

""-'" ne ye · rdum. kerimesinin "'"-·ezirin oıc.ıuna •-zvicini U Sa :w 
-.. '"'u.naf vey! Ben rüyada birşeyler den halinden filphelendim de 50 • ..~.. 15 'tc - ıta Ali tahzadeye eordum. • ein. Her hasta mutlaka ölmez. Maahaza leri işgal etmişler ve kararglhları hal.im 

!ili &öyUyoruın? Ne gibi söder 8Ö ledlm? _Hayır! Bu aenin kendi §üplıen de- teklif eylediğinden ~usta buna da mu- na eeli.nı aöyliyor ve diyor ki: Artık onun bellll&flllakla birfey olmaz. Benden ya·ıl koymuşlardır. 
Ilı - Baıan evet phzadem, ev! sulta- ğiL Mutlaka bunlan sana biri öğretti. vafakat ile bir ay sonra onun da di.iğtlnU defter ömrü tutu]muıtu. Bu lıaatalık .o~ na artık eksile helal oleun, yalnız.. Çete efradının muhakemesine yakınd. 

ırt diyorsun. Kocandan sor dedi. icra olundu. demi hayatıdır. Ecel geldiiinden çaraı _ o yalnız nedir> başlanılacaktır. 
ı...-:- Bu olabilir. Çünkü arayda terzi Kaclm bliyilk bir kabahat işlemif gibi Bu vakayid~ beşed aene ~· Altmış yoktur. . _ L --------------------------

;;ı oldu~ cihetle şahzade, sultanlarla bı>kırmw oldu. Birkaç kene yutkun- beş yaşını tecavüz en terubaşı Ali us- . -::- Yal öyle mi~ demek kı kurtuluuuı. L d 
llnasebetitn vardır. duldan sonra dedi ki: ta bir gün hasta olup yatağa dtlştil. Ba- unkanıızdır. ı• sel ·ıer yur u 
~ - Sonra bir kayadan, bahçeden. sa- _Doğrusunu söyliyeyim. D~ sen basının irtlh~l üzerine şahude padişah . -: E\•et. Şahza~e b~~d~n ~ka d~ } 
b!Ydan b~ediyo Behzad d.iy b" burada yok iken bir misafir geld.L Ko- olmuştu. Kainpederinin hastalığını ha- da kı: Ali ustaya ıatedıgını eoylemege ç kJ } k 

rn sÖyliyorsun? ~un.unla d ke? ır ··""·1r Sonra bana bunlansöyledi. Sen- ber alınca en bazik hekiırileri tedavisi mezuniyet verdim. Bet aene evvel zev· OCU 3fJ01 İseye Veya Ofta me • - ş· r ne eme · "~·\AA< ı .. ı.. •· d rdl is d b 1 hi b' · ·· do~ llndi ben sana birşey söyliyeceğim den sormaklığımı tenbih etti. ~· gffonake 
1 

e eklaun ar ç U"şe1ye ccsı ondan birıey ıormuıtu ve .. o -~u:-
ceva.p "ere.-A· . _ Şimdi sen beni dikkatle dinle. Böy- muva o amıyaca rını beyan eye- denberi bu mesele kadının yuregın e tebe leyli ya zd\ra m ıya 0 aı· ıelere 

- Al b ""-6me yem.m eL dil Has b" lmak ·· b" uk Z · · 
q U nasıl s·· ., B akı le cad karıların söilerine bakıp ta ben- er. ta son ı.r çare o ınere ar te olarak kalmııtır. evccaın.ı ya-

~ala.n. 8Öyleditn. oz. en sana ne v t d ~·· Ih.un olmıyan şeyleri sorma. cBeluacb ı çağırdı. • nına çaiırarak ona o eorduğu mcaelenin lzmirde Birinci Kordonda Alaancak Vapur iskelesi kartıamda 364 
• - Şirndiyc ka_ı __ 50 •• l edin F k t Soen beniWU: gilcendirirsin. Köle derhal geldi ve hastanın yanına eaasını nakletain. Çünkü eğer bunu .Öy· numarada Lise ve Orta mektep talebeleri için gayet ııhbi ve ciddiyeti 
\~ \UU' 'Yem a a nra hiiz bir TALEBE YURDU a~L-•• ._, Yurd Lise muallimleri" !.J ____ ı ı e~ğin tevabın doğru ld ~ . p ki ma senin ben&n gizli bir işin oturdu. Onu burada yalnız Ali usta gö· lemeden evvel vefat edecek olursa ka- 'J'UUUT"A wan:aa 1 

lllak için bu defa :vemı: ~ u:. emm kt ;ın:ıi m1 bu çıktı?. rüyordu. Terzi dedi ki: dın da o merak ile ölecektir. albndadır. inzibata IOD derece ehemmiyet verilir. Şerait lise teniti-= Yemin ederim ki d~ ~y~. yo_u~te ben sana bu kadar söyliyorum. KardC§im Bchzat. görüyorsun ya - Sen de benim tarafımdan tahza· nİn aynidir. Her gün yurda kayıt muameleai Y~ılır. 

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

Cinli Kaya 

. . . 



SAHiFE 8 YENi ASIR 

Bir diktatörü • 
sınema 

dilediği anda istediği . bir yıldıZı 
söndürebilecek olan hu adam 

20 EYLOL SALI 1938 
-> . ~ 

' 
l 

80 Tiyatro sahibi 240 sinema ve tiyatro direktörüdür Yıldızlara gıpta etmeyin! 
Senede 4 milyon lira kazanırlar 

amma hunun3,Smilyonu vergiye gider 
Sinema yıldızlarından Karol Lombard 

bir senede biz.im paramızla dört milyon 
lira kad bir para kazanmış, fakat bu
nun üç buçuk milyon lirasını vergi ola
rak vermiş. 

Mari Glori Parise döndü 

. Dünyanın sinema peyıtahtı olan Hol- dır ki kendisinden her yıldız korkar. veren hali, bence muvaffakıyetinin sır-

Artistin şikayeti hakikaten sinema 
' yıldızlarının hemen hepsinin derdidir. 

Karol Lombard bu hususta bulundu
ğu bir beyanatta diyor ki: 

c Davulun sesi uuktan güzel gelir der-
lerse, bu söz biz.im için doğrudur. Her 

Ji~dda, .tnema dünya.mun üzerinde Kendisi daveti sıruında gazeteciler- rıdır. Bu sır onu muvaffakıyete, şerefe 
tam bir ~törlük tuisine muvaffak le görilftirken: ve servete yakınlaştırmıştır. HolJivuda kesin gıpta ettiği bizler hiç de görUn-
lan ~'- · US B.Harry B andt Biz • i · d .e...ı k eli gelen yıld·-1ar arası-..ıa onun kadar ebe- düğümüz gibi mesud değiliz. Evvell, §U· 

o m~ur orpnua r r - ıınema ~ın e .ueta en ·mizl iLi I1'1 • • • nu hatırda bulundurmak lizundır ki 
gazete raportörlerine bir davet yapmı~ unutmUJ bulunuyoruz. Dilnyada neler dt olanı, onun kadar sevılenı yoktur, eli- bizim k tm k b . . ' 
tır. Bu davete iftlıak eden gazeteciler, oluyor, halkın sinema zevklerinde nasıl yebiJirlm. O, sanat ömrünü hiç tüketmi- d b 

1 
azd~cımız, e e f mec urıyetin-

. i lrnı b' . d V bence e u un ugumuz masra a nisbetle pek sinema dünyasının tanınmıı yıldızlariyle değişiklikler vardır. Ben şahsen hafta- ye ruyet o yan ır ınsan ır. e , A 

~. korı~ak fırsatından Azam! da ancak bir gün gazete okuyor ve hak- asıl btiylik filimlerlni bundan sonra ver- azdır. MeseJa, senede dört milyon lira 
kazanmak nedir, bunun Uç buçuk mil-

ıu:rette istifade etmişlerdir. kımda yazılanları din.llyorum. miye namzettir. 
yon lirasını vergi olarak verdikten son-

Sinema diktatörü Harry Bran(Jt Ame- Hollivuda gelen her yıldız bir Greta Ben Garboya tiyatroda vazife alması-
rikada 80 tiyatronun sahibi ve 240 ti- Garbo olmak ister. Ben size burada, ara- nı geçen sene teklif ettiğim zaman bana ra! .. 

ti c Görüyorsunuz ki, adımız senede 4 yatro ve alnemanın direktörUdUr. O is- mızda bulunan Greta Garbonun bir iş bir endişesinden bahsederek itizar et · 
tese, bUtün Amerikayı gUnlerce sinema- portr~ çizebilirim. Çok takdir etti- Kendisine hak veririm. Çünkil o, ken- milyon lira kazanıyor, ooluyor. Halbuki 
ıız ve tlyatromz bırakabilir. Binlerce ğim bu yıldız, her şeyden önce mesle- dislni kabil olduğu kadar az göstermek :zandığımız beş yilz bin liradan ibaret

yıldızı bir anda söndUrür ve hüviyetsiz kinin ehli ve Aşıkı bir sanat Aşıkıdır. 
1 
ve tanıtmakla bu büyük rağbete kavUJ-

birer insan haline getirir. Bu itibarla- Onun, htiviyyetine esrarengizlik hissi muştur.> 

Kolleksiyon merakı 

c Bunu halk bilmez. Bizim hakkımız
da reklam yaptıkları zaman da hep, bu 
vergi çıkmadan kazandığımız paradan 
bahsederler. Mesela: 

c- Falanca sinema ı::irketi filanca ar
tistleo bir milyon liralık bir mukavele 
imzalamış, derler. Mcıri Glori ltcılyada çevinii!)i ıon filminde 

yıldızlarının da yakasını Sinema 
bırakmayan 

< Siz de: 

c- Artist, filmi bitirdLltten ~nra bir 
milyon lira sahibi olacak! diye düşünilr
c;Untiz. 

Mari Glori, Marsel Lerbiyenin idaresinde olarak film çevirmek üzere gittiği 
Romaaan Parise avdet etmi~tir. 

Genç ve güzel y1ldız, beyanatında : 

bir meraktır c Halbuki nerede! Öyle olsaydı biltün 
sinema artistleri milyoner olurdu! İşin 

içytizU ~udur ki: Bir milyon kazandığı 
söylenen artls hakikatte ancak 125 bin 
lira almaktadır. 

- Bu sefer beni beyaz perde çok namuslu bir kadın, bir anne rolünde göre
ceksiniz. Artık beyaz perdenin şımarık, oynak ve hoppa kızı rollerini yapmak· 
tan usandım .. 

Yıldızlardan pek 90ju, kolleksiyon me- kısmen muvaffak olanlarında Amil, uiur 
raklısıdır; hem de buna hararetle merak getirici sayarlar ..... Ve onun için bilhassa 
aaıdı.rmıtlaı'dır. Kendileri, kendilerinin tercih temayülü gösterirler. 
lwlyranlan ıibl yıldız eol yazılanna ve Klodet Kolbert, fihnlerde giymek Uze
resimlerine hrfı alAkalı değillerdJr; eler re kendisi için d1kllen btlıtün kostUmJerl, 
ftyle olaydı, bu kendileri için gaydle ko- tuvaletleri filmi çevirdikten IOJlJ'8 edi
laydı! Fakat, hele kolay olduğu için, bay- nir. Silviya Sidneyin tere~, e~ayadır; 
le §eylerdeıı kollebiyon yapmanın, on- yazlık eıvi, bir mobilya müzesi hallnde
lann nazannda hiç bir cazibesi yokur; dir. Şu sandık, bu mua yahut da lskem
kaldı, ki bqka 1ebeplerle de biribirleri- le, .... Hepsi, hepsi birer film hatırasıdır 
nin resimlerine ve el yazılarına ehem- ve hepsi de evvelce mutl&ka herhangi bir 
miyet verme:rler; rekabet mkançlık! film Stüdyosunda durmUJlar, Silviya 

Diğer taraftan pul ve kelebek de on- Lldyenin oynadığı sahnelere dekor te§
ları allkadar etmez; bunlarla uğrapn- kil etmişlerdir; ve etmemiş olsalar bile .. 
lar; alelldelerdir; onlarsa, .. Yıldız! Ve Made.mkt onun ayak bastığı bir yerde, 
bu yıldızlardan çoğunun en ziyade alA- onun etrafında bulunmuşlardır; bu ti
ka gösterdikleri §eyler, kendi faaliyetle- pik yıldız onları benimser! 
rine ait tUrlil hatıralardll'; bu §eyleri, Yıldız değil, fakat yıldızlar rejisörU 

De!lliştir ... Sesil de Mil, alaca bulaca veya panl parıl 
göz alıcı §eylerden ho§lanır. idare ettiği 
64 filmde kullanılan bUtüıı bayraklarla 
siJJhları k.ollehiyonuna katmıJhr. Bun
ların hepsinin deleri. Yarım milyon do
lar tahmin edilmektedir. Dolayısiyle 

maddt kıymeti en fazla kollebiyona sa
hip olarak, yıldıUar dejil de, onlann bu 
rejisörü aayılma:ktadır. 

c Sonra, gizlenen bir şey daha vardır. İtalya bir filmi protesto etti 

Bing Krosbi, kendisinin oynadıiı film
lerdeki aahneleri g&teren biltiln resim
leri satın alır ve bu fihnlerin aenaryo
lan yazılı kitapları veya defterleri de 
alıp bir sandıkta saklar. Sonra, en kil
çU:k yqta en sevimli yıldız. ...• Şörli 
Templ! 

Şörli Templ de, ister isteme& bir kol-
lelmiyoncudur. Çünkil, çevirdiği fllm
lerde giydill esvaplarla oynadılı oyun
caklar sonradan kendisine hediye olarak 
verilir ve bunlar evindeki kocaman bir 
odada yığınlar halinde yükselmiş, onu 
bekler. Fakat, bo§una; yıldızcık, bunlan 
elden geçinneğe, bun1erla oyalanmap 

.vakit bulam.u, ki! Neye yarar! 

Gerçi filmluinıde giyinip kUJ8tılıyor 
ve bebekleriyle oynatılıyorsa da, bu sa
hada dalma rolüne ve senaryoya uygun 
kımıldanacak, istediği gibi yapamıyacak .. 
Giyin, soyun; oyna, oynama! Hep tali
matla! Buna da çocuğun eğlenerek bot 
vakit geçirmesi mi denir!? ...... .. 

---111---
Küçük haberler 

Sinema şirketi artist bir milyon liralık ispanya .harbi hakkında çevrilen cAb
mukaveleyi kaç filim icin imzalamıştır? loku ismindeki filmin general F ranko 
Size bunu söylemezler Okudu~nu:ıı; ha- tarafından ve Almanya ile ltalyanm 
herde belki şu sekilde bir cU.mle vardır: Amerika sefirleri vaeıtaaiyle proteato 

« • • • • Stiidyosu me~hur arti.rt ••• • ediJdiği malUındur. Frankocuların aley
ile 1 mil11on linılı1c bir mukavele imza- hinde olduğu ileri sürülen bu filim bu
lamıştır. Artiıt yakında .... • ."l.mhıde1ci giln yalnız lngilterede gösterilmektedir. 
filmi çevirmeye bqZtJ14C41ctl1'.> Bu gibi filimlerin diktatörlü memleket-

e Zannedersiniz ki artist bu milyon li- ]erinde gösterilemiyeceği korkusu eine
rayı çevirdiği bir tek film için alacaktır! macılan biraz dü,ündürmektedir. Harp 
Hayır! Hayır! Nerede o bolluk! Artist aleyhinde bir filim hazırlanırken stüdyo 
bu paraya mukabil stüdyoya dört veya sahipleri hunu ltalyaya danı§mtşlar, ee
beş sene müddetle bağlanmıştır. Ve bu naryonun evve]a ltalya tarafından mu
mUddet zarfında yedi !M!'ldz film ç~vire- vafık görülmesini istemişlerdi. 
cektfr. O r.aman, bir filmin kaç paraya Son defa diktatörlüklerin filimlere mü
geleceğinJ, artistin senelik gelirinin ne dahaJesinİ gösteren diğer bir hadise da-
olacağını siz hesap edebilirsiniz ... > ha olmuştur. * Piyer Kak Orhanın eserinden alı- ltalya hükümeti cSilahlara vedu is-
nan <h~sust ~ahalle> ismindeki filmde ı mindeki filimden dolayı eseri çeviren 
baş rolü Mart Diibe oynayacaktır. Paramount filim şirketini protesto et· 

Doroti Lamur'un yeni bir filimi 

miştir. Sebep olarak ta filmin ltalyayİ 
tahkir ettiii ileri sürülmektedir: 

cSilahlara veda> methur Amerika1İ 
romancı Emest Heminııveyin e9eridir v• 
umumt harpte İtalyanın Kaporettoda" 
ki muharebelerinden balıeetmektedir .. 
Filim bundan beı sene evvel çevrilmit 
ve ıimdiye kadar hemen bütün dilnyada 
gösterilmiftir. Filimde baı ro1leri Caıl 

Kuperle Helen Hayes almlflardır. 
ltalya o zaman hiç bir protestoda bu· 

lunmamış, fakat bugün ıiddetle itiras 
etmiştir. Roma hükümeti filmin derhal 
bütün dünya memleketlerinden toplahl· 
maeını, aksi takdirde Paramount şirke
tinin bütün filimlerine boykot ilan ed•· 
ceğini bildirmiştir. 

1938- 1939 

Sonbahar 
• • • 

mevsımının 

En güzel moda 
Neşriyatı 
Pariıten gelmittir 

Preatij • Perlelı.aiyon - Primöros • 
Revü parizyen • Gran revii pard
yen • Se.aon parizyen • Süprern • 
La parizyen - Votr gu - Jarden JlJ 

* Danyel Dary<Snün kocası Hanri De
kuen yakında yeni bir filim çevirecek
tir: c Son talih limanı> bminde-ki bu fil
min mevzuu en fazla Şanghayda geç
mektedir. Fakat, bu filmde Danyel Dar
yöntin rol alıp almıyacağı henüz mi10ın 
değildir. • Mod • MoJ travo • * Erih fon Ştrohaym cDeınir taç) is
minde yeni bir film hazırlamaktadır. Teş
rini evvel içinde ba§lanacak olan bu fil
min henüz b~ artistleri tayin edilmiş 
değildir. Artist bul !.lllamaı.sa filmin geri 
kalması muhtemeldir. * Evvelce Jan Gabenin çevirdiği Doroti Lamur ••• Tura filminde ... 
cCezalr batakhaneleri> fi1mln1 Ameri- Iki genç tayyareci ( bir tanesi çok komik ) unutulmuş bir adaya mecburi iniş 
kalılar tekrar ~irmeye karar vermlfler. yapıyorlar. Adanın vahşi ve fakat çok güzel bir tabiat rnar.zarası var. Hindis
dir. Mevzu Amerikalıların elitıde fÜP- tan cevizi ağaçları arasında ars.lanlar kuzu gibi dolaşıyorlar. Serhoş maymunlar, 
hesiz biraz değişecektir. Faka't b~ rolü tenbel ve zarar vermiyen timsahlara rastlıyorlar ve öunların arasında temiz gö1 
yine bir Fraruız artisti: Şar Buaye ala- sularında yıkanan mUkemmel kitara çalan vah§i bir peri kızı da var. Bu peri 
caktır. Amerikalılar filme sadece cCe- kızı .. Dorotl Lamur'dur. Son çevirdiği ve c Cengel perisi Tura , adını alan fil-

t • -- 1 ' -.:~·~- - · .... ~ "·· .ı ........ ı..a...ı .. 

Koatüm, Manto, Şık ve Zaril ;, 
çamQfırları moJal~ını bu nefti• 
yatta talıip edebilirainiz. 

Bütün bu ıon moda ne,riyat 
lzmir Saman lıkeleıinde 

Abajoli kitap 
Evinde 
Satılmaktadır. 

Bütün siparişler posta tediyell ol~ 
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COCUK MASALI . ·-

İKİ KARDEŞ 
Bir zamanlar, bir köyde iki kardeş ya

fıyordu. Bunlardan biri son derece hod
giın, diğeri ise iyi kalpli alicenaptı. Hod
~rn kardeş zengindi, alicena:'.l kardeş 
ise, dünyada, küçük bir atından başka 
bir şeyi yoktu. 

Bir giln hodgam kardeş _şöyle dedi: 
- liazırlaıı, bir yere gideceğiz! 
Alicenap kardeş atına bindi. ötekisi 

de Yaya olarak yola koyuldu. Bir müddet 
gittikten sonra hodgam kardeş kardeşi
nin. atına binerek ondan uzaklaştı. Ali
cenab brde7 de onun izi üzerinde bir 
haylı yürüdükten sonra, geceyi· bfr ma
ğara da geçirmeğe karar verdi. 

Gece yarısı bu mağaraya tilki, kurt ve 
ayı geldiler. Adamcağız bunları görünce, 
ı:nağaranın en uzak bir köşesine saklandı 
\re Uç hayvanın mükalemesini dinlemeğe 
b~Iadı. 
Ayı tilkiye şöyle dedi: 
- Vaktini nasıl geçiriyorsun, tilki 

kardeş? 
Tilki de şu cevabı verdi: 
- Gündiizleri kurt ve böcek yakalı

Yorum, geceleri ise, altın bir çemberim 
var, onunla oynuyorum. 
Ayı bu defa da, ayni suali kurda sor

du: 

- Ya sen ne yapıyorsun? 
l<urt ta şu cevabı verdi: 
- Bir yerde, kör bir çoban var, her 

&Un bu çobana gidiyor ve kuzularından 
bl?tıtı bpırü yiyorurrt. Bu zavalİı ço
baıt bilmfyor ki, stirllsilndek:i :boz kimi
'J\l. ltestp; yağını g8ılerlne .uftrse, göz-
leri açılacak. . 

Bu cevap üzerine ayı da şöyle dedi; 
- Buraya yakın bir yerde bir köy 

•ar ki, myu gayet uzaktadır; hergtin 
kadınlar suya gelirler ben de onlardan 
birini yakalayıp yiyorum.. Halbuki bu 
köyUn ortasında bir çukur var, bu çukur 
kanldı mı oradan su çıkar, köylüler de 
Uzaklardan su arayıp kendilerini tehli
keye atmaktan kurtarırlar.. Fakat bu 
tabii benim işime gelmez. 

Fakir kardeş, köşesinden bütün bu 
sözleri duymuştu. Sabah şafakla bera
ber ayı, kun ve tilki çıkıp gjttiler. 

Bunun ttzerine adamcağjz da maiara
t!an çiktı ve çobana giderek ona şöyle 
<iedf: 

- Çoban kardeş gözlerini iyi edersem 
b._ ne verirsin? 

Çoban da şu cevabı verdi: 
- Başka bir şeyim yok.. Eğer ister

. ıen, kuzularımın yarısını veririm. 

Fakir adam, si.lrUdeki boz kuzuyu aldı, 

~······~ .. ~·~~~··~·····! 
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kesU, yağını çobanın gözlerine sürdü ve 

körlükten kurtardı. 
Çoban çılgın bir sevinç içinde sürüsü

nii ikiye böldü ve yarısını ona verdi: 
Adamca~ız kuzuları alarak suyun bu

lunduğu mevzuubahs köye geldi ve köy 
halkını toplayarak: 

- Bana bakın, dedi, köyün ortasında, 
size su temin eder ve böylelikle sizi zah
met ve tehlikeden kurtanrsam bana ne 
verirsiniz. 

Köy halkı şu cevabı verdi: 
- Ne kadar para istersen veririz. 
Fakir kardeş köyün ortasında çukur 

açarak köylülere su temin etti, sonra al
dığı bir çok parayı yüklenerek, kuzulari
le beraber evine döndü. 

Hodgam kardeş onu bu vaziyette 
görünce, kıskançlığından titriyerek sor

du: 
- Bu kadar serveti nereden buldun? 
Bunun üzerine fakir kardeş, ona her 

şeyi olduğu gibi anlattı. 
Hodgfun kardeş bunları duyunca, o 

da bazı haberler öğrenmek üzere mev
zuubahs mağaraya gitti. 

Gece, mağarada uyurlfou, ayni kurt ve 
tilki tekrar gelcliler. 

Tilki ayıya şöyle dedi: 
- Ayı kardeş, birisi benim altın çem

berimi çalmış. 
Kurt da söze karışarak: 

- Ben.im kör çobanın gözleri ~: 'mış 
dedi: sütiltiirie sokulduğum zamıin. tü
fengile· beni kövafadı. Ai daha öldüre-
cekti. - . 

·Bu d'efa da ayı, içini çekerek:· · 
-- Sormayın ben de her zamanki yere 

gittiğim zaman, köyün ortasında su çık
tığını gördüm; ·ta bil kadınlar, su almak 
için artık köyden uzaklaşmadıklarmdan 
ben de kimşeyi yiyemedim. Bu gidişle 
halimiz ne olacak bilmem. Herhalde 
konuştuklarımızı birisi duymuş olacak. 
Tilki kardeş, mağaraya bir göz gezdir 
bakalım, yabancı var mı? 

Tilki, etrafa bir nazar fırlattıktan son
ra: 

- Ha~·ır, dedi, kimsecikler yok! 
Bunun üzerine ayı, mağarayı araşlır

:masını kuraa söy)edi, kurt da bakarak 
şöyle dedi: 

- Şu köşede bir şeyler görüyorum, 
galiba! 

Ayı ıa;a~ ka~ktı; dehşet içinde köşe
sine büzUlmüş olan hodgfun kardeşi gör
dü. Ve onu yakaladı. 

üç hayvan, onu bir anda parça parça 
ettiler. 

Vilyam Pavel 
ağir hasta 

.ı\NK.ARA RADYOSU ---:....o--
Öğle Neıriyatı Meşhur sinema artisti Vilyam Pavel 
Saat 14. 30 Kanşık. plak neşriyatı. ağır hastadır ve ameliyat yapılmak üzere 
f 4. 5 O Plakla Türk mmilasi ve halk hastahaneye kaldırılmı~tır. N evyorktan 

.t'adQlan, t 5. t 5 Ajana haberleri. bildirildiğine göre artistin vaziyeti çok 
l\lqam Neşriyatı ~ endişe vermektedir. 

Saat 18.30 Kan§ık plal'. nqriyah. Vilyam Pavelin bu hastalığı büyük 
19. IS Türle muaik.isi ve halk prkıla- bir merak ve al~ka ile karşlıanmıştır. 

rı. (Hikmet Riza) 20 Saat ayan ve Çünkü esasen, Cin Harloun ölümünden 
Arapça neşriyat. 20.15 Türk mua.ikisi f sonra Vilyam Pavel herkesi alamda?' 
Ve halk şarkıları. (Muzaffer 1lkar ve 1 ediyordu. Iki artistin seviştiğini ve yıl
~lllahat Uzun ses) 2 l Keman solo : Pr. dızın ölümüne en fazla annesiyle Pave-

cedet Atak. Piyanoda : Pr. Ceorge lin ağladığını herkes biliyordu. 

M.,kovitz. 2 l. 1 5 Stüdyo salon orkes- Cin Harlo ile Vilyam Pavcl uzun za
traaı. 22 Ajans haberleri ve hava rapo- mandanberi sevişirlerdi ve beraber bir 
lü. 22.15 Yarınki program ve son. çok filmler çevirmişlerdi. cPlatin saçlı> 

ISTANBUL RADYOSU 
Akşam neşriyatı 
Saat 18.30 Dans musikisi (Plak) 
19.0o Konferana : Eminönü Halke .. \'. 

b'. ilamına, Nakil. Tezel (Türk halk ede· 
'Yatı) 

k 19.30 Keman konaeri : Ali Sezin 
(l <>naervatuvar profesörlerinden, piyano-
2~ Rana Seven. 19.55 Borsa haberleri. 
~aat ayan : Grenviç rasathanesinden 

na en : Nihal Aaım ve arkadaşları ta

;afından Türk muaikisi ve halk şarlcı
;~· 20.40 Ajans haberleri. 20.47 Ömer 

2 ~ Doğru} tarafından Arapça söylev. 
aat ayarı : Orkcatra : 

artist ölürken Vilyam Pavel'i sevdiğini 
söylemiş ve gözlerini onun ko11arı ara
sında kapamıştır. 

Cin Harlonun ölümünden sonra Vil
yam Pavel bütUn neşesini kaybetmiş ve 
pek az film çevirmiştir. Sevgilisinin me
zarını sL°l{ sık ziyaret eden artist ona bi
zim paramızla 35 bin lira sarfederek 
mermerden bir türbe yaptırmıştır. 

Cin Harlo öleli bir seneyi geçmiştir. 
Bugün onun sevdi~i erkeğin de ağır ve 
telılikeli şekilde hasta olduğu bildiril
mektedir. Onun için bu habeT herhangi 
bir- artistin hastalığı haberinden fazla 
teesssür uyandırmaktadır. • 

~- ----·----· zı: o: 

E~e liki kupasını 
Doğanspor kazandı 

P,azar günü yapılan çetin maçta Aydınspor 
cok güzel bir oyun oynadı 
' 

SAYFA: 9 
1 

Pragda resmi 
teşeb.büs yapıldı 

BAST ARAF I 1 iNCi SAHIF EDE tve bundan çıkan neticeleri uzun uzadı• 
ya tetkik etmişlerdir. Hükümet Çekoslo• 

en büyük kısmını başvekil bay Daladi· vakyada mevsimsiz her umumi efk!r ha· 
ye yapmıştır. Londra müzakere ve mü· reketinin önüne geçmek hususunda kay• 
nakaşalan hakkındaki bu görüşme çok gı gösteriyor. Bu maksatla radyo vasıta• 
tam, sarih ve beliğ oldu. Hatta bazı Sn- sile mülete yeni bir hitapta bulunulmu~ 
larda heyecan verici bir şekil aldı. ve Londra konferansının neticesi hak· 

PRAGDA RESMl BiR TEŞEBBOS kında a-azetelerde çıkan haberleri ihti· 
Derin bir münakaşadan sonra tefenü- razla kabule ahaliyi davet etmiştir. Zira 

ata .ait noktalar hakkında başvekile ha- bu haberlerin hakikate uygun olmadığı 
zı sualler verildi ve celse ittifaka müs- bellidir. Bu neşriyat, şümulü henüz ta· 
tenit bir fikir mutabakatiyle neticelendi. mamiyle malum olmıyan Londra karar• 
Fransanın lngiltere ile hasıl olan anlaş.. larmm tam muhtevasını gösteremez. 
ması'!a mÜ!leniden Pra_gda ~esml bir te- BlR. Mt'.RHALE 
'ehbüs y~pıltnıştır. . Bu hitabe göre : Londra milzakereleri 

. ÇEK SEFlRlYl'..E GöROŞMELER buhranıiı dramatik inkipfmda ancak bir 
Nazırlar konseyinden sonra derhal ha- merha~eden ve ·en s~n kelime değildir .• 

riciye nezaretine giden bay Bonne buı:a· Ahali adalet ve hakkaniye~ dahil!nde 
da Çekoslovak sefiri bay Ozisk.iyi k• Çekoslovak lıukukuhu muteber kılmak 
bul ederek. kendisiyle yanm saat gorü~- hususunda hükümetin ICararından emin 

' ınüştür. Hariciye nazın Çekoslovak sn-- olmal.ıdır. 
Egenin beı1 vilayeti ~mpiyon takım- nd dakikada beraberliği temin etti. Zih- firine dün Londradak.i Jngiliz • Fransız Halk gazetelerin muhteviyatını heye

4 

lan arat1ında alu haftadır devam eden ninin firikikten çektiği topu kaleci bloke konferansı neticesinde tesbit edilen ve canla tf;fsir etmektedir. 
(Ege Liki) kupası maçlan geçen hafta edememiş ve yetişen Osman tarafından Fransız nazırlar konseyi tarafından itti
sona erecek ile.en İzmir namına bu maç· kaleye ıokulmuştu. Bunun üzerinedir ki fakla tasvip olunan kararlar hakkında 
lara iştirak eden Doğanspor ile Aydın galibiyet golünü atarak kupayı almak ve izahat vermiş ve bu kararları bildirerek 
ıampiyonu Aydınaponın beraber kalması {Ege Liki) şampiyonu olmak için her Çekoslovak meselesinin süiti. yoJiy(e hal

yüzünden bu haftaya kalmıttı. iki takım son kuvvetleriyle çalışmağa lini kolaylaştırmak ııayesine matuf ... ol· 

LEHlSTANIN MODDEIY ATl 

Bu iki taknn Pazar günü tekrın ltarşı- başladılar. Ortada :zevkli ve heyecan!; duğunu bildirmiştir. 

Var'°va, 19 .(ö.R) - Pat Aiansi 
Çekoslovakyadaki Le~er birliği tarahn
dan ahaliye hitaben neşredilen bir be
yannameyi neşrediyor, birliiin takip et• 

!aştılar. Saha beklenildiği gibi kalabalık bir oyun canlandı. Dakikalar içinde ka
değildi. Orgeneral Fahreddin Altay sa- .leden kaleye gidiyor, belt.lerin uzun vu-

haya şeref vermişlerdi. Maçı antrenör ruılan kalecileıin güzel kurtantlan görü
idare etti. Aydın takımı geçen haftaki lüyordu. Fakat dakikalar geçiyor ve ne-
kadrosiyle: 

Filaet. Ragıp, Zihni, t-li.:mü, Nurul
lah, İsmail, Sungur, Oıman. Ulvi, Ali, 
Durgut. 

Doğanspor, Sabri. ile 1rfanı oynata.nlı

lice alınamıyordu. Bugünde mi heTaber
lilc ...• 

QYunun tonları .. 40 ncı dakika ela geç
ti. 41 inci dakika. Artık oyun bitiyor .• 

Ne olacak diye herkes birbirine soruyor. 

PRAGDA tiği gaye meşru Leh milli haklarının tat-
Diğer taraftan Prag Fransız sefiri B. mini için mücadeledir. Beyannamenin 

Dölak~~ Çekos-lovak hariciye nazırı ~· muharrirleri Çekoslovakyadaki Lehliler 
Krofta ile görüşmüştür. Zannedildiği~ meselesinin h,allini mümkün kılmak i~in 
göre b~ mülak,at umumi olarak Südet mümkün olan her şeyi yapacaklanru bil· 
mesele;iyle alakadar olan meseleler Ü

0

ze- diriyorlar. 
rinde cereyan etmişse de Berştesgadcn- Diğer taraftan Çckoslovalcyadaki Leh 
de İngiliz ba§veki1ile Alman devlet rei- ekalliyetlerinin haklarını teyit için Le· 
sinin mülakab ve Fransız - lngiliz kon- histanda bir çok İçtimalar olmu~tur. 

feransı hususi olarak bahi. ınevzuu ol- Bunların arasında Çekoslovakyadaki 
yarak §U kadro ile:' 

Mahmut, Fethi, Reşat, Sa it, Macit, 
Abdullah, Sami, Mehmet, Fuat, Alaed

On beş dakikalık iki devre daha oyna- maınııtır. Fakat Jngiliz ve Franstt sefir- lehler birliği, Leh sendika hareketi, 
harp malulleri cemiyetinin Varşova şu

besi tarafından yapılan içtimalar zikre 
şayandır. Leh gazeteleri Çekoslovakya 
Lehleri tarafından ileri sürülen taleple
rin tatmini lehinde malca?eler neşredi· 
yorlar. Sosyalist Robotnik gazetesi de 
bu ekalliyet lehinde sosyalist partisi li· 
derinin bir makale~ini neşretmiştir. 
LONDRA ZiYARETi NASIL OLDU) 

din, Abbas. 

Geçen hafta olduğu ııibi bu defa. da 
Aydınlılar rüzgar ve gÜnC4İ arkalanna 
alarak oyuna canlı ve ıeri bir tekilde 

başladılar. tlk dakikada Doğanspor kalf'
sine dayandılar ve bir korner kazanfü-

lar. Kale önüne düşen topu Ali i~betli 

nacak derken yani tam bu 4 \ inci daki
kada Doğaııspor Aydın kalesine soldan 

hücum etti. Sol açık oynıyan Mahmut
tan gelen topu Fuat, Alaettine bıraktı .• 

Alaettin, bu illı: defa muhacnn oynıyan 
genç güzel bir sürüş yaptı ve ani bir şut 

çekti. Top yan direğe vurdu ve ağlara 

takıldı. Doianspor tam zamanında ga

bir kafa vuru~ ile Doğanspor ağlarımı H er iki taraf ta müsavi bir oyun c;ı
taktı. Daha ilk clakilada Aydının gol kardı. Ekseriya mütevazin oynadılar. 
atması oyynu derhal hararetli bir safha- Zo.~an zaman birbirlerini tazyik ettiler 

ya soktu. ve lfıreatlar kaçırdılar. Doğanspor gali-
Seri oyun. Karşılıklı hücumlar baıladı. biyeti Alaettinin jsabetli ilr.i şutundan 

libiyet golünü atmıştı. 

Doğansporun tehlikeli bir hücumuna ııö- kazanmı~tır. 

ıüyoruz. Top Alaeddinde. Sut. Top sol Daha ilk tecrübesinde bize iki kuv-
kö~eden Aydın kalesine girdi. lYetli takını lı:~~ııdıran EaeJilerin Milli 

lerinin bu sabah birlikte hariciye nezare· 
tine giderek bay Kroftayı ziyaret ettik· 
leri haberi doiruduı. 

lNGtLIZ KABL"lE.51 TOPLANDI 
Lonclra, 19 ( ö. R) - lngiliz kabinesi 

hu sabah sa.at t 1 de içtimaa duet eda
mi§tir. lçtimaın hedefi Çekoslovak me
selesinin sulh havası içinde hallini ko
laylaştınnak Üzere İngiliz - Franıız b~
nkil ve hariciye nazırlannın dünkü 
konferanslarında hasıl olan neticeleri 
kabineye tasvip ettirmekti. İçtima. saat 
13 ten az sonra nihayet bulmuştur. Zatı
nedildiğine KÖre İngiliz nazırları dünllü 
İngiliz - Fransız konferansının neticele
rini tasvip etmişlerdir. B. Çemberlayn 
önümüzdeki çarşamba günü Codelberg
te tekrar bay Hitlerle görüşecek ve dö
nü.şünde parlamento huzuruna çıkacak-

Paris, 19 (ö.R) - Başvekil Daladi· 
ye ve Bonnenin dünkü pazar günü Lon• 
drayı ziyareti hakkında aşağıdaki malu· 
mat verilmektedir : 

Nazırlar 9.20 de Kröydon hava iatas• 
yonuna gelmi~ler, 9.50 da Dovning Ste• 
ete gitmişlerdir. İngiliz başveka.Ieti önün· 
de büyük bir kalabalık mevcuttu. 

Mehmet 22 inci dakikada kalen.in uümesi (Ege J.;.ik.i) nin gelecek. sene iki 
pek yakınında ayağına gelen topu Avdın devr~ olacağına göre daha isti.EadeJi ola- br. 

Nazırların İçtimaından ai sonra Lord kalesine soktu. Doğanspor rüzgar altıl'I· <ıeğı '§Üphesizdir, 

Londra, ~ 8 {AA) - Fransız na· 
zırlar~ batveki.letlen gece yansından 
sonra tam saat biri on geçe çıkmı_şlardır. 
Saat 1. 15 le aşaiıclaki teblii verÜII\İş• 

Runaiman beraberinde Sir Astoo God-
da olduğu halde Aydından eyi oyna· Böyle çok lwvvetli bir takı.m yetiştir- kin olduğu halde Foraynofi.e gitınipe 
makta devam ederek devreyi 1-2 gali~ 'diğindcn dolayı Aydın bölgesini 'Ye de çok kalmamış, hem~n çılarutt:ır. 

tir : 'l 

1 ngiliz ve Fransız hükümetlerinin şim· 
1 • • 

bitirdi. 9arnpiyonluiu ~andığı için de Doğan 
' I&ıporu tebrik ve takdir ederiz. 

f KtNCl DEVRE: Bu maçtan evvel yapılan Yavuz-Ya-
Rüzgar altına düşen Aydın takımı ra- rnanlar maçını De~izcilerimiz 2 - 3 ka-

kibinden üstün bir oyun tutturarak 12 ·zanmışlardır. · 

Dün Kar§ıyakada. yüzme havuzunda yüzme 
bakalarda kazanalnann f otoğra.flarmı nepediyoruz ... 

yapıldı. Bu müsa-

PRAGDA BiR TOPLANTI 

diki beynelmilel vaziyetin tam müzake-
re;inden sonra Çekoslovakya meaelesin• 
de m;,lihane bir tarzı halle varılması 

Prag, 19 ( ö.R) - Saat 11 de reisi- için tatbik edilecek politika hakkında . . 
cümhur B. Beneşin riyuetinde siyasi na· tamamen mutabıktırlar. 1ki hük~et 
zırlar konseyi toplanmıştır. Malum ol- bu!1u mütealcip Avru~a barışı _nef~ne 
duğu Üzere ancak iatisnai va:üye~erde o1a"rak umumi bir sureti tesviyenin tat
reisicümhur eiyaai nazırlar komitesinin hiki mümkün olacağını ümit etmektedir• 
müzakerelerine riyaset eder. Ier. lngiliz Fransız planı hakkında Lon· 

LONDRA KONFERANSININ dra resmi mahfellerinde hiç bir malu· 
NETJCELERl mat .;erilmemcktedir. 
Başvekil ve hariciye nazırının da işti- ı Fransız delcgeleTi Pariııte kabine t~p

ıak ettiKleri bu celse oldukça uzun sür- lantısında hazu bulunmak üzere sabahle· 
müş ve komite azalan şimdiki vaziyeti yin tayyare ile hareket edeceklerdir. 

"r77ZIO"'JT.J.7itZX.JU'".AiC/77/7X/7/Jl27.b.2JQUW7../Z/.2777Z77.7.77.r.&eA;D 
Her ışe elverişli satıh , ban a binası ve depoları . 

Aksehir BankaSıtidan: ~ 
İkinci Kordonda kiin Banka binasiyle Kuap hızır mahalleai Arap' 

~hanı ve Otücüler sokağında 19, 25r 27 numaralı ev ve iki dükkanın 
mülkiyeti satılığa çıkanbnıt olduğundan binayı görmek ve teklifleri
ni dermeyan etmek için lzmirde Gazi bulvarında 16 numarada Alqe
İr Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat etmeleri ilin 

olunur. 1 - 25 (2858) 
~L'Z'A7>X'X?:%ZZY.dJC 1 -:z;o~T...15!7.1'2.%DI 

Sürgün kral 
şant'!j yapıyor! 

a. ' . .. . - .. " .. ''. . . · .. 1 .-}:-. ·: ~ . ~. ·' .. . ·.. ';. ' • . : ( 

• • 
ro.z;,7:7_r.ar/77.J.Y27.7'~..h7~~.7'™7YW'5~ Hatır al arını neşret-
1 ürk maarif cemiyeti talebe yurt- mek tehdidile koğul-

HERKES 8 ı LMEL ı 
Et ve sebzelerin iyice pİfmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz 
ve aaf olniamumdan bi.ııl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır. Bunlar, 
ince banağm iç zarına yapıfara1' ve kan emerek yetİ.§ir ve ürerler .•• Ekseriyetle çocuklarda bulanur. ları direktörlüğünden duğu memleketten 

.i.-;ir~ız ve Erkek talebe yurdlanna talebe kaydına devam N para kopartıyormuş 
Yu d ·· 1 d .. d t "IAt ılır ~ cSandey Piktorial> gazetesinin -~--Jı-r ucreti 150 lira olup memur ar an yuz e on enzı a yap • ~ :t ı:.u.u 
Karyola ve yatak yurddan verilir. ğına göre, «bir Avrupa hükümetinin 

2 - Talebenin mekteplere gidip gelmesi için vesaiti nakliye husu-l~ sürgün kralı eline para geçirmek için 
sunda kolaylık temin edilmittir. ~ güzel bir çare bulmuştun. 

3 
- Ders ve yd>ancı dil müzakereleri için Lise muallimlerinden Kral, elindeki serveti tükenince husu-

zılan Yurdlarda vazife almqlardır. si hatıralarını yazmağa karar verdiğini 
4 
:- Yurd binaları tzmirin en temiz havah ve güzel manzaralı bir bildirinektedir. Halbuki, bu hatıraların 

eıntı o'-~ K'· .. l...!~--dedir dilin . h"'k" ı:- al hin-..1:-w.ıı opru mevKllil • neşre · esı o u umeı.u.ı. ey eu.u-

etf Kayıt ınuaıneleleri Köpriide erkek talebe yurdunda yapıhr. ve 0 memleketin bu günkü htikümeti 

~ l~n~ ~,,. buna mfutl olmak için derhal eski kralına 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık. karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, o&urlul{, baş dönmesi, salya a~~ası, sar'aya 

benzer sınır hatleri, gece korkulan, görmede, ış1tmede 
bozukluk hep bu kurtların tesiridir 

ISM[T SA TON.N BISKü i 
Bu kurtlann en birinci devasidır. Büyijk ve küçüklere kemali emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk 
seve seve yer. Çocukli.vıruza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz.. Aile doktoruna danı~ınız .. 
Sıhlmt vekaletinin resmi müsaadesini hiizdir. Tarzı istimali kutulımn icindP- va7.tlıtlır _____ _ 
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HASAN OZLU UNLARI 
. . 

DENiZ KIZI 
Evet bu muhakkaktır ki denizin son

su:z. enginlerinde hazan çok garip mah
hiklara tesadüf edilir •• 

Vaktiyle gemicilikte cesur bir patron 
iken şimdi mücehhiz1ik yapan Y erman 
Lö Dü bu sözü söylerken, Şili yolu üze

rinde son seyahatini yapmış ve Nant' ta 
çürüğe çıkarılmış olan üç direkli yelken 
gemisinin tayfa. reisi de sözlerini teyit 
ediyordu: 

- Denizlerde rastlanan bu gibi şey• 
}erin dörtte üçünü söylesen, hemen ya· 
)ancı damgasını yapışhrırlar. 

Küçüklüğündenberi gemide bulunan 
Kaptan Yv Kerhir bunları dinlerken 
eğilmiş başını sallıyor ve: 

- Doğru, deniz her zaman öyle şe · 
killer, öyle mahluklar, öyle hadiseler vü
cuda getirir ki dalgalar a~asında yuvar

lanm.ıyanların hunlan tasavvur etmesine 
imkan olamaz. Hemen de masal dene
bilecek olan bu garibeleri bize uzun uzun 
anlatacak, her halde, aramızda birden 
fazlası bulunabilir. 

Bu bir te~vik idi. Mutlaka, hayal mah· 
sulü denilen bu hadiselerin anlatılmasıru 
istiyordu. Fakat Yanuna Baba sözünü 

kesti: 

müştü. Derileri siyah mermer gibi, g8z
leri ve dişleri mine yahut fildişi gibi par• 
lıyordu. 

Her halde Ali bunların Ahenkli ve 
boğazdan gelen dillerinden anlamış ola
caktı ki, birkaç kelime söyledi; onlara 
iki tavuk ile bir torba pirinç gösterdi. 
Anlaşmışlar demekti;; sonra bana dön
dü: 

- Şimdi istediğini seçebilirsin İ 
İşin müşkül tarafı da bu idi. Gözümün 

önünde duran dört siyah güzelden han· 
gisini seçebilirdim~ Onlar da bunu bek· 
liyerek sabırsızlıkla sulan dalgalandın

yor, dalıyor, çıkıyor, tekrar dalıyor, yüz 
üstü, ne bileyim, her çeşitten yüzüyorlar
dı. Efendisinin ayakları dibinde yaltak
lanan kediler gibi .. 

Artık hen de, içlerinde en genç zan
nettiğim birini belinden yakaladım, yu· 
karıya kaldırıyordum. Ama, güçlükle! 
Hem ağır hem de balık gibi kaygan bir 
vücudu vardr. Nihayet gem.iye alıp yere 
yatırdım. 

Kayaların kızı, denizlerin vahşi Ve
nüsü tatlı bir sesle inliyordu. Bu inleme 
hafif bir rüzgarın sazlar arasından çıkar
dığı bir sese mi, koruların dem çekme· 
sine mi, neye benzediğini ben de bilmi
yordum. 

Pirinç •• •• ozu 

Buğday •• •• 
OZU 

Patates •• •• ozu 

Mısır •• •• 
OZU 

Arpa 
... .. ozu 

Türlü · özü. 

Bezelye •• •• ozu 

Yulaf •• •• öZU 

Mercimek u •• uzu· 

irmik özü 

Çavdar 6zü 

Badem ,. .. ozu 

- Deniz kızlarından mı bahsetmek 
istiyorsunuz? Geç, yavrum geç 1 Bunlar 
hepsi masal 1 Ben tam otuz beş sene de.• 
nizde bulundum, her tarafa burnumu 
soktum. Eğer uydunna olmamış olsay• 
dı, onlan benim de görmekliğim lazım 
değil miydi~ 

Bunu si>ylerken yumruğunu kuvvetle 

Bir müddet sonra ... Evet biuz sonra 
onun ne kadar güzel, ne kadar enfes ol
duğunu gördüm ve hissettim ... Dizlerin

deki pullar şiddetlice bir temas ile dö
külüveriyordu. Kendisine hediyeler vere
rek yurdu olan denize bırakbm .. » 

· Hasan özlii unları sıhhatte olan İnsanlarla ihtiyarlara ve hasta olanlara bilhassa hastalıktan yeni kalkanlar ile çocuklara ve yav• 
rulara sıhhi bir gıdadır. Vitamini, kalorisi ve gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği safiyeti ve halisiyeti itibarile bilhassa yavrular mut• 
lak Hasan özlü unlarının bütün çetitlerinden tam bir surette istifade ederler ve gıdalanırlar ve beslenirler. Hayati kudretleri in• 
ki,af eder. Cihaz hazımlarda ve uzviyette kolaylıkla temessül ettiği iç.in kemikleri, adeleleri ve bütün bayati kısımları kuvvetlenir. 
Çabuk neşvünema bulurlar. Çabuk yürürler. Çabuk dit çıkarırlar. Yanakları, kan gibi kırmızı, neşeli, tombul tombul olurlar. 

masaya vurdu. Yetmiş sekiz yaşındaki 
ihtiyarın hala gençlikteki kuvvetini, her 
kesi korkutan, susturan celadetini yine 
göstermek istemesine kimse aldırmadı. 

Y anua baba imana gelmiş gibi hay· 
retle dinliyordu: 

Ha.san özlü unları yalnız tabiatın ve kudretin feyiı; kanunlarile yetİfen saf hububattan ve bu hububatın en iyisinden, en temiz ak· 
samından, en feyizli cevherinden, en mugaddi özlerinden fenni vesaitle imal edildiği için çocuklarınıza, yavrularınıza, ihtiyar ana ve 
babalarınıza, hastalıktan yeni kalkanlara hiç tereddüt etmeden, hiç düşünmeden Hasan özlü unlarından bol bol veriniz. 

- Peki, dedi, onları bir daha görme
din mi?· 

Hasan özlü unları ishal yapmaz. Midede çabuk hazım olur. En nazik mideli olanlara bile iyi gelir. Şişginlik yapmaz. Midenin ve 
barsakların balitabiide kalmalarına yardım eder. 

Gemicilerden Jakop söz sırasının ken· 
- Bir daha mı} Oralarda bulundudisine geldiğini anlatmaya başladı: 

ğumuz müddetçe her gece 1 Onların dör
-Eski gemilerin pruvaları daima on· HASAN· DEPOSU ve müstahzaratı lzr .. .,ir ve Ege bölgesi toptan satış merkezi ı Yeni 

Kavaflar Çarşısı No. 24 
Jara benzeT kabartmalarla, yansı insan, 
yansı balık şekilleriyle süslenmiştir. Bu
nu neden yapıyorlardı~ Elbet bir haki
kati vardı, değil mi~ 

dü de daima orada bulunuyor; randevu-
ya tamamiyle riayet ediyorlardı. Ben de 
yine dördünden birini seçmek mecburi
yetinde bulunuyordum. Tabii intihap et
tiğim hep aynı kız değildi. 

HASAN DEPOSU lzmir Kemeraltında yakında satış fUbesini açıyor. _ 
Kartıyaka sabş yeri : FERAH ECZANESi 

Assab limanından hareket etmiştik. 

Ciddeye doğru gidiyorduk. Yanımda 

Oboklu bir arap vardı. Bu, bir inci ka· 

lhtiyar Kerhir Yv'in sönük gözleri 
parlıyordu. Kurumuş dudaklarını diliyle 

çakç1sı idi. Kerhir buralarım pek eyi bi· ıslatarak sordu~ 
lir. - Hepsinin bacaklarında pullar var 

Uzatmıyalım, gemimiz yol aldıkça et- mıydı? 

rafım1zdaki dekorun vahşeti artmaya - Evet, hepsi aynı idi. Yalnız bazı. 
başladı. Mercanlarla sanlı Bazalt kaya- smınkiler daha büyükçe idi. 

M~lardan yapılmış adalann önünde idik. İnanmak için büyük bir ihtiyaç hisse-
Bu adalar, başbaşa matemi bir renkte, diyormuş gibi: 
<l enizcilerin siyah cehennemi idi. Yalnız 
denizin daimi beyaz köpükleri etrafını 

yalıyor ve içinde yaşıyan kuşların bırak
bğı guano gübresi san bir tabaka teşkil 

ediyordu. 

Sanki bir etüv makinesi içine atılmış 
gibi boğucu bir hava İçinde gidiyorduk. 
Buralarda yapılan inci ticaretini anlat· 
mak uzun sürer. Bu işten ben de istifade 
ediyordum. Neyse, sözün kısası, bir gün 
gemideki Somalılı tayfalardan biri yam• 
ma geldi ve yavaş bir sesle dedi ki: 

- Eğer sendeki İncilerin en güzelle-
rinden iki tanesini bana verir ve ema• 
net edeceğim sırrı kimseye söylemiyece· 
ğine dair Hazreti Muhammedin Allahı 
namına yemin edersen, seni cKayalar 
kızları» nın bulunduğu yere götürürüm. 
Bu kızlar denizde yaşarlar. 

J anua alay etti : 
- Desene ki balık kuyruklu olan bu 

kızlardan birini kendine metres edindin! 
- Balık kuyruklu olduklarını kim 

söyledi? Onların da bizim gibi bacakla· 
n vardı yalnız bu bacaklar pullarla Ör· 
tülmüştü. Hasılı, gfıya eyi su aramak ve· 
silesiyle, AJi Hüseyin adındaki bu tayfa-
nın gösterdiği bir kıyıya yanaşbk. Hepi
miz karaya çıkmıştık. Gece Ali Hüseyin 
ile ben yalnız gemiye döndük. Müsait bir 
rüzgar bizi arkadan itiyordu. Somalili 
Arabm kılavuzluğu ile iki mil kadar git· 
tik. Ay doğmuş oldukça da yükselmişti. 

- Doğru söyle, sen deniz kızlarını 

gördün ve onlarla seviştin, öyle mi} 

- Şüphesiz .. 

- Eh, deniz bu! Orada ne kadar gcı-
rip §eyler olur ki işitenler masal der ve 
inanmazlar. 

o 

..... 

c Q.. 

o 
Her tarafı bnmz nikelli en sağlam, 

en kolay kullanışlı ve en idareli fener
lerdir. Her şehirde bir tek satıcı arıyo
ruz. Kendilerine> çok istifadeli fiatler ve-
receğiz. 

Acentesi: H. Hüsnü tdemen 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarna] ar 

Selanik sergisinin Birincilik 
madalyasını kazanmıştır .•• 

tZM1R BELEDtYEStNDEN: 
Belediye emlak ve akaratından 

Darağaç §ehitler caddesindeki 180-
182 aayıh Un fabrikası iki sene müd
detle ve kapalı zarfla artH'Dla ile ica
ra verilecektir. Mali ve fenni §artna
meleri ücretsiz olup belediye baş.ka
tipliğinde görülür. Bir ıenelik ican
nm muhammen bedeli 7000 liradan 
iki seneliği 14000 lira olup müza
yedeye iştirak için muvakkat temi
.nat miktarı 1050 lirad1r. Kapalı zarf
lı ihalesi 23-9-938 Cuma günü saat 
on albdadır. İftİrak edecekler 2490 
aayıh kanunun tarifi dairesinde ha
z1rlan.mIJ teklif mektuplarını ihale 
tarihi olan 23-9-938 Cuma günü sa- 1 

at on be§e kadar encümen reisliğine 
vermelidirler. 

3-13~16-20 3240 (2777) 
Bütün yelkenleri açarak gemiye tam sÜT- Ikinci kordon, Saman iskelesi - Belediye Emlik ve akarından 
atini vermiştik. No. 55/3 IZMIR D. 10 427 inci ıokakta (Damlacık cadde-

Nihayet, deniz seviyesiyle, bir dene· ıi) haatane karımnda ( 4) aayıh 
cek alçaltlıkta bulunan bir adanın önüne dükkin senelik kiraıı 120 lira mu-
geldik. Ali Hüseyin hemen yelkenleri in- hamnıen bedelle ve bqkitiplikteki 
direrek: D • R k • • §arlnamesi veçbile bir tene müddet-

- Burası, dedi. Biraz bekle, onlara iŞ e ımı le icara verilecektir. Açık arttırma 
geldiğimi:zl haber vereyim. Abdullah Naci ile ihalesi 2119/938 •ah günü aaat 

Yv bunlan dinlerken sanki eski Aka 16 dadır. iştirak etmek istiyenler 9 
kahramanlarından Olis'in cDeniz kız. H l liralık muvakkat teminat makbuzu 
ıarı adası» nda perilerle olan mülakatı- O r a ÇS U veya banka teminat mektubu il6 
nı anlattığını zannediyordu. Yahut Oli- Di§ ve Çene Rontkeni ile teıhis söylenen gün ve saatte encümene 
sin bu meşhur macerasını nakleden bü- ve tedavi gelirler. 
yük Aka şairi Omer şeklini değiştirmiş ADRES : Birinci Beyler sokağı.. 11-16-20-23 3331 (2832) 
te Jakop suretine girmiş sanıyordu. 36 ..• TELEFON ! 2946 1 - Belediye Emlak ve akann-

Jakop hikayesine devam etti: nndan Şehitler caddesinde (Paralı ' 

En çok oeyenilen ve 
mükemmeli ·oıan· 

en 

Tfl[fUNK[N 
Radyolarının 

1939 Modelleri 
Ehven şartlar ve 12 ay taksitlerle 

amadedir. • • 
emrınıze 

-------------..,..-------

s r • 1 t a 1 ş y e 
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·HAKKI TUR[GüN Ye. Ş.sı 
Besmi · Ford ba.ylllğl 
Birinci Kordorı 

Akdeniz 
Cümh uriyet meydanı 
apartmanı . - • • 

ızmır 
-=== 
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Fuardaki TELEFUNKEN 
pavyonunu 

ziyaret 
muhakkak 
ediniz 

11111111 .. lllllm*S*~'BNlllllaliill:i?WIEl!!llm!M'E•mlllliil!liil .. !311 .. ~ 
- Ali eline aldığı bir boruyu üç defa köprü) 139 sayılı baraka senelik ki- n..._ 

bütün kuvvetiyle üfledi; sonra bana ruı otuz lira muhammen bedelle ve "" ı "' 
«İşte bak» dedi. Satılık otomobil Baıkitiplikteki §arlnamesi veçhile yirmi beı kunqluk muvakkat temi- menli 59 ncu adanın 432 metre mu- tiraketmekistiyenler 130 liralık~~ 

Hakikaten ayın ziyalan altında dört bir sene müddetle icara verilecek- nat makbuzu ile söylenen gün ve rabbamdaki 21 sayılı arıasının satı· vakkat teminat makbuzu veya b ı' 
iane deniz kızı göründü. Gemiye doğru 503 Model beş kişilik istimale salilı tir. Açık artbrma ile iha1esi 27 /9/ saatte encümene gelirler. tı bqkitiplikteki §arlnameıi veçhi- ka teminat mektubu ile aöyleJ'l~e 
geliyorlardı. Uzun tuhaf kırmızı bir renk- bir otomobil satılıktır. Istiyenlerin idare- 938 salı günil saat 16 dadır. 2 - Beher metre murabbai 400 le 27 /9/938 ıah günü ıaat 16 da gün ve saatte encümene gelirler• jO 
te o1aın eaçları omuı:ları üzerine dök'ül- hanemize mfuacaatleri. S.5 lftirak ebnek lstiyenler iki Ura kJıruttan 1728 lira bedeli mubam- •sık arttırma ile ihalo edilecektir. lf- 11 - 16 - 20 - 23 (2833) 33 
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Bir diıi ıivriainek müaait bir yerde 4 ayda 20 milyar ıivrisinek 
DaeJdana getirir, (J~zef Tiyerı, Pukal Zukkarelli) 
VATANDAŞ, gıduı kan olan bu beli tufanın~~ ~orun .. 

Hiç kıymet verilmiyen bu mel'un dütmanı ıgneaıyle kana 

Si TM A 
• 

Parazitlerini qılar. Bu parazitler de analan gibi mütemadiyen ka
llllbuda çiftlCJerek hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir niabette 
ÇOİ'a.hrJar. Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kır
llllZI JUvarlacıklar mahv ve harap olur ve sıtma meydan alır. 

BiOGENİN 
Sıtın.den korunmak 'f'e lnutulmak için en birinci devadır •• 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinir

leri kunetlendirir, iftihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma paruit
'-1.ıi öldürür tili olarak belgevıekliği ve ademi iktidarda büyük fa
ldeier- lemin ~. Sıtmanın bütün ,ekillerinde tifa temin eden bu 
Jibek tesirli iliç her eczanede bulunur. 3968 

lzmir belediyesinden: 
Alancak iatuyonu önündeki meydanhğm tadil edilmek ıuretiyle 
~h tamiri bat mühendislikten tedarik edilec:ek keı~ ve §~e
len •eçbile açık eksiltmeye konulmuttur. Keıif bedeli 2241 lira yır
lllİ lna1ıt olup ihalesi 4/10/938 aah günü saat 16 dadır. l§tirak et
lbelr İatiyenler 168 lira 25 lmnıfluk muvakkat teminat makbuzu veya 
8-b mektubu ile söylenen gün ve saatte encümene gelirler. 

17 - 20 - Z7 - 30 3403 (2879) 

D A I M O N Masa vantilatörleri 

1936 ıenesinde en ıon icat edilen bu vantilatörler üç adet pil
le itler. Bir ıaatte bir kuruttan daha az sarfiyat yapar. Bankala
~ .. e !azıhanelere, evlere haat~elere ve. ~er yerde. lazım olan 

il' ıLtıyaçhr. Bilhassa ıaatte bır kuruş gıbı az sarfıyat yapması 
t...rruf için bir harikadır. Tavıiye ederz. 

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

Devlet demiryollarından: 
ıL ~8 Ve 25/9/938 ve 2/10/938 tarihlerine tesadüf eden pazar gün
~ Buca alanında yapılacak Sonbahar at koşuları münasebetiyle AJ. 
~aktan kO§u yerine 12,20, 13 ve 13,30 da üç yolcu treni yapıla
~~· Koıu yerinden avdet için aynca saat 16.30 ve 17 de iki tren 
--WUC edilecektir. Muhterem halkın malumu olmak üzere ilin olunur. 

17 -18 -19 3411 (2878) 

-------------~--------~~~~---~~--------------------------------------
Aydın Daimi Encümeninden 

ı...!ı. - Eksiltmeye konulan İf Aydın viliyetinin Söke - Ortaklar yo
l( .14+000 - 18 + ()()()kilometreleri araaında esaslı tamiratbr. 
y etıf bedeli 15749 lira 44 kuruttur. 

2 aa>dacak İf : 4 kilometre uzunluğunda toae tamiridir. 
.\)Bu İfe ait prtname ve ewak tunlardır : 

8 Ekailbne §artnameaİ. 
c) Mukavele projeai. 

0 > Bayındırlık itleri genel §arlnamesi. 

E ~ Jea'Vi~ei türabiye fO&e ve kirgir İn§aata dair fenni ıartname. 
F) K.::ifuıı tart buuneli !L~•-. fia tra• tv ı· C) -:r ce ve t suaueı tt me J ce e ı 
isti Grafik proje. 

lüi\i Yenler bu !U1nameleri ve enaka bedelsiz olarak Naha müc:lür-
3 ilde görebilirler. 

Ji., t- Ekailtıne 26/9/938 tarihinde pazartesi günü saat on bette vi-,,.e en ·· • 
4 _ c~eninde yapılacaktır. 
S Ekaıltrne kapalı zarf usuJiye yapılacaktır. 
~; Eksil~eye girebilmek için istek~ 1181. ~ 20 kurut~ 
Yet v ~t tenıınat vermesi ve ihale gününden sekiz gun evvel ebli
ia eıı b_;k~ı ~1?1ak için vekalete müracaat ~tmiş bulmmı~. ve ya~~
b~t .Ytik l§ın bedeli 12000 liradan ap.gı olmaması muteahh!~ın 
le rrı •. diplonıalı nıühendia veya mimar olmaıı veya bunlardan bıny
~dUttereken teklif yapmaaı ve mukaveleyi birlikte imza etme.i li-

ır. 

--~ - T ~klif rnektuplan yukanda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
• e~elınc '- 1 ·ı~ .. · · ·ı k ek ·ıtm encwn·· en "eialiiiıae nı IUIOU vı ay~t. encume~ıne g~tırı ere ~ı ~ . 

lllelctu lar ak!>tız nıukabılmde verılecektır. Poıta ıle gon~enlecek 
•ı •e d P ın nihayet üçilncü maddede yazılı saate kadar gelmıf olma-t-- oİ!c1:kfın ~übür nıumu ile iyice kapatılmıı olması lizımdır. Poa-

6 _ 9 Kecıknıeler kabul edilmez. 
- 14 - 20 32.118 2795) 

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

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
H. SCHUET KUMPANYASI 

cCAIRO> vapuru 12 Eylülden 18 UL YSSf.S vapuru 18/ 9 /9 38 de li-
Eylüle kadar Rotterdam, Hamburg ve manımızda beklenmekte olup Amster~ 
Bremen limanları için yük alacaktır. dam, Rotterdam ve Hamburg i~n yük 

cBELCRAD> vapuru 26 Eylülden alacakhr. 
2 Birincite~rine kadar Rotterdam, Ham- CERES vapuru 19/9/19 38 de bek
burg ve Bremen için yük alacakbr. • lenmekte olup Amsterdam, Rotterdam, 

A THEN vapuru 1 O birincite§tinden ve Hamburg limanlan için yük alacak-
15 Birincite§rine kadar Rotterdam, tır. 

Hamburg ve Bremen için yük alacaktır. HOLLAND AUSTRALIA LtNE 
H. SCHULDT ARENDSKERK motöril 7/10/ 1938 

BlRKENAU vapuru 29 eylwden bir de Bombay, Avusturalya 1imanlan ve 
birinci teşrine kadar Hamburg ve Bre- Nev Zelnd için yük alarak hareket ede-
men için yük alacakhr. cektir. 

TROYBURC vapuru 12 birinciteşrin- SVENSKA ORIENT UNEIN 
den t S birincitCJTine kadar Hamburg BERGALAND rnotöril Elyevm lima-
ve Bremen limanlarına yük alacaktır. nımızda olup Rotterdam, Hamburg 

MARITZA vapuru 1 5 ikinciteşrinden Gdynia, Dantzig, Danimark ve Baltık 
19 ikincite§rİne kadar Hamburg Ve Bre- limanlan için yük almaktadır. 
men için yük alacakbr. CDYNIA motörü 29/9/936 de Rot-

AMERtKAN EXPORT LtNF.S terdam, Hamburg, Danimark ve Baltık 
EXCHANGE vapuru 15 eylulde limanları için yük alacaktır. 

Nevyork için hPTeket edecektir. FtNSKA A. A. • 
ARMEMEN DEPPE 

EG YPTE vapuru 12 eylwde Anvers 
İçin hareket edecektir. 

MAROC vapuru 8 birinciteşrinden 

12 birinci teırine kadar Anven için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MtOOF.LHA VSUNtE 
OSLO 

BOSPHORUS vapuru 26 eylOlden 30 
eylUI 938 e kadar Dieppe, Dünkerlc ve 
NoTVeç umum limanları için yük alacak
tır. 

BAY ARD vapuru 2 6 birinci teşrin. 

den 26 birinci teşrlne le.adar Dieppe 
Dünkerk ve Norveç umumi limanlanna 
yük alacaktır. 
SERViCE MARmME ROUMAIN 

BUCARFST 
DUROSTOR vapuru 14 EylUlde 

Köstence Galatz ve Galo.tz aktann9.91 
Tuna limanlan için yük alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 1 O birinci teş
rinde Kö~tence, Calatz ve Calatz ak
tarması Tuna limanları İçin yük alacak-

SAlMAA vapuru 1 7 /9 /9 36 de li-
manımıza gelip Anven, Helsinlci ve 
Finland limanlan İçin yük alacakbr. 
SERViCE MARITtME ROUMAIN 

PELE.Ş vapuru 2 3 /9 /9 38 de beklen
mekte olup Malta Marsi)ya ve Cenova 
limanlan için yük ve yolcu alır. 

Dandaki hareket tarihlerı1e navlunlar· 
daki değişikliklerden acente meeuliyet 
kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon· 
da FRA TELLi SPERCO acentasma mG· 
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 

Olivi Ve Şiire. 
tıMjTET 

Vapur acentast 
BlRJNC' KORDON REES 

RfNASI TEL. 2443 
Ellerman Line~ Ltd. 

tır. LONDRA HA TII 
OUROSTOR vapuru 5 ikinci teşrin. POLO vapuru 19 eylule kadar Lond· 

de K~tence. Calatz ve Galatz aktarması 
TunA lim11nlAnna viik alac11ktu. 

STE ROV /\ r S:: HONr.ROJ'=E 

DANUBF... MARmME 
TtSZA vapuru 6 eylUlde bekleniyor. 

Port Sait ve lskenderiye limanlan için 
vük al11cakhT. 

BUDAPEST npuru 1 S evlOlde bek-
lenivor. Tuna limanlanna yük alacaktır. 

TIS7 A vapuru eylOI eonunda bekle
niyor. Porbait ve l.Jcenderiye İçin mal 
alacAkbr. 

DUNA npuru eylfll sonunda bekle-
nivor. Portsait ve lskenderiye için mal 
alacalchr. 

JOHNSTON V ARR'EN UNF.S 
A VIEMORE vaı:>unı iki birincitctrin· 

de Burgu Vama, Köstence Galatz ve 
Brail lima,.l11nna yülc alacakhr. 

DROMORE vapuru 30 birinciteş
rinde Burgaa. Vama, Köstence. Galatz 
ve Rrail limanları için yük alacaktır. 

TIA.nda1d hareket tarihleriyle nav· 
lunlardakt değl~öldiklerden acenta me
sullvet kabul etmez. 

Daha fazla tafcıflAt alma~ için Birin
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur ecentalığına mUra-
caat Pdi!mesl rica olunur. 

Ter. No. 2007 ve 2008. 

ra ve Hull İçin yük alacaktır. 
ALBATROS vapuru 18 eylulde ge

lecek ve 28 eylule kadar doğru Londra 
için yük alacaktır. 

IONIAN vapuru 26 eylUlde gelecek 
8 birinci teşrine kadar doğru Lonclra için 
ytilı: alacalı:br. 

TRENTINO "Yapuru 14 birinci te,
rinde gelecek 18 birinci tetrine kadar 
doiru Lôndra için yük alacaktır. 

UVERPOOL HATn 
BELCRA VIAN vapuru 18 eylulde 

Londradan gelecek yük çıkanp ayni za-

manda l..iverpool ve Claakov için yük 
alacakbr. 

CllY OF LANGASTER Tapuru 28 ey
lwde gelecek 5 birinci teırine kadar Li-
verpool ve Glalkov için yük alacaktır. 

BRtSTOL HA Tn 
SELMA npuru 20 eylMde gelecek 

22 eylule kadar doğru Briııtol için yük 
alacakbr. 

DEUTSCH LEV ANTE • UNtE 
DELOS vapuru 16 eylwcle gelecek 

yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardald değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

l)"t For~nP<le "Umdal umumi 
ilampskıhs - Se1skab d . '' 

1
."'. 

COPENHAGEN enız acente ıgı 
MUNTAZAM SERViSLER Ltd 
ANVERS-DANEMARK • 

SKANnJNAVIA HELLENtC LINES LTD 
S/S. SVANHOLM 11JRKIA vapuru' halen limanımızda 
Eylwün birinci on beş günlükte yük 

olup Rotterdam, Hamburg ve Anvers alacnktır. 

llan 
Stajyer alınacak 

P.T.T. idaresi servislerine muamele ve muhabereye vakıf memur 
yetiftirilmek üzere lüzumu kadar stajyer alınacaktır. 

Talip olanlann aıağıdaki şartlan haiz olmalan ve vesikalarının asıl 
veya taadikli suretlerini dilekçelerile bulunduklan vilayet P.T.T. mü
dürlüklerine tevdi eylemeleri lazımdır. 

1 - Türk olmak, 
2 - 18 yqından 8.fftiı ve 30 dan yukan olmamak. 
3 - En az orta mektebi bitinnif olmak, 
4 - Sıhhi vaziyeti P.T.T. servislerinde çalqmağa müsait olmak, 

(idaremiz doktorlan ve olmıyan yerlerde butane veya bükümet dok
torlan tarafından alınacak sıhhat raporile) 

5 - Askerliğini bitirmq veya en az 2 aene için ukerlilde ilİfiğİ oJ. 
mamak. 

6 - Hüsnü ablak sahibi olmak (mahalli zabıtumdan) ve malıkU
miyeti sabıkası olmamak (mahalli C.Müddeiumumilijinden) alına
cak birer vesika ile teabit etmek. 

7 - A!ı kiğıdı. 
8 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve ( 4) kıt'a vesika fotografı, 
9 - Stajyerliğe tayini halinde nümunesine göre Noterden tasdikli 

bir teahhütname vermeği timdiden kabul ettiğini dilekçesinde bildir
mek. 

Talipler anamda 10 Teırinievvel 938 tarihinde viliyetler P.T.T. 
müdürlüklerinde saat 10 da müsabaka imtihanı yapdacaktır. 

imtihana girebilmek için iateklilen:len istenilen evralmı noksanm 
olarak dilekçelerile birlikte nihayet S-10-938 akpmma bdar P.T.T. 
müdürlüklerine verilmesi lizımdır. 

Müaababda kazananlar Umumi müdürlükçe lüzum görülen viJi.. 
yet ve kaza Posta Telgraf merkezlerine stajyer olarak tayin edilecek~ 
terdir. 

Stajyerlere çalıaacaldan mahallin hususi vaziyetlerine göre ay& 
(20), (25), ve (30) lira ücret verilir. 

Stailanm muvaffakıyetle ikmal ederek muhaltere 'f'e muameleJt 
vukuflan sabit olanlar münhal memurivetlet>e tayin olunurlar. 
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TatsitJe 
" TORNAX Motorsikletleri 

Bet sene g~ti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyolan içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka biıiklet, gramofon plik ve her cins muıiki alib 

1ZM1R ve Havaliai toptan ve perakende aatıt deposu 

M. ALIM Şenocak 
Emirler çarpaı brtısmda .B.,turak No. 143 Telefon ı 4079 

D. Demir yollarından: 
Muhammen bedeli ile mikdar, cins ve eb' adı &f&iıda yazılı Çam 

tahtalar 5/10/938 çarpmba gÜnÜ saat 16 da İzmir - Alaancakta Se
kizinci lf lebne binuında ifletme komiıyonunca açık eksiltme sureti-
le aabn almacaldJr. 

Bu İfe girmek iatiyenler (32,559) kunqluk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü mad
desi mucibince İfe girmeğe minii kanuni bir halleri bulunmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaatleri li
mnchr. 

Şutnameler komisyondan parasız ahmr. 

Mikdan Metre 
Mikibı 

600 34.560 
200 1.440 
200 3.600 
100 2.880 
50 4.320 

100 4.000 
30 2.160 

2100 50.400 

Cins ve 
evsafa 

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

16-20 

Ticaret odumca bebs 
-!L~L tah • metre DU&aDmamm 

Eb' adı edilen fiat 
Lira KW11f 

4,00 X O, 12 X O, 12 1451 52 
4,00 X O, 06, X O, 03 60 48 
4,00 X O, 09 X O, 05 151 20 
4,00 X O, 12 X O, 06 120 96 
6,00 x o, 12 x o, 12 181 44 
4,00 x o, 25 x o, 04 168 00 
4,00 X O, 30 X O, 06 90 72 
4,00 X O, 20 X O, 03 2116 80 

3391 

--
4341 12 

(2871) 

S/S. ALGARVE timanlan için yük almaktadır. OTOMOBiL boyalan için em-
Eylulün ikinci on be§ günlükte yük GE~MANIA vapuru 20 eylulde saliyle kıyas kabul ebnez. Fırça 

GLASURİT 

ala<'.aktır. beklentlmekte olup _Rotterdam H~~ veyahut tabanca ile tatbik edilen 
M/V. ALGIER burg ve Anvers lımanlarına yuk bu boyalar hem uzun müddet da-
Eylul sonunda ve birinci te§rin ba§- alacaktır. yanır hem de 3 • 4 saat kısa bir 

lsngıcınd11 yük alacakbr. A THINAl vapuru eylulün nihayetinde zamanda kurur. Cj 
M/S. BROHOLM beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham· 
Birinci teşrin ilk haftasında yük ala- burg ve Anvers limanları için yük ala- SAOLAM ._ 
~~ ~~ 

sıs. ECHOLM 
b ..::-•ük UNITED ST A TES AND LEVANT 

et "ouu te LINE L TD 
PARLAK 

Birinci te,rinin ilk on 
yük alacakbr. ucuz 

S/S. EBRO ~A~LBEK vapuru 21 eylulde gelip 

Birinci teşrinin ikinci on beş günlük- ayknı. gun Nevyorka doğru hareket ede- lzmir acentesi: Büyük Kardicalı Han. 
ce tır. 

te yük alacaktır. No. 71/75 - TELEFON: 2802 
M/V. MAROCCO Cu~anın «Havana ve Santiago liman-
Son teırin ilk haftasında yük alacak- lan için yük alacaktır. WS L & M llilı:'ill 3 

tır. lzmir - Nevyork seyahati 19 giindilr. seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat·ı de Conıtantza ve Varna limanlan için 
M/V. TUNtS RAGNA GORTHON vapuru birinci ta mensup Yugoslav bandıralı hareket edecektir. 
Son te§rin ikinci on be, günlükte yük teşrin nihayetinde beklenilmekte olup L O V C E N Gerek vapurların munsalit tarihleri. 

alacaktır. Ne~york için yük alacaktır. Lüks vapuru pazartesi l 9 eylwde saat gerek vapur bimlerl ve navlunları hak-
HER ON BE.Ş G'ON MUNTAZAM UNEA SUD AMERiKANA 12 de lzmirden hareket edecek, Piıe kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

SERViS OLACAKTIR M. C. HOLM vapuru 20/22 birinci Korlu, Adriyatik limanları, Venedik, Daha fam tafsil&t almak için Birine! 
Navlun ve bilumum ransenyöman için teşrin arasında beklenilmekte olup Nev- . . . 

1 T · Ş it l anlan ıçm yo cu ve Kordonda 166 numarada (UMDAL) Acenteliğe müracaat edilmesi. york için yük alacaktır. rıeste ve U§a ım 
.. k aJ kt umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat ADRES : Fevzi pa~a bulvarı No. 7.. BALKANLAR ARASI HATn yu aca ır. 

TELEFON : 3304 ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor L O V C EN 
Balkan it 
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1 fazae u • 
ıy r 

Pra!!dan, Berştesgadenden ve Triyesteden yükselen •• uc 
' 

ses .. 
• 
1 ıM 

1 

ssolini di or k · 
''Biz kuvvetimize en11iniz 
ve harp etmesini biliriz,, 

astahğı iyi edecek 
çare "Plebisit,, dir 

. 
Plebisit istiyorlar .. 
bulunduğumuz şartlar 

/cinde 
t 

asla 
plebisite müsait değildir . 

Eğer vahim bir akibetten 
kaçınmak isteniyorsa çabuk 

hareket lazımdır 

Henlayn ve-arkadaşları isyan hazırladılar 
biz buna müsamaha edemezdik 

Eğer Pragın lehine vaziyet alınırsa o zaman 
ita/yanın alacağı mevki şimdiden seçilmiştir 

müttefiktir. Çünkü burada milliyet ve 
arazi meseleleri çok karışıktır. Milliyet· 
ler meselesinin halline imkan verecek ne 

B. Hodza J kadar plebisitler varsa yapılmıştır. Eğer 

Prag, 19 (ö.R) - Çekoslovak baı- Ç_ekoslo~~k.yada d.a. milliyetler ~eselesi· 
vekili Hodza dün mühim bir nutuk ıöy· ı nın hallı ıçın plebısıt faydalı hır usul 

}emiştir. Bu nutuk, Çek devlet adamla- ~lsaydı •.. ıu!h ko~feransı tarafından vak· 
nnın hadiselerin baş döndüren ve sinir tiyle musaıt şekılde karşılanmış olurdu. 
yıpratan vehameti karııııında bile asla Bunun kabulüne Çekoslovakya için ııüb
aoğukkanlılıldannı kaybetmediklerini jektif olduğu kadar Avrupa için objek
gösteren bir enerji taıımaktadır. Hodza tif olarak ta imkan yoktur. Zira bu usul
demiştir ki : le ayni mahiyette yeni bir sıra meseleler 

cBiz onlarla görüşürken Haynlayn ve ortaya çıkacaktır.> Başvekil netice ola
arkadaşlan devlet aleyhinde bir isyan rak umumi efkarı sükunete davet etmiş 

hazırlıyorlardı. Hükümet böyle bir şeye ve hükümetin vatandaşlan korumak az
müsamaha edemezdi. Zira o eükunet ve mini teyit etmiştir. 
disiplin ister. Sallhiyettar mahfellerden teyit edil· 

Biz Çelcler tehdide maruz kaldığımızı diğine göre Erkek vatandaşlann memle
bissediyoruz. Fakat 1Ulh istiyoruz. Baş• ketten çıkması menedilmiştir. Leh hu
ka memleketler de ıulh istiyor. Şu fark dudunun da kontrolü takviye olunmuş

PRAG NE lSTtYOR ~ 
ile ki biz varlığımızı ve istiklalimizi ko· tur. 
rumakla meıııul olmağa mecburuz. Va
vyetin vehameti icap ettirdiği müddetçe 
seferberlik halimizi muhafaza edeceğiz. 
içinde bulunduğumuz tartlar dahilinde 

Para, 19 ( ö.R) - Bazı haberlere 
göre Prag hükUmeti Londra eefiri Ma· 
zarik vasttasiyle F oraynofise tevdi ettiği 
bir notada Jngiliz - Franaız müzakerele
ri m~terek bir pl8.n haline inkilap etme• 
den görüşmelerin bütün eafahatmdan 
haberdar olmağı istemiştir. 

bir plebisit asla iyi netice veremez. Düt· 
manlanmız karışıklıklar çıkarmağa çalış

hlar. Böylece Çek devletinin lflla ve İn· 
hilA.l halinde oldulunu göstermek isti· 
yorlardı. Fakat hldiseler onların ümit· 
lcrini tekzip etti. Biz kuvvetliyiz. istik· 
lillimizi lcuvvetle müdafaa edeceğiz. 

Sulh, ancak dövüımeği bilenler tarafın· 
dan korunur. Kuvvetliyiz ve kap eder

ıe harp etmesini de biliriz.> 
Çek ba~vekili, Çek milletini aükunete 

davet eden ıözlerle nutkuna nihayet 
vermiştir. 

YENi HADiSELER 
Paria, 19 (ö.R) - Südetlerin Asch 

mıntakasında mühim hadiseler oldu .. 
Alman mukİllı silahlarla mücehhez iki 
yilz Siidetli bir gümrük karakoluna ta· 

arruz ederek bir kaç memuru yaraladı
lar. Çek askerleri derhal mukabele ede· 
rek Südetleri kaçmağa mecbur ettiler. 

Prag, 19 (ö.R) - Çeteka ajansı bil-
diriyor t Geçen gece Bars maliye ve 
gümrUk dairelerine Almanyadan gelen 
bir Sildet çeteıi mitralyözler ve el hum-
baralariyle hilcum etmiştir. Muhacimler 

Hit er diyor ki 
Eğer Henlayn tevkif 

edilecek olursa. 
Bizzat ben 

şefliğini 
Südet Almanlarının 
deruhte edeceğim 

O zaman da, Beneş bana karşı da tevkif 
müzekkeresi keser mi dersiniz? 

Prag, 19 ö.R) - Başvekil B. Hodza 
beyanatında demiıtir ki : Südet mesele· 
sinin anlaşma yoliyle halli imk&nlannı 
güçle~tirecek hiç bir harekette bulun
mamağa hilkUmet karar vermiştir. Umu· 
mi emniyet, ıükiln ve nizam namına ka· 
nuna riayet edilmesi l&zımdır. Bu ea· 
hada hükümet, hiç bir tavizde buluna• 
maz. Bu §artla müzakereye girişm~k Is· 
teriz. Bazı noktalarda uysal, bazıların· 

da azimk8.r davranmamızın ıebebi bu· 
dur. Bu da dahili ve harict ıiyasetimize 
sağlam bir esas vermeği mümkün kılar. 
Çekoslovakyanın kendi mesuliyetine ta· 
bi olan bütün vazifeleri yaptığı ıöylene· 
bilir. Diğer devletlerin de ayni şekilde 

hareket etmeleri kalmaktadır. 

otomatik tabancalar, mitralyözler ve el HitleT mesai odasında 

Çek • Alman münasebetlerinin hal1i 
Avrupa milletleri arasında her türlü iş 

birliğine mani olacak yeni bir ihtilafın 

kaynağı olmamalıdır ve olmıyacaktır .. 
Zira milletler arasında iş birliği eükilne
te dayanır. 

cPlebisitc gelince; plebisit denen şey 
büyük mücadeleleri asla neticelendire
mez. Bu hususta memleketimizin mesul 
ricali gibi Çekoslovakyayı ve orta Av
rup:ıyı objektif olarak tanıyanlar da 

Stok Holm 
E elfdi ve seciminin 

' 
neticeleri 

humbaralan kullanmı,,lardır. Hilcum ye- Londra, 19 (A.A) Vard Pris Berlin, 19 ( ö.R) _ D. N. B. ajanıı 
ri~de Alman mamulltından bir çok mil- Berştesgadende Hit1erle yaptığı bir mil- Haynlaynin Siidetlere ,u yeni beyanna
hımmat bulunmu,,tur. Patlamamış bir el l4kab Daı"ly Mail 

cı gaze_tesinde. neıret· mesinl ne~rediyor ı Sildet Almanlan, 
humbarasında c 7 eanlyede patlar> dlyo k d' 

me te ır. Bolşevik idaresi altındaki müstebitlerin Almanca bir ibare vardır. 
Hücum 1 5 dakika ıürmüı ve Alman 

arazisinden Çekoslovak arazisi " istikame
tinde yapılmıştır. Neticede muhacimler 
yine Almanyaya çekilmi,,lerdir.. Biitün 
kullanılan silahlar Almandır. iki Çekoı
lovak maliye memuru yaralanmııtır. 

Gümrük muhafızları Alman propagan• 
dasına Almanyaya karşı bir taarruz ya
pıldığı haberine ve.ile olmamak için ıi· 
!ahlarını kullanmamışlardır. Çünkü hü
cum Alman toprağının yakınında olmuş
tur. Tehlikeye rağmen gümrük muhafız· 
lan hava fişenkleri atmışlar ve tehlike 
İşareti vermişlerdir. 

Prag, 19 ( ö.R) - Alman ıosyal de
mokrat partisi reisi Partinin Südet Al
man partisine iltihakını taraftarlarına 

tavsiye ettiği hakkında Alman gazetele· 
rinin verdiği haberi tekzip etmiştir. 

Japonya 

Hitler, Çeklerin ana yaaada mevcut 
olmadığını ileri ıürerek plebisite muha· 
lif bulunmalanna şiddetle itiraz etmİJ ve 
demiştir ld ı 

tedhişi h&la il.zerinize çöküyor. Çek hii· 
kümetJ ılzin meıru milli emellerinlzi 

mitralyözlerle ve toplarla boğmağa ça
lı~or. Bunun neticesi olarak tarifi İm· 

- Muzzam bir hava kuvveti vUcuda kanaız ısbraplara katlaruyoraunuz. Fakat 
getirmeğe beni mecbur eden ııey Alman- kurtuluı ıaati yakındır. ümidinizi kes-
yanın kalbine bir çivi ııibi saplanan ve 
Sovyet Rutynın müttefiki bulunan Çe· 

koslovakyanın mevcut olu~udur. Bunun 
neticesi olarak Fransa ve müteakiben de 

!ngiltere kendi tayyare kuvvetlerini art· 
hrmışlardır. 

Hitler sözlerine ,ayle nihayet vermiş• 
tir : 

- Eğer Haynlayn tevkif edilecek 
olursa bizzat ben Südet Almanlannın 

meyiniz. Yüz binlerce Südet vatanper
veri ıilah altına girmektedir. Bunlar ana 

yurdlannı kurtarmak ve Çek boyundu• 
ruğunu sarsmak için mücadeleye hazır
dırlar. 

Berlin, 19 ( ö.R) - Alman gazete
leri müzakerelerin yava~ gİtmeainden ıi· 
klyet ediyorlar. cMitloıı> gazeteıi ya-
zıyor : 

şefliğini deruhte edeceğim. O zaman Dr. Konferanstan konferansa uçan Bay 
Beneşin daha ne kadar müddet kararna· Çemberlaynin nihayet hareketi geçme• 

meler isdar edebileceğini görmek iste· ği unutmıyacağını umarız, zira mesele
rim. Bana karşı da bir tevkif müzekke- nin ruhu budur. 

resi keser mi dersiniz~ 

Londra, 19 (ö.R) - cDeyli Meyb 

teminat VermemİS muhabirine beyanatta bulunan B. Hitler 

cFrankfurter> gazetesi ilave ediyor : 

cKaybedilecek vakit yoktur. Çekler, 

Südetlerin Çekoslovakyadan aynlmala· 

rmın, henüz harici şeklini bulmamış bi
le olsa, bir emrivaki olduğunu kabul el· 

, 
Tokyo, t 9 ( ö.R) _ Hariciye neza- B. Çemberlaynin ziyareti hakkında şun· 

lan söylemiştir . : 

cB. Çemberlaynin samimiyet ve hüs· 
ıüniyetinden eminim. Çekoslovakya 

ekalJiyet meselesine gelince : Çekler 
tekzip etmiş ve Japonyanın Roma sefi· plebisit yapamıyacaklarını bildiriyorlar .. 

retinin mümessili Japonyanın Avrupa 
Stokholm, 19 ( ö.R) - Belediye ve vaziyeti hakkında Almanya ve halyaya 

umumi meclis intihaplarındn sosyal de-
yeni t~minat verdiğine dair ecnebi ga-

mek istemiyorlar. Cebir ve şiddete baş 
vuruyorlar. Bu cebir ve şiddete Südetle· 

zetelerinde çıkan haberleri kat'i olarak 
rin ayni suretle mukabeleleri zaruri ol
muştur. Konrad Haynlaynin firarı Südet 

Triyeste, 18 (AA) - Stefani ajansı 
bildiriyor : 

Düçe yanında bakanlardan Ciano, 
Staraca ve Alfier olduğu halde Kamicia B. Musso!ini 

Nora torpido muhribiyle buraya gel· leri kabul edeceğiz. Jtalyarun taklit ve· 
miştir. Düçe halk trafmdan muazzam te• ya telkinlere itaat edeceğini zannedeJI' 
zahüratla karşılanmıştır. Unita meydam• ler merhamete veya istihfafa layık h•' 
nı dolduran yüz elli binden fazla insan fjf akıllılardır. Irk meselesi ani olarll~ 
önünde Düçe ıöylediği nutukta evvela ortaya çıkmış değildir. Bu mesele irnP'' 
eaki ziyaretlerinden bahsederek Triyes- ratorluk fütuhatiyle alakadardır.. Zjr' 

tenin ltalyanlık mücadelesindeki kahra· tarih bize imparatorluklann silahla 1'•' 
manlığının bir tarihçesini yapmış ve son zamldığmı, fakat prestijle tutunduğuıııl 
yirmi yıl içinde Hinterlandını ve ekono- öğretiyor. Prestij içinde vazih ve kııt'1 

misini hakikaten hayranlığa değer bir bir ırk zihniyetinin yalnız ırklar arası!\' 
ıekilde ihya etmi~ olduğunu söylemiş· daki farkı değil gayet sarih tefevvuklll' 
tir. rı tesbit etmesi lazımdır. Şimdi yahudl 

Bir milletin hayatında öyle Anlar olur meselesi bu hadisenin bir cephesidit• 
ki onu aevk ve idare edenlerin o Anlar· Vaziyetimiz şu itiraz götürmez vakıal•' 
da mesuliyetten kaçınmaları değil bu nn neticesidir. 

mesuliyeti müftehirane bir surette tama- Dünya yahudiliği şu aon 16 yıl ıa1' 
miyle deruhte etmeleri icap eder. Şimdi fında bizim politikamıza rağmen faşit' 
s8yliyeceğim ,ey yalnız Roma • Berlin min uzlaşmaz bir düşmanı olmuştur. Bi• 
mihveri politikaıınm lcabatından değil- zim politikamız ltalyada yahudi unsu''. 
dir. Bu ılSyliyecek olduğum şeyin tari- lan arasında hakikt bir baltalama yatıfl 
ht esbabı mucibeıl bizi iki numaralı mu· adı verilebilecek ohm bir po1itika te-vlil 
zayık adı verilebilecek devletı' t .. •'-"l B ] b b t 1 ·· ·,,j~ ....,ıu etti. unun a era er ta ya ve re}Jrn ı .. 
eden Macarlarla Polonyalılara ve diğer aııkeri veya aivil münakaşa götürmet 1~ 
Nasyonalistlere bağlıyan dostluk hisle- yakat sahibi <>lan halyan vatandaşı yı• 
rinde mündemiç bulunmaktadır. Size hudiler hakkında takdir ve adaletle 11111' 

şimdi s<Syliyeceğim oey !talyan olmaktan amele yapılacaktır. Diğerlerine geline' 
ziyde avrupai olan bir zihniyetten mü)- onlara karşı bir ayrılık politikası taldP 
hemdir. Tarihin ortaya koyduğu mese- edilecektir. 

leler ıstırap veren blr ihtilat derecesini Nutuk her cümlesinde şiddetli alkışlııf 
bulunca kendisini zaruri olarak kabul et- ile inkıtaa uğramıştır. 
tiren hal ıureti en ıade en mantıki ve 
en zecri olan şu hal suretidir : 

Biz F a§istlerin Total iter hal sureti 
plebisitler hakkında her kes için plebi
sit. Plebisiti istiyen bütün nasyonalistler 
plebisit. Bilyük Çekoslovakya olmak is
tiyen ve fakat bugün bünyevi zaahnı 
göstermekte olan Nasyonalite dahilinde 
kalmağa mecbur tutulan bütün nasyona
listler için plebisit. 

Fakat bir ıey daha ııöylemek lazımdır. 
Her hangi bir anda hadiseler bir çığın 
baa döndürücü akıp gidişindeki mahiyeti 
alır. Bunun için karışıklık ve ihtilaflar· 
dan kaçınmak İsteniyorsa çabuk hareket 
etmek icap eder. Uçan bir ıulh elçisi gi· 
hl Londradan Münihe gitmio olan J~i
liz başvekili bunu her halde hissetmi~ 
olacaktır. Zira her gecikme meselenin 
hallini çabuklaotırmaz, fakat mukadder 
çarpıoma tevlit eder. 

Moskovanın mücadelesine rağmen bu 
ıureti hal Avrupa milletlerinin kalbine 
nüfuz etmek üzeredir. Bu eon dakika
larda muslihane bir tarzı halle varılmaıı· 
ru temenni ederiz. Fakat böyle olmaz 
ve Pragın leh ve aleyhine üniversal ma
hiyette bir cephe teşekkül ederse şura
sı bilinmelidir ki İtalyanın hangi vaziye
ti alacağı şimdiden seçilmiş bulunmakta· 
dır. 

B. Mussolini iç politikadan bahseder· 
ken bu sahada günün en mühim mesele· 
sinin ırk meselesi olduğunu söy)iyerek 
demiştir ki : 

Bu sahada dahi icap eden tarzı hal-

Yugoslavya 
Beynelmilel vaziyeti 

sükunla takip 
etmektedir 

Paris. 19 { ö.R) - Düçenin nutlı~ 
Fransız gazetelerinde bir çok tefsirle,.e 

yol açmıştır. Gazeteler soruyorlar : 
cDüçe ne istiyor~.. Harp halinde tt-I· 

yanın yeri malumdur sözlerinden ıı' 
kastediyor}> 

iT AL YAN - YUGOSLAV HUDV· ....ı 
DUNDA DOSTLUK TEZAHORAl' 

T riyeste, 19 ( ö.R) - Düçenin 1rİ' 
yeste vilayetine yaptığı ziyaret bu ~; 
bah ltalya • Yugoslavya hududunda i~ 
memleket arasında bir dostluk tezahüriİ' 
ne vesile olmuştur. B. Mussolini burııd' 
yeni bir gümrük binamı açmağa gitJllİ~ 
'· ö T · d 1 • •· • · • il tı. nce rıyeste e yenı unıversıtenın 
taşını koymu~ ve bir nutuk söyliyerek b~ 
üniveraitenin bilhassa beynelmilel rı'e· 
selelerde ihtısas kesbedeceğini ıÖ)")e' 
miştir. 

Gaspa hudut karakolu civannda '" 
lam duran kıt' alan teftiş ettikten soıı1' 
Düçe Yugoslav arazisine geçmiştir. 0ıl" 
rada kendisini Drava takımı ve Lub~· 
na fırka kumandanı general Yulriç be1': 
yordu. Yugoslav dağ nişancılarını teı~ 
ettikten sonr B. Mussolini Sırpça ol• 

f ··ı·· .. 1 . y .. dol' mutat ormu u ıoy em11, eonra "'" 
lav hükümetinin tazimlerini bildiren •{ıf 
goslav mümessillerinin sözlerini dirıle' 
miştir. 

B. Mussolini yarın öğleden ı011~ 
Udine şehrini ziyareti dolayısiyle yeti, 

den söz alacak ve bu nutku radyo ile Y' 
yılacaktır. 

Roman yada 

Harp halinde kadıtı' 
larda mecburi hi~" 

mete alınacak/ar 
mokrntlnrın muvaffakıyeti mühimdir. 
128 yeni azalık kazanmışlardır. Muha
fazakarlar bir çok mevki kaybetmişler-

dir. 1 lüküınet koalisyonunda bulunan 
Ağraryenlerin de kayıpları vardır. Halk 

· · · ·· .. t l h Zira ana yasalarında böyle bir kayıt 
mücadelesinin ne istikamete girdiğini ·,ıı5 

Bükreş, 18 (AA) - Rador AJ rının cumartesı gunu ta yan ariciye na- göstermektedir.> Belgrad, 19 ( ö.R) - Dahiliye nazı-
zırı kont Cianoyu ziyaret esnasında hiç yokmuş, bance onların ana yasalarında bildiriyor : 

cFren Denblat> diyor ki ı rı bay Kroşeç dün Blede giderek baş- • .,, bir teminat vermedig~ini bildirmiştir. göz önünde tuttukları bir tek •ey var• v d l h h l d b 1rı · " B .r.a ın arın arp a in e mec l partisi mçvkiini biraz kuvvetlendirmiştir. dır : } O milyon ekalliyet halkının yedi u saatte tarihin ezeli yürüyüşünü an- vekil B. Stoyadinoviç gibi krallık naibi '-kıııd" 
N ·ı k k" k 1 d lamak icap eder. Ger,..ı" yı"rmı· sene su··ren Pren° Pol tarafından kabul edı"lmı"s ve tan hizmetine tabi oldukları haıı. .,,1 azı er le mev 1 azanamamış ar ır.. tahabatının ilk neticeleri şunlardır : milyon Çekin zülum ve tazyiki altında " ~ • ı•· 
Komünistler Stokholmdn iki belediye Muhafazakarlar 4 7 4 bin rey, Ağrar- olmasını. Çek Meselesi derhal kat'i ola- bir Çekoslovak cümhuriyeti mevcut ol- cari meseleler hakkında rapor vermiştir. ki kararname kral Karo] tarafındııll ~-· 
azalığı koprmış olmakla beraber vazi- yenler 326 bin, halk partisi 3 t 7 bin, rak halledilmelidir. Zira Avrupa hava· ı muştur. Fakat bin senelik bir Alman Bu ziyaret müstesna bir vaziyetle ala- za edilmiştir. Bu kararnameye göre t• 
yetlerinde mühim bir tebeddiil yoktur. sosyal demokratlar 306 bin, sol sosya· sını zehirliyen bir çıbandır. Eğer devam imparatorluğu vardır ki hemen İptida- kadar değildir. Yugoslavyanın vaziyeti Clınlar yapabilecekleri işlerde J;:ullııfl~ 

te \nJ.~n ~çJ~rta ~rri~İa~ıa1fii!~ınf 'J~iil!rf.uJjpJ}SI~~ .. hlfü . .1<?1!1.ü_niatler 99 bin, N~- e~.e~ı:_beynelmilel n:ünasebetleri tanı 
1 
sından beri Bohemya fasılasız bir su- beynelmilel ahvalin inkişafını tam bir ı mak üzere gerek münferit olarok "' 

~ _1. '·-'-·· \ .., .. .., .. "aa.mberin kavli ile kcnmenı og· \ .. "':'~.-,. ;.'-- .l-- l. .. ;;.,.ndi ld tarif edilo· 1 rUveum •"••··-- -·' ·-·' ~ ... f ... ~'h•r ,.,l;'l,._h;Jp_r~lı.s:.w-• 


