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FlA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

Cek hudutlarına 
Çekoslovak hükümetinin cevabı 

Paris ve Londrada büyük 
sabırsızlıkla bekleniyor 

Cevap 
Geceki mecliste 
hazırlanmıştır 

Çekoslovakya bazı 
itirazlar ve ihtirazi 
kayitlarla tekliflere 
iştirak etmektedir 

l"tansanın Berlin elçisi Ponset Göringlelngilterenin Bertin elçisi Henderson ile 

Sovyet 
Hodzanın 

e]çisile 
mülakatı 

londra, 20 ( A.A) - Royter bildiriyor: Seliihiyettar Prag mahalilinden beyan olunduğuna göre 
diin geceki kabine toplantıaından •onra Çekoslovak hükümeti harbin önüne geçmek için Fran•ız -
lngiliz tekliflerini eaaa itibariyle kabul etmi,tir. Ancak mulaaaal bir cevap verebilmek için ba te/ı.. 
liflerin daha etrallı bir surette kendiaine bildirilme.ini Fran-.ı ve lngiltereden iatiyecektir. 

Henüz 
Çözülmemiş 
düğümler 
1111~ndrada yapılan fngiliz- Fransız 
llııı ınaaı, büyük bir harp faciaııı-

F' ınuvalclcaten önüne geçmiştir. 
~"nsa ve lngiltere, Orta Avru
C>ııu ahvalin normal inkişafını göz 
llu nde tubnağa karar vermişlerdir. 
~y ~lln anlaşılıyor ki gayri tabii va-
11111 e~ri idame için milyonlarca insa
bir d !Una girmek meauliyetini hiç 
lı.r evlet kendi üzerine alamıyacak-

Sulh • . 1-k b' fi !!Ör" •çın asıl teh u e ır tara ı 
ğiıı Uşl~_re ııaplanmaktan doğabilece
Yet~ ~ore, realiteleri kabul meCburi
Çolt n e olan bir siyasetin vahim bir 
hıı1ı ınesı:,leleri geniş bir idrak yoliyle 
•ı ı:~ege doğru bir hareket nokta
lııe/ ıl edeceğinden şüphe edile-

~~~tkada hislere mağlup olmanın 
a.. ı anlaşılmı•tır. 

il•- ".Yük harbin g-a!ipleri, Vilsonun 

* Prag 20 (ö.R) - Sovyetlerin Prag se- müstenld olduğu ll~ınlştir. 1ngiliz -
flrl Çekoslovakya başvekili Hodı.a ile Fransız plAnı üı.erlnde ehemmiyetli gt>
U%Un bir mU!Akatta bulunmuştur, Bu rU:ıneler de yapılmıştır. 
g6rilfmenin Çek davasını Sovyetlerin d.... Parla 20 (Ö.R) - Frawıız - lngllh 

rin sempatilerini bildlrma maksadına - SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

Macar 
f Berline 
Hitlerle 

nazırları 

~iderek 
görüştüler 

"fi eır--
dı Avr~gpı prensiplere sadık lcalsalar- Amiral Horti ve Macar nazırlan bir gezide 
tılı; anın çehresi bu kadar karı-

ııe 'y:aPmacık olmıyacaktı. 20 •e- Amiral Horti Göringle görüşecek Polonya 
di. ~lıklan makyajı eilmeğe lcafi gel- Ç k l S l 
'eler ~ ~ler birer birer düştü. Hadi- e os ovak ilez yasını işga 
lııbiı' onune geçilmez seller halinde, etmek niyetini besliyor 
~ ın ~1ecrasını bulmak için çırpı-
l:oyd 1 etlerin teınayülatını ortaya Berlin, 20 (ö.R) - Harice mah.u. Dekaeya buaUn bay Hitlerle ıılrilflrıllt-

u. bir Alınan haberine ı6ra Macar baJYe• !erdir. Hariciye nuın Fon Ribbentro)l 
\l lcili bay lmredi ile hariciye nazın bay - SONU 3 VNCO SAWFEDE -

liııc.,~et, bu zaviyeden tetkik edi
~eal~ 11tı:a arı~sını politikada 
ltlılr.anıı~ ır zaferi gibi görmemek 
~e'ley r. Fakat bu anl11§ına ile 
tehlike ~o:urıa gİrmiı, sulhu saran 
dilınee· u utları dağılmıştır, zanne-

B;; ırı ... 
d· Yle bir haha k 
laelerirı il . z_e apılmak ha-

lıırı adıın) crıaıne geçmek olur. Atı
~ıı neticalın adalet .mefkuresine uy
:tıhııiyetiyİe er verebılmesi tehakküm 
dır. karşılaşmamasına bağlı-
d F'ecibirhata . 
aha feci b' .t~ır edilirken ondan 

iıelı; l~ıındır ıkınci hataya düşme-
0VakJa ır. Polonyalılar Çekler 

rcr r asır ı Alın ' ' 1 altında arca an- Rus eııa-
".>nunda .k

1 
almışlardı. Büyük harp 

rııı • ~1 en m ')) ti h 1 Verınek . . 1 e ere Ürriyetle-
-- SONU 2 ılsNtıyCetn galifıler başka 

SAHFEDE
ŞEVKET BiLGiN 

Nafıa Vekili haftaya 
lzmire geliyor 

latanbul, 20 (Telgraf) - Nafıa vekilimiz B. Ali Çetinkaya, bu
gün eaat 15. I O da hareket eden trenle bir tetkik •eyahatıne çıkmııtır. 
Nafıa vekiline Eskişehirde vekalet sular umum mlidürli bay Salahet
tin ile devlet demiryolları hareket ve yollar reisleri iltihak edecektir. 

Vekil Eskirehirde kısa bir tevakkuftan eonra Klitahyaya gidecek, 
orada sulama iılerini tetkik edecek ve Balıkeaire geçecektir. Nafıa 
vekili Balıkesirde de sulama itlerini tetkik için bir gün kalacak ve 
Bandırma yoliyle fzmire gidecektir. 

Vekil Balıkesirden trenle lzmire gidecek, au ılrketlnin satın alın
ması ve diğer nafıa lıleriyle ehemmiyetle meıgul olacaktır.. Nafıa 
Vekili hareketinden evvel vaki beyanatında demiıtir ki ı 

- clzmirde turistik yollar iıiyle meygul olduktan sonra Aydın hat
tında kısa bir seyahate çıkacak ve yeni yapılmakta olan Aziziye tü
neli inşaatını gözden geçireceğim.» 

21 EYLOL ÇARŞAMBA 1938 -, 
Fuar Gazinosu 
Fuar kapandı. Gazino her 
gün açıktır. Her akşam 

müzik vardır 
.._ _____ _1 

YENi ASIR Matbaasında baaıhmtbr 

hücumlar oluyor 
· Südet yürüyüş kolları 

Çele Askerleri 

Hudutta tahşidat var(!) 
Hududa giden yollarda sivil nak
liyat imkansız bir hale gelmiştir 

Paris, 20 (ö.R) - Alınanyanın Çekoslovakya hududunda çok 
geniı tahıidat yaptığı haber verilmektedir. 

Mühim mikdarda efrat, silah ve malzeme nakliyatı sebebiyle hudu
da giden yollarda sivil nakliyat imkansız olınuıtur. Motörlü binlerce 
Hitlerci milisleri toplanmak üzere hududa gidiyorlar. Bilhasaa Silizya 
hududundaki tahıidat mühimdir. Bu tahıidat Graz istihk8mı etrafın
da yapılmaktadır. Binlerce seferberlik emirleri çıkarılmııtır. Bilhassa 
Berlinde bir çok gazeteciler gazetelerini terkederek laılalarına iltihak 1 
etmişlerdir. 

Mussolini 
Udin ve Goriçyada 
harp nutku söyledi 

Halka sordu 

Harba hazır mısınız? 
Hepsinden "hazırız,, 

cevabını aldı 
-0-

"Roma üzerine yü· 
rüyüş bitti. Fakat 
Romalının yürüyü
şü devam ediyor.,, 

• 

Dedi 
- YAZISI 10 UNCU SAHiFEDE -

Hücumları 
Genişletecek mi? 

Dün dört müsademe 
oldu. Almanlardan 
ve Çeklerden yara-

lılar var 

Çeteler bir Çek 
gi1mrük binasını 

yaktılar 
Praı, lO (ö.R) - Setel.a ajanai bil

diriyor : Geçen ıece Almanyadan I"" 

len mıı.eJlah çeteler tarahndan Çek hu
duduna karıı muhtelif biicumlar yapıl• 

mııbr. Sabah 14at ikiden oonra l S kiti· 
lik bir çete Alman tabanca Ye ıillhlarl
le mücehhez olarak Nelıon gilmrük ka• 
rakoluna hücum etmiıtir. Meıru müda. 
faa vaziyetinde bulunan üç Çek giim..oı.: 
muhafızı tUfenklerinl kullanmıılar ve iki 
el humbarası atmıılardır. Yardım kuv• 
vetlerinin ııelmeal üzerine muhacimle~ 
Almanyaya kaçmlflardır. 

iKiNCi TECA VOZ 
İkinci bir tecavüz Danba cinnnda ol, 

rnllf, meçhul talmlar tq atarak bir ... 
keri hafifçe :raral&mlflardır. Sabah ..,, 
Gçte Dirnot nahiyeainda Almanyadaı1 
aele:n on kitllik bir çete Alman mamu
l&bndan el bumbaralan kullanuak hll• 
cum elmİf]erdir. Bunlar allmrük dair .. 

- SONU 3 llNCO SAHiFEDE -

lngiliz 
Denizcileri abi

deye çelenk 
koydular 

lıtanbul, 20 (Telııraf) - Uma
nımada bulunan lrıa'iliz Doventin 
kruvazörü ile Zfridi ve Gauak tor
pido muhriplerinden aynlan bahri
yeliler bu sabah, baılannda bando 
olduğu halde Cümlıuriyet abidesi-
ne giderek törenle çelenk koydular. 
Törene Deniz lisesi talebeleri ile bir 

il ~:!.ük bahriye ıukerirniz de 

Sekizinci lzmir Fuarı gece 
yarısından sonra kapandı · 
Ekspozanlara verilen ziyalette reis bir nutuk söyledi, 

ekspozanlara diploma ve madalyalar verildi 

Fu4nmızın gece ı1ıkUırı 4ltınd<ı, güzel bir görünı'L§ü ... 

Sekizinci iz.mir fuarının aon gecesi de ara i~tirak eden elc.spozan1ar ,erefine re .. Ziyafette vali, Komutanlar, amiral, ıch· 
büyük bir neşe ve hareket içinde devam is Dr. Behçet Uz tarafından bir veda rimizdeki bankalar müdürleri, iktısııt 
ettikten ıonra, gece yarıaı kapanllll§hı .. ziyafeti verilmiı, ziyafet geç vakte ka· vekaleti ve diğer vekaletler daire ıeflerl, 
Gece uat yirmide fuar ııazinoıunda, fu. dar ıamiml haabihaller içinde ıeçmiştir. - SONU 5 iNCi SAHiFEDE -



Devlet pav yanlarını 

Bir ayda yüzbi~lerce 
kişi ziyaret etti 

Sovyetler pavyonu çok beğenildi 
Elen pavyonu da büyük 
muvaffakıyet kazandı 

ıran devlet pavyonu, bize yeni ıranı tanlltı. iştirak 
eden diğer devleUer de iyi temsil edlldl 

EHiR HABERLERi ·Henüz 
cözülmemı 

Başvekil 
Havacı gençle~e 

mu vaf fakı yet 
dileyor 

' Egede yağmurun tesiri düğümler 
•• 

U •• k it • • •• d -BAŞTARAFI 1 UCCI SAHtf'EOI zum re o esının yuz e milletleri esaret boyunduruğu • k • • •• d •• sokmak gafletinde bulundular .•• 

onı ısı zarar gor u gün b~. hatanı~ tamiri için,, 
sarfedılırken, bir kene kurtu'lall 
Jetlerin yeniden hürriyet ve • • 

1nönU kam;-;;annı görmek Borsa -'a u .. zu"m f ı·atlerı· du"şu"yor o lerini kaybetmek tehlikesine a 1 
• n bulunmamalan insanlıgw ın, a 

üzere T. H. K. başkanı tarafından davet 
edilmiş olan sayın başvekilimiz bay c~ numarada 20 para tenezzül vardır istediği şeydir. 
lal Bayann bu davete vermiş oldukları 
cevabı neşrediyoruz. Londra .anlaşmasinin muh! 

c Türk havacı gençliğinin nasıl çalı~ Eg ede bir kaç günden beri yağışlı gİ· ı beşi, Tirede yüzde yirmi beoi ıslanmıo· hakkındakı hab~rler~ muba 
tıklımnı yerinde görmek benim için bil- den havalar dün düzelmi17, hemen hiç tır. kan~ı~r. Teklıflerın hakiki 
yük bir zevk ve kıvanç olacaktır. işlerin bir mıntakada yağmur düşmemiştir. Son Ozüm rekoltesinin yüzde on ikisinin yeti resmi metin neşredildikten 
icaba, beni 9t>k mütehassis eden daveti- yat'lllurların tahribatı oldukça fazladır. ıslandığı ve kalitesinin düotüğü resmi ra anlaııılacaktır. Şimdilik ' ' 
nize icabete imkAn vermedi. Teşekkür- ~~ğmur1.ar ?enizlide i~cir mahsulüne I b'.r ~ak~~ tarafından llttısat Ydclletine §eY İngiliz - Fransız planının 
lerimi bildirir ve değerli havacı gençlere yuzde yırmı zarar vermış, Kuşadasında bildırılmıştır. de memnuniyet uyandırdığıdır. 
sellm1arıınla muvaffr>layet t emennileri- sergide bulunan üzüm ve incirler yüzde F1A11.ER manlar c 1919 Çek 1 k 1 · · 'sb • d ..ı 0 . os ova yas 
min iblağını saygtlarımla rica ederim. yırım nı etin e anmıştır. züm fiatlerinde tenezzül vardır. liye edilmi,ıir. Alman davası 

Başvekil Alaşchird~. tüt.~n .. mahsul~ cüz't nis- 1 Borsada muamele gören üzümlerden 9 nılmıştır .» diyorlar. 
bette znrar gormu17tur. Aynı yerde 7000 numara on kuruştan (on para tenezzül,) Ç ki · k d'J . la --.;:;-;;::;- ı .. ·· ı e er ıse en ı erme yapı n 
çuva uzum ıs anmıştır. on numara 11. 75 lauuftan (20 para te· lifi · F • b 1 lar 

T oprakofisin 
faaliyeti 

N · ıu b ·· ı- •_.ı ·• ·· h 1.. .. ..1 ) 8 9 S en c ecı> u uyor • azı o'l'esınue tutun ma su unun nezzu, numara . 7 ten. 7 numara •• .. .. • 
znran azdır. fncir mahsulü yüzde otuz 9.50 den muamele görmektedir. 11 ng. ~oruluyor ~sulha kurtulmut 
nisbctinde zarar görmüştür. Manisa mın- t mara 16 kuruftur. Bugiinlenfe üzüm fi. zanyle bakabılmekten henüz 
takasında 9000 çuval üzüm ıslanmıştır. 1 atlerinin bir m.bet tahtında yük.elmesi- tayız. 

iki gündeııberi tehrimizde bulunan Baynıdırda İncİT mahadünün yüzde on 
1 
ne intizar edili,.or. Her,ey Almanyaıwı aabırlı, i · 

toprak mahsullerl Ofis umum müdür li hareketine. Çekoelovakyanm 
muavinlerinden B. Şakir, B. Hamit, top- J dakarhk' derece.me heihdır. 
rak mahsulleri Ofis Izmir şube müdür- zmir meb'ualarının Bir otomobille bir Çek devleti. reyi M.tirnzaç • 

. lUiüne tayin edilen B. Cevad, Ofis but- temasları /ıaptı/ıaçtı çarpıflı den bir takım kat'ı tekliflerle 
Fili.tin devlet paviy01* daymilşavlri B. Akif, Ofis lzasmdan BB. Im:ıir mebusları. Bn. Benal Nevzad, v.........,, bılllbwluln zı _... lafnuttır. 

Bir 9eM .,.. daiaaıuneu daf'a açıl- tarafından bUyUk bir zevkle seyredilmlş Necd-:ı ve Mehmet'den müteşekkil he- B. Kamil. Durs~n, B. Rahmi Köken ve byıt1ı bptı ~ile 21 .....:::: .._.. Bu teki~&:". kabul edecek 
auık .... ..,_ yuwnılaa tkl sut .ama ve bazı i§!eor ele yapılmıştır. Kardet Iran yet dün de tetkiklerinde devam etmif- B. Sadettin Epıkmen dün ~birde bazı zUh otomobili enelld ..... ~ Da ••limmn ceHılxw veırmPI 
lrapdannı bpıtaaı •k:ldnel Jzmtr Puan mlDetlnln ~1Şll18İarmı n tenddd ham- tir. Ofis lçin Izmirde bir ~be binası b- ~~~r yapnuflar, Halkevi ve ifçi bir- kBya dftnlllLla mffılaNme etmlfdr. Oto-~lo~ vaziyetine 
t8lll ~ nnmıffak olnnq bir .... lelerini bize kadar getiren bu paviyoım ticar edilecektir. Bütün toprak mahıul- lıgını zıyaretle çalışmaları gözden geçir- mobilde ba1umınlmdan it IElll ...... sezdirelim: 
riD hazayle g5zlerlm1z 8n0nde duru,or. huırlıpn)an, IDıee zevklerini takdir ve lerlııl idare edecek olan bu ofts, Afyon mi}leıdir. lzmir mebusları Buıama, Kı- yanl•nenk Jwd•ıW)6 ~ Çekoelovakyada on dört 
l'uuama her RDe artan bir allka ge,. tebrik etmek isteriz. mahsulünU de ele almakla ınUstahsU nık veı Dikilide köyler ile temas ettikten Yapdan fahkibtta zı namuah- milyona ~ nü~un ancak 
tıeren kom§u ve dOlt ~nletler 1eldzfnei INGILTERE için hayırlı bir İf yapılmış oluyor. sonra bu~ Bayındı.r ve Torbalı kaza- bllin hadiseye •bebiyet ftl'dlll anı.t- ~ milyc_>nu Çektir. Bunun. 
fuarımıza genft mikyasta l!fulk suretly- . -=- larında t~kik ve temaslanna devam JIUf ve ıoföri1 haklrmda tahJdbta 1-f- cınde 2,5 mıly.on Slovak. 3.S 1'!1 
Je Mlyfik dostluklanndan ve komşuluk- I1d senedenbeıi fuarımıza sembolik D . . edeceklerdır. lanın~. Alman, 700 bm Macar, 500 bın it 
laruıdan beklenilen nezaketi g6sterml~ olarak iştirak eden büyük Britanya dev- enrz yollarıle Fuara --=-- ten, 80 bin Polonyalı ve bir m 
leııdir, bizim de memnuniyetimizi mucip Jeti, hazırlanan paviyonda canlı bir §e- gelenler B. Tahsin u zer ............................................ Rumen aynı çerçeve içinde yaşı 
obnUflardır. kilde temsil ecli~tir. Maksad aradaki F d w • Bir haftadan beri ~ehrimizde bulun- i Gelenler Gidenler : lar. _ 
Fuarımızın kapısında dalgalanan ec-1 ~·akmhğı, dostluğu tebarüz ettirmek ol- uann evam ~ttiği bir. ay igınde Iz.. makta olan üçüncü umumi müfettq B. .. .................. !. ..................... : ~udet topraklan Almanyaya i 

nebi devletler bayrakları, fuarı ziyaret duğu için bunu memnuniyete şayan bir mire ~ ve denız yollanyle gelen zi- Tahsin Uur dün akşam Izmir vapurile Manisa saylavı B. TUrgut Türkoğlu, edılmekle mesele bitmif olmıya 
edm 800,080 ldpc1en llllJ'«t g6mıtif, ecn9- :netice olarak kabul ediyo!'\1%. ~etli yaretçılenn sayısı 187,359 ldpdir. Bun- Istanbula hareket etmiştir. B. Tahsin Erzurum nylavı B. Fuat, Kocafll aay- tır. 
W devJetl.. pnyon1an, dostluk ve kon>- Bllyük Britanya lmparatorlupnun ge-~ ': ml1hlm ~evlerde kısmen de Uzer vapurda vali ve belediye reisi tara- lavı B. Hasan Basri, Kocaili saylavı B. Macarlar şimdiden seslerini 
tuluJdarlyle mUtenulp Mr p\llde zty,.. lecek senelerde fuar&IDIZCla daha ıenlt ~~~~tir. ~ebt mem- fından tefYl olunmUftur. Sa1lh YUll. A7dm saylavı B. Ku:ml aeltiyorlar: cHiç bir hAdise 
nt ecltlm't ve bGyflk aJika uyandınn1f" bir paviyon içinde tebarüz ettlrilmetl l4,8ZO kişı gelmiştir. = Topçuotlu §eluimtze gelmlşle!'dlr. riatanı tarihi vazifeeini YBlı»mall" 
tir. fJlmdl bu pavyoulaıda baca dUl'- mümkiln olacaktır. -=- Sanatkarlar g "ttil r Iktısat vekMetl müşaviri B. Haldun, menedemiyecektir. Macaristan • 

mü: mlmklndlr. ALMANYA Polonya Şehrbdde temsiller ' ısı!,ul Umanlar umum mndnr nıuavinl B. HU- kabul edilmiyecek y,.ane hal 
SOVYZTLER tehir ti ti' ~l'llldü &mir mi, Alman nıilzeSt mildUrll B. ltarl VeJ- Macar azhklanna diler azlıklar 

Iktiladl aaiillMe~ lııüyQ.k ehem- uri 1
1

8 T~-L...1 h k n haret, Alman asarıAtika mit4eh lann- dar kendi mukadderahna hakinı 
vap y e ~M&llUIUa are et etmişler- ak hakk · u.J:~ 

!'.ı:demuJonal bir maıal ve ifade aJ.. miyet Terdllbnlz dost Almanya adına bu dir. VlpUl'da amatklrlara buketler ... an B. Chul Kllmer, B. JPlmk Drem- ~ ını vermıYIJll hal tUuuP' 
dığı gündenbed luarımıza iftlrak sure- yıl fU8l'llDtzda bir pav~wıun Jnp edil- J • ) • • • • rilmltti A,m urla B M mer ve B. Jı... Voa <lre1rea te1uimize dıyorlar. 
tiyle, ço1du,_..t vwd.F"-'· dostlu,.,·- miş olmut, filpiıe edilemez ki derin OCJT erimize iYi t' d rista. b ıaftJ>· . . . 6nlr Nuret.- gelmi§lerdir. Budapeştede «Kahrol.un Çek 

.-- "''-'" ın e n u gıtmiştır. 1 ak Kah 1 . 
pni§ ölçlcle t6tıtereD blylk aost devlet memnuniyetimhi mucip olmuştur. Fu- bı•r mahrertı•r Trabzon aoıylavı Bıı.. Fethiyeı Istanbula ov ya.. ro sun Beneş> dıye 
lovyetler, eeJdzJ.ııcl fmrımm dolgun ye arımwıı kapwı00ı daJaeJanrnakta olan "r L gitmiştir. imYorlar. Bu niimayİflere 
olgun bir paviyonla iJtirik: nezabtinl Alma..,,..., Am- 8rmaJarmm fua- Varpn tkmet al8fem.iz B. Baha dün ik maçları =ı çi bir ruhun hlkim bulundu:ı::.....--. 
,estıec-.ıerdlr. ltlnıf .-. ki ba Ptı-' ruıma ,..,._., teberli& ettlı.1111 lçin şehrimize gelerek Tilrkofia mildüril B. /kinci 'r • • p §Üphe edilemez: . 
.tyon, ecnebi i§tirak.larının en güzel, bq,lt "" ... d •ır. Rahmiyi .ziyaret etım,; Türkiye - Polon-- ı efrının otu- ren•e• Ulviye Diğer taraftan Slovak Muhtari 
mnlı w b7mıet1i hir eseıldir. ~Is 1 ,..... r- ~- ya ticari mUnasebetleri etrafında ıörlii-- zant/a baılıyaca/ı ~ıSJ.r prnMriaden mltneffa Ser- partisi Mue~lin~n kendi 

Sovyetler birliği paviyonu, hazırlanıp ıriJt ..... • lfllnk • .ana bır- melercle bulunnn11tur. Futbol ajanı B. Suat Yurd Korunan fettinlıı refikam prenw uı.ı,., dün Iı- 11118 yardım a.telnlf .. 
bakımından hll,ak blr~ ifade eder. lt"flll•1e ,...ım,.. da tatmba etmentlş- Polon,ya, Tiirk emteuı için yepyeni b&fkanlağmda toplanan Futbol Lik ..... mir vapurile Istanbula gitmJJtir. ~':iY~ ~i ortada bir tek 

BüyUk Sov,et inkillbmın kültür, ha- til'. Her baJde, Alman beJnlmm dalga- bir mahreçtir ve bir çok maddeılerimize yed •P'ldekl braılan .ı.,..ı•rcbr 1 • talık değil, ihtilat y&pmlf hut 
vacılık ve keıffi7at sabalarmda göster- landJlı bir pniJonda daha tmit QçU- taliptir. Bilhassa son .zamanlarda pamuk- 1 - ~ ,...._.iı sa.talla Şe v#a ef entlinin vardır. ~n ~~nl tedaviye 
diil yübek mtmıffakıyetler, Scwyetler de bir lftink s&mek lst.rtz. ~sa- Iarmuza bUyilk alAa göstemütlerdir. 2 birillcl _. 9'8 deki Demis .o.,. "' htır~en bir dıgermın akatilam 
ıençlitinin ve itçilerinin sanayi alıUın· ~ 1-tbea .mevkii 11P1 eden dost Polonya, incir ihtiyacını Yunanistan- ğa111pOr, Atr1111or .. Yamanlar=· Al- /ıerameti ba§gôsteı:me~t~ir. işte ~ü~n ~u 
da elde ettiii terakkt hamleleri Sovyet- ulbnln pleeek 1enelerde fuanmızd~ dan temin ebnekte ve dizi incirleri ter .. sancak.~ madım a)'Di tarihe rMt- Tekkeler, Zaytyeler bpenap tarihe ~ ':~ı~n ~hclu ettıği yıgın 
ler paviyonunda gayet iyi tebarüz etti- daha canlı ve cazip bir pkilde temsil cih etmektedir. Buna sebep Polonyada lıyan Be1eciiye lntilaabı dola~ tıeWr "8nftiiı halde hlll turada bunda şeyh sın. muıkullerdır ki Prag hulun 
rilmiftlr. Paviyon, bilha918 üzerinde Sov- e~UmMI pyet tabndir. Ve pyanı arzu dizi incir gümrük resminin azlığıdır. cdilmiftir. Ba ~ icrw fikidr elencll1erbı ~ c1aibı mael ha- tav.izler yolun~ çok ileri gitme 
yetler birliti Mna7lini bize gayet iyi an- görUlmektedir. Tiirkofisiıı te§ebbilsil üzerine Polonya mucibince birincı ~ 900una bara- Unde, pybin kerameti kendinden men- mecb~r ed~ktir. Çe~oılovakya 
latnuı ve reklAm etmiftir. Paviyonu lda- DlCER tŞ'nRAKLER hükümeti, beher paketi on kilodan aşa- kılDUfbr, ı...un_ dly ,.x..1-.-a....-..1:_ BlW ŞJyabılmek ıçm, kendı hayat h · 

&\UQuc e .... .,.-w:uu-. ecza- k _ı_ • • b ik da 
re edenler, ziyaretçill!!re geni~ ölçüde . . . ğı olmamak şartile Türk incirleri için de Oeminpor delec-.U. ikinci talam Dı8ll Ahlbl Kemal K. Aktq, kendi ko- ?nımaıt ıçın u naz ı:ava?ın 
:malOmat vermek nezaketini göstennif- ~lçib b~ aene fuarımıza lftirak su- asgari eilmriik tarifesini tatbiJte başla- çık~ .a,lediiinden Demir- Joıuralannuı ayamıda ne TUridyede ne n~r!er. yatııtı~tan 10nra halledılnı 
lerdlr. retiyle, Belçika emteasını fuarımızda mıştır Bu suretle Polonyaya incir ihraç •por ddad takwlar fild.tlrWea • de AvrupM& bir kolon bul pte nı ıstıyecektır. 

YUNANISTAN r~klam ebniştir. etmemiz mümkün olacaktır. rılıDlfbr, mek fmkAamblmı b.!:t ~ etme~ Herkes bilir ki Çekoslovak 
Romanya, fuarımıza bir a.ı g~ iştirak == 2 -9 biriad _.. 9'8 ele,,..,..__ flYhlD bram.u kmdtnden bzlnesinİ Fransa ve Sovyet Rusya ile A~ 

Miltteüktnıiz Ye yakın komşumuz Yu- etmekle beraber, ,.yet iyi temsil edil- B • • mU..haltalann saat Ye haltemlerl apfı- !hya etmek o1ur ftkrhıdedfr. Kemal K. yaya k8J'fl, Küçük Antantla da pJI 
n~-:_. __ h"k'• 61 bu f da mİŞ Ve bilyük bfr dosttuk eseri göster- ır ta l'lft )'B çıkanJm••tır ı A L.6 •• aı..- L1 - } 1 • • carİstana karfl askerf İttifakJan .,,. 
couı.:twuı u ume... sene uarımız . . "Y ~~ '7"'" wu: n.o onya arının a~ 

daimi bir paviyon yaptırmak suretiJ'le ~ı~. . .. . . Çamlık - Aydın hattı Tevslat işleri Dcminpor • Opok .Mat 1.3 de hakem yapmak, batt4 bemetınek dabDa beyhu- dır. .,-
alllmmıı ispat etmlt hıaua pek tabii i'iliaüıı hükünıMi fuarımıza ıumeıı it- S... müdür muaviDi B. Fehmi Uııel- Si- bay Huan Yanık (Aleancak) de olmll§tur. Bunlan ben değil, kolonya- Fransa, Londra anlaşmasının ti. 
bir aetleiııd olaıa ıı:len 'dlyuı turizm pro- tlrak suretiyle WlJflk bir m~ ftl - Er:aırwn hatta bat mtıdtlr muavin- AJsancak .. y ~nlar .. t 15 te ha- larımın. bizzat bndJleriyle Izmlrliler nırlannı tebliğ ederken Çeklerle :6' 
pagandası işinde çok ileri ~miş olup her kazanmıştır. liğine tayin edilmiştir. Müdür bugllıı Sa. kem bay Muatafa Balöı: (Oçok)' söylüyor. HUAl eczanesi zevk taklid edil- kert ittifakının hükümlerini iptal f" 
sene bu yüzden milyonlar kazanmakta· Bu sene ecnebt i,itiraki iyi olmıış ve at l3,20 de memurlar tarafndan teşyi Alsancak - Yamanlar dclnd takımlan mez: iddiasındadır. Parfümericilik Alemi- etmİ§tİr) ~ 
dır. Elen paviyonunu ziJant eden bir ecnebi devletler peviyonlan dalına ziya- edilerek lzmir yolu ile merkezi Erzin- eaat on birCle hakem Mu.tal• Şenkal ni hayret1er i~eı brakmak blm kAfi Prag yapılan teklifleri t~ 
kimse, evve1' bu bakımdan içinin ferah- retçilerle dolu olarak bulunm\lf1w'. cm. hareket etmi,fUr. ({)çok) gelen bir milktiat obnuftur cH,or. kabul etmemek mevkiinde kalır,,, 
Jadığını duyml.lftur. ' bu yüzd~?1 h~r~ başgösterirse f ~ 

Paviyonda Yunan sanayi maddeleri sa taahhutlennı unutarak koJJIP" 

amit aJctlde tefhlr eelf!adtltr. ilen F u A R K A p A N D 1 FA bağl~akla mı iktifa edecektir 1, vt,maıma~klflzipm-!: L'AT Vazıyetin henüz çözülmeın!'...J 

:=.:.:ı=.ı.-=: YEN/ BiR Si.NEMA DO"'-nUYOR ~1~!§!;Et~ 
JCardef fna Ql1reeln .... ftSIJell ıı:l

~ ...--w •JO hrllÖND 
Irm pavl)onu, bU 1me ~ ba
Jlk e1Alrneu hnnm•ı n bu munffıı
a,et nlpnnlyle Mzlerl ... w • ..,.... 
Iraa paYIJıonu, bU,.ok hl1dlmdarlan Şe
hı.,.h Hm peh1eri hantlettnln fotol
raflarlyle silslenmiştir. 

Biraz geç açılan Iran devlet paviyonu 
yeni Iran konsofosumuzun allkası ve 
8Çl'et1 say.?slnde ale1Acele hazırlanmış
?.~Iran halıları zhrar~ler 

\ı lar davanın mahiyetini bilenler_İJJ ~ 
bul edemiyecekleri ıeydİI'. OG ~ 
milyon Alman için kabul cıdiJd~.t
yat baklanın yedi buçuk nUlyoıı_~ 
ten nezedi1rue.ini kimae h~ 
getiremez. Bazı emperyalittler ~ 
düşünseler bile Çekoslovak~ 
harp halinde bir buçuk milye>DJ' _. 
muntazam ve motörize o-11'1" ~ 
mukavemet gC:t~.r.ıaed.e:.o ~ ~ 
hükmünü kabul ~ini .-P"_ 
etmek için b~n Çekotlo•ak~ 
mukadderatını idare ~en ~ 
ne kadar azımkar insanlar old~-: 

KIJltlJr pdrlıın en ••zel yerinde GAZiNONUN lıarıııında 

KÜL TÜRPARK SİNEMASI 
A()ILITOB 

Mllkem111el koltuk ·En son sistem fnaklne - Rahat ve genlf salon • DOnyanın en bDyUk flllmler• 
BOyUk sDrplrJzlar • • • GlrUlmedlk dekorasyon ••• bilmemek iizımdır. 

SEV.KET B 
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Hücumları 
Genişletecek mi? 

Son sistem si ihlarla Dün dört müsademe 
oldu. Almanlardan 

Taarruz eden Cümhuriyetçiler, asileri 
tedip ve ric' ata mecbur ettiler 

ve Çeklerden yara
lılar var 

Ceteler bir Cek 
t t 

gümrük binasını 
iki tepe zaptedildi, esir de alındı yaktılar 

Valansiya 20 (ö.R) _ Bl rkaç gün- pek fazla matzeme kullanmış olmasına asiler dört defasında da ağır uıyiat ve- BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
denbe-rı yalnız topçu düellolarına sahne rağmen müdafaayı yaramamıştır. Cüm- rerek çekilmişlerdir. Son defasında asiler sine, sonra posta binasına taarruzda bu
oJan Akdeniz cephesinde Val Verde te- huriyet mevzileri şafakla beraber asilerin büsbütün bozguna uğriyarak intizamsız lunmuglardır. Çeltler tarafından bir jan
J>esi cl\Tarında Teruelin 20 kilometre ce- top ve tayyareleri tarafından bombardı- bi rşeki1de rücat etmişler ve arkalarında darına müfrezesi, bir bölük aslter ve po· 
llup tarkisinde Siyera Kamarelade üç man edilmeğe başlan~ır. Her çapta mitralyözlerle harp malzemesini bırak- !isler, bir zırhlı otomobilin himayesinde 
'Ydanberi hasmı yerinde tutan cUmhu- mermiler saatlerce siperlere düşmüşler- mışlardır. olarak müsademeye iştirak etmişlerdir .. 
?iyetçner aUraUi bir hareket yaparak dir. Bunu mUteakip kayalıklar arasına Daha cenupta biricik muvasale hattı- Askerlerle gümrük memurları arasında 
~ yerleştiği iki tepe istikametin- sokulan asi kuvvetleri otomatik silah- na karşı hücumları muvaffakıyetsizlik- altı yaralı vardır. Mütecavizler arasında 
dt ilerlenüşler ve otomatik ısilfthlarla mil- ların l;ıimayesi altında biraz ilerlemişler- le neticelenm~r. Boğaz ve hendekler- da yaralılar varsa da Alman toprağına 
~ez olan dUşmanın mukavemetini kı- dir. Fakat nçık sahaya çıkar çıkmaz bU- den ilerledikten sonra asiler otomatik lcaçırılmıılardır. 
l'&rak bunları zaptetrnişlerdir. Ellerine tün geçit noktalarını tarayan ciimhuri- si!Mıların amansız ateşi altına düşmüş- HOCUMLARI SODETLER 
bir Çok harp malzemesi geçın~tir. Cüm- yet mitralyözlerinin ateşi altına düşmüş- ler ve rücate mecbur kalmışlardır. Tam y APlYOR 
huriyet kuvvetleri 1680 ve 1591 rakamlı !erdir. Zira mitralyöz yuvaları bu bom- bir tabur ast askeri hl rhendek içinde Bu hücumun Almanyada teşeltkül 
~ teı>ele.rde yerlesmişlerdir. bardunana rağmen tahrip edilmemişti. ne ileri ne geri gidemiyecek vaziyette eden Südet lejiyonuna mensup kimseler 
B&raeıon 20 (ö.R) - Asiler Ebre nehri Hilkürnet mevzilerine tırmanmağa çalı- hareketsiz bırakılmıştır. 136 rakamlı te- tarafından yapıldığı tesbit edilmi~tir. 

iıavalnde beşinci mukabil taarruzlanna şan asiler püskürtülmilşlerdir. peyi istirdat eden hilkUmetçiler bir ço-k Şimdi nahiyede sükunet hüküm sürmek
~lardır. Bu hareket 15 kilomet- Hükilmet kuvvetlerinin !§gali altında- esirlerle beraber iki havan topu ve bir tedir. Müsademeden sonra jandarmalar 
Jıe1Ur. bir cephede yapılmıştır. Franko ki tepeyi zapta dört defa teşebbüs eden bayrak ele geçirmişlerdir. ve askeri müfrezeler mahallinde tahki-

mat ve siperler yapmı§lardır. 
DöRDONCO HOCUM Çinin müdafaa mevzilerine 

Hedef ittihaz edilen 
yılmaz mukavemetle 

Ayni gece dördüncü bir hücum da 
Klayn Alfa gümrüğüne karşı yapılmış
tır. Gümrük binası yakılmıştır. . Hücum 
Alman toprağından başlamı~ ve sabah 

J h H saat 3.30 da tekrar t;,dilmiştir. ilk taar
J a po n ucum u ruz takribeD bir saat sürmüıtür. Sabah 

saat be§te mütearrızlar yine hücuma 

k l t geçmişlerdir. Bu taarruzu yapanlar da ar Ş l an m l Ş l r yine Alman Südet lejiyonlarının azala-
rıdır. Ellerinde Alman mamulatı el hum-
baraları ve mitralyözler vardı. Çekoslo

Parıs 20 (ö.R) _ Çin kaynağından' Yangçe mıntakasında çtnµIer "bu şeh-ı miyetinden gelen daveti tetkik için ak- vak maliye idaresine ait iki memur ya-
bucıırndlğine gö~ Hankeu muharebeleri rin ~kında dlin kaybettikleri ekser şam toplanacak kabine içümaı neticesin- ralanmıştır. Şimdi şehirde sükunet hü
lbtvt nehrin §imal ve cenubunda blltUn mevzileri istirdat etmişlerdir. Mavi neh- ı de yurd kararının n~redilmesi muhte- küm sürüyor. 
Oeı>helerde devam ediyor. Çinliler ja- rin cenubunda bir japon alayı ağır top- meldir. ALMANLARA GöRE 
Ponlann Hankeu üzerine ileri hareketine larla Hankeu istikametinde harekete Berlin 20 (Ö.R) - Çin masWıatgU- BerJin. 20 ( ö .R) _ D. N. B. Ajan-
~ıhnaz bir mukavemet gBsteriyorlar. geçmlJ ve çin öncüleri bunlarla muha- zarı merkezt Çin hUkilmeünin tallmaU-

111 
bu ııabah ııaat iiçte Silizya Alman-Çek 

llavı nehrin pmallnde Boyanın cenup rebeye tutuşmuşlardır. le hariciye mUsteşarı B. Bennan nezdin- hududunda Şolenberg civarında bir ha
taııkialnde 4000 kişilik bir japon kuvveti Tokyo 20 (ö.R) - Sellhiyetli kay- de bir teşebbüste bulunarak Nürem~g dise olduğunu kaydediyor. Hududu geç
İtang Şuan çln mUdafaa mevzilerine bil- nahlardan bildirildiğine göre çin tarafın- kongresinde B. Göbels tarafından söy- meğe çalışan firarileri takip eden Çeko~ 
"aın etmişse de pUskürtUlmUştUr. Çin- dan Jstenilen ve milletler cemiyeti pak- lenen nutkun bir fıkrasını protesto et- lovak jandarmaları hududu geçmi§ler
'1.r mevzilerlnl muhafaza etmişlerdir. tuıın 17 inci madöesinin atbikine ait olan ~~r. Bu fıkrada Alman propaganda dit Yapılan bir müsademede Alman 
IO kilometre daha uuıkta Çang Fang tdillfl japo.uyaııın redJedeceği muhak- nazırı nehirlerin aedlerlnl yıkmak sure- hudut muhaf17Jarından 17 kiti yaralan
lbe~de çinliler rlcate mecbur kal- kaktır. Bu sebeple japonya konseyin bu- tile Çinlilerin <Sebep oldukları mezalimin mıştır. Ayni mıntakada saat 4.30 da ye
~ ve dağlarda yeni mevz.ller tut- na ait içUmaına mUmessil göndermiye- japon hava bombardımanlarından çok nl bir muharebe olmuotur. D. N. B. 
lnU§lardır. cektlr. Bu sabah saat 2 de milletler ce- daha gayri insan! olduğunu söylemişti. ajansına göre Çek gümrültçUleri Sildet 

ispanya Hariciye nazırı 

Milletler Cemiyetinin 
• • • • 

sıyasetını protesto ettı 
Cenevre 20 ( ö.R) - Milletler cemiyeti asamblesinin dünkü umu

nıt c:elsesi~de Estonya ve Letonya hariciye nazırları bitaraf devletler 

~bunun tezine tamamiyle iltihak etmişlerdir. Bu devletler zecri ted
bırlerin tamamiyle ihtiyari bir mahiyette olmasını talep ediyorlar. 

. lıpanya hariciye nazırı bay Alvares Del Vayo milletler cemiyetini 
l>~gün kendi ölümünü kaydedecek bir bürodan farksız bir hale dü
turen tavizden tavize sürüklenme siyasetini ıstırapla protesto et
nıiıtir, 

Eski muharipler federasyonu 

Sulhun muhafazası icin 
~ 

bir koni erans istiyor 
-----------------------------------~·------------

Paris, 20 (ö.R) - Sulhçu eski muharipler federasyonu §U tebliği 
lletretıniıtir : Bir çok defalar ilan ettiği sulh doktrinasma sadık kalan 
•:çu eski muharipler federasyonu gerek Çekoslovak meselesini, gc
~l h~illetleri birbirinden ayıran muhtelif meseleleri ancak beynelmi
Cla ~~ konferansın halledebileceği kanaatindedir. F edenıayon yabn
~Yle bir konferansın toplanacağını ve aulh meselesini bütün aal
eder. Yle ortaya koyarak hepsine pmil bir hal ,ekli bulacağını ilmit 

Almanyanın yaptığı şey •. 

Amerikan parasile ko
Parılanı geri almaktır 
nu Nevyork, 20 (A.A) _ General Butler Longislandda aö;lediği bir 

ilcrt~k~.a Amerikanın her hangı' bir Larbin dıcıında kalması lüzumunu 
ı SUrd .. k il ~ 

nıiştir u ten sonra Amerika, Avrupa i~lerine karışmamalıdır, de-
-. . 

General B 1 d k d • . ki : ut er Çekoslovak meselesinden de bahse ere emıştır 

L~ Alınanyanı . d. A 'k 
qnı v ? §tm ı yaptığı, Klemansu ve Loyd Corcun merı an 

• ~.Parasıyle kendisinden koparılanı geri almaktan baıka birteY 

Macar nazırları 
milliyetçilerinden mürekkep bir grubu 
görünce hududu geçmeğe teşebbüs et
mİ§ ve bir muharebe olmuştur. Çekler

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHtFEDE - den bir jandarma ölmüı. Südetlerden 3 
ta görüşmede hazır bulunmuştur. kadın ve iki çocuk yaralanmı§hr. 

BtR MACAR NAZiRi NE DiYOR ~ Dokuz Südet aııkeri bir Çek gümrük 
Budapeşte, 20 (ö.R) _ Bir Macar bürosunun içine yangın bombalan at· 

nazın Çekoslovakya meselesi hakkında mağa muvaffak olmu~lardır. Çek jan
a~ğıdaki beyanatta bulunmuştur ı darmalarından biri ve bir gümrük mu

cMacar milleti hadiseleri sükut için- hafızı Südet ııkerlerine teslim olmuş
de ve azimkar olarak takip ediyor. th- lardır. Hududu geçen Südetler bunlan 
tilafın 8ulh yoliyle hallinden memnun Alman otoritelerine teslim etmi~lerdir .. 
oluruz. Fakat hiç bir hadise Macarista· Hududun öte tarafındaki Alman güm
nı tarihi vazifesini yapmaktan menetmi- tük binasının duvarlarında bir çok kur
yecektir. Mııcaristan için kabul edilmi· §~n izleri mevcut olduğu bildirilmekte
yecek yegane hal şekli Macar milletine dır. 
diğer ekalliyetler kadar kendi mukadde
ratına hakim olmak hakkını vermiyen 
hal ~eklidir.> 

Prag, 20 (ö.R) - Bir habere göre 

İşbank Londra şubesi 
açılıyor 

Çekoslovakyanın Belgrad ve Bükre§ el- İstanbul, 20 (Telgraf) - lı bankası 
çileri Büdapeotedeki nümayişler müna- Londra ıuhesi müdürlüğüne Cümhuriyet 
sebetiyle Romanya ve Yugoslavya ba1- banksı oube müdürlerinden B. Cabir ta
veltilleriyle görü~müş, Macarlar tarafın- yin edildi. ı, bankası umum müdürü B. 
dan hasmane bir hareket halinde Ro- Muammer Eriş, Londra ıubeainin açılma 
manya ve Yugoslavyanm vaziyetleri ne töreninde hazır bulunmak üzere yaltında 
olacağını iııtimzaç etmiştir. Londraya &idecelttir. 

Varşova, 20 (ö.R} - Leh Ajansının u • . 
bildirdiğine göre Lebiatanın Londra, naVa VQZl,Yetı 
Parla, Berlin ve Roma aefirleri Çeltos- Ankara., 20 ( ö.R) - Bugün Anka-
lovak meıeleıi ve bundan doğan bey- rada hava kapalıdır. Sabah en büyük 
nelmilel vaziyet balında Lehiatanm eühuııet dereceııi 1 O, lSğlede 16 derece
görü~lerini bu hükümetlere izaha me- dir. 
mur edilmiflerdir. 

Pat resmt ajansı cKuryer Pozan> ı•- Kuıada.-; kermesi 
zetesinde hariciye nazın tarahndan il- C 
ham edilmit gibi ıör\lnen bir makalesi-

2
2 H. F. Bqıkanlığından: 

• hl'" d' B _La) • d Eyl(U perıembeden ba§hyarak 24 ru te ıg e ıyor. u IDlllt enın sonun • Cun:ıart 
d il' iti esi akşamına kadar devm edecek 

en ıyor ı . . nl bl olan Kuşadası kermesi içın' her gün saat 
Artık Leh Sılızyıwrun ana vata a r-

1 • · · d bil '- h. b. '-uvvet sekizde Alsancaktan Selçuğa vasıta bu
eımesını mene e . ece~ ıç ır ~ lunacağmdan bütün va ların bu 

yoktur. Ve bu netıce Çekoslovak • Al- f tandaş 
b h 1 b·ı v. k t'i hal ırsattan istifade ederek yurdumuzun bu man u ranının . a a ı ecegı a l 

ki. d ·ı .. kild' güze parçasını görmeleri tavsiye olunur. oe ın en tamamı e muııta ır. 

Berlin, 20 (ö.R) - Macar krallık Fuar piyangosu 
naibi amiral Horti mareıal Göring tara· 
fından şarki Prüsyada bir av partisine Dün gece Enternasyonal Fuarda çekl
iştirake davet edilmiı ve bu akpm Al- len piyankonun numara1arını dercedi
manyaya geçmiıtir. Salahiyetli Macar yoruz: 
mahfilleri bu hususta tam bir eükOnet 77723 numara Radyo 
muhafaza ediyorlar. Salahiyetli kaynak· 538804 nwnaraya Arsa 
!ardan ziyaretin reamt mahiyeti olmadı· 653136, 653137, 653138, 653139, 653140 
ğı bildirilmekle beraber Macar devlet 211207, 211208, 211209, 211210, 211211 
reisinin Almanya hükümet erklriiyle gÖ• numaralara Iz.mir gazetelerinden birinin 
rüıeceği ve Çekoslovakya Macarlan me- altı aylık abonesi. 
selesini müzakere edeceii muhtemel ı&- Ve daha bir çok numaralar da ayn 

, .......... 1 
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Pazarlıksız satış 

kabul edilen 
bildirildi 

Vekiller Heyetince 
kararname vilayete 

Ankara, 20 (Telefonla) - Birinci teşrinin ilk günü cumartesiden 
itibaren Ankara, İstanbul ve İzmirde tatbik edilecek olan pazarlıksız 
satış kanunu hakkında ne suretle hareket edileceğine dair vekiller 
heyetince kabul edilen kararname ve bu kararnameye ait bir izahna
me Ankara, İstanbul ve İzmir valiliklerine gönderilmiştir. Tatbikatın 
tam bir intizam içinde cereyanını temin için ay başınClan evvel İstan
bulda mühim bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantıların birincisi 26 
eylul pazartesi günü Ticaret ve Sanayi odasında olacaktır. Toplantı
ya lstanbulun alakadar daireleri reisleri ve matbuat mümessilleriyle 
kanunun kendilerine şümulü olan tüccar ve esnaf birlikleri mümessil
leri iştirak edeceklerdir. Bu toplantıdan sonra ~üteakip günlerde bu 
kanunun kendilerine teşmil edildiği J ı ticaret sahaları mümessilleri de 
ayn ayrı toplanarak kendilerine izahat verilecektir. 

lzmirden de bu toplantılara mümessiJler çağmlacaktır. 
Tatbikatın intizamla ve sarsıntısız cereyanı alakadarların tenviri 

için bütün lazımlı tedbirler alınmıştır. 

Atatürkle lngiliz Kralı arasında 
telgraflar taati edildi 

Ankara, 20 (Telefonla) -- Prens Knodun vefatı münasebetiyle 
rcisicümhur Atatürk ve İngiltere krah majeste altıncı Corç arasında 
telgraflar teati edilmiştir. 

Otomobil f 3.ciası 
Yarış yüzünden iki otomobil 
çarpıştı, ölü ve yaralılar var 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Lüleburgaz - Edirne arasında feci bir 
otomobil kazası oldu. 22 yo1cuyu hamil bulunan şoför Hamdinin ida
resindeki otobüs Lüleburgaza altı kilometre mesafede Muradtepe 
mevkiinde handeğe yuvarlanmıştır. Yolculardan on beşi ağır yara
lanmıştır. Diğerlerinin yarası nisbeten daha hafiftir. lçlerinden ağır 
yaralı diş doktoru Ubeyit hastaneye kaldırılırken yolda ölmüştür. 

Ubeyit, Edirne mıfıa müdürü Kemalin biraderidir. Kaza, hususi 
bir otomobille yarış yüzünden olmuştur. Husu<1i otomobil otobüsü 
geçmek üzere iken otobüsün ön tekerleklerine çarpmış, müsademe 
şiddetli olmuş, otobüs şoförü direksiyonu kul1anamıyarak kaza vu
kua gelmiştir. 

Hollanda Kraliçesi Vilhelmin 

Dün parlamentoyu bir 
nutukla açmıştır 

Lahi, 20 ( ö.R) - Saat birde kraliçe Vilhelmin altın yaldızlı ara
basiyle saraydan çıkarak parlamentonun açılış nutkunu söylemek üze
re şövalyeler salonuna gitmiştir. Halk hükümdarı çok alkışlamıştır .. 
Kraliçe nutkunda halkın şahsına ve hanedanına .gösterdiği bağlılığa 
karşı minnettarlığını bildirmiş ve demiştir ki : 

«İşlerin gidişi geçen seneki ümitlere tekabül etmedi . Gerçi işsizlik 
azaldı, fakat umumi olarak ekonomik ihtimaller daha az müsaittir.> 

Hükümet ihracatı arttırmak ve ekonomik vaziyeti ıslah etmek için 
hususi tedbirler alınacağını söylemiş ve demiştir ki : 

«Diğer devletlerle münasebetlerimiz hiç değişmeksizin dostluk 
mahiyetini muhafaza ediyor. Hükümet tam istiklal siyasetiyle Hol· 
landanın vaziyetini tahkime çalışıyor. Hadiseleri basiret ve sebatla 
takip ediyor. 

Amerika Cümhurreisi 

Sulh davasına yardıma 
hazırdır ,garanti istiyor 

Vaıington, 20 (ö.R) - Milletler meclisi hariciye komisyonu reiıi 
reisicümhur B. Rooscvelt tarafından kabul edilmittir. Beyaz saray
dan çıkarken demiştir kl ı Müzak~re bitaraflık kanunu üzerinde ce
reyan etmiştir. Bu kanunu tadil etmeğe ve bu maksatla kongreyi fev
kalade olarak toplamağa lüzum yoktur. Beynelmilel vaziyetin inkl
pfı Amerika umumt efklnnın temayiillerini d~ittirebillr. 

Vqington, 20 (ö.R) - Fransız tendikalar konfederuyonu ret.l 
B. Juho öğleden sonra bir kaç dakika rei.iciimhur RQ09evelt tarafın· 
dan kabul edilmittir. B. Juho demiıtir ki : Konupnamız çok aamim1 
ve umumi mahiyette oldu, bilhuaa Avrupa vaziyetine aitti. Elde ettl~ 
ğim intibaa göre reisicümhur Rooaevelt eulh davasına yar~ haiıf .. 
dır. Fakat demokrasiler ne istediklerini ve bu davaya ne nıabette h~
met edeceklerini tayin etmedikçe Amerika bir ıey yapamaz. 

Ana ve ilk 

Yusuf Riza Okulunda 
yeni öğrenci kaydına 1 5 eylul ve der5lere de 1 birinci teşrin tari

hinden itibaren başlanacaktır. 
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VE KUMPANYASI ..................................... 
Büyük ask ve macera 

~ 
romanı .. 

-55-
- Mükemmel olan ıu .. Jan ile Cual - Doktorun hakkı var .. dedi. Ja

rıhtımdan binecekleri sandal ile kirala- nın bulunduğu taraflar~a dolaş~n~ ~e 
dıldan ıemiye değil, daha evvel bizim kendimizi göstermek hiç te tedbırlı hır 

k.iralı;,,acağunız baıka bir vapura geti- hareket olmaz. 
rilccdder. Ve o zaman artık tamamen Karjak Niyanga sordu: 

YENi ASIR 

Evkaf paviyonu 
Fuar paviyonları arasında 

en güzel notu aldı 

-0-

Geceki 
hazırlanmıstır , 

• 
Çekoslovakya bası 

itirazlar ve ihtirası 
kayitlarla teklif [eti 
iştirak ·etmektedir 

---0-elimizde buluncaklar. - Nerede oturuyorlar demiştin~ 
Karjak gayri ihtiyari bu fikri alkşıla Niyang cebinden küçük bir defter çı· 

ka?fJiadı. kardL 
- Hakikaten çok mükemmel, dedi. Sahifelerini lcarıştırdL 
T atiano da ilave etti: - El T urk soka~mda. Darülbey ca-
- Dahiyane bir plan.. mii yanında terzi Ömer F ad ılın evinde .. 
Niyang iae: - Pekala.. Ben de o taraflarda do-

Bir ayda 750,000 ziyaretçi tarafından 
~iyaret edildi, altın madalya kazandı 

- BAŞTARAfl 1 tNCl SAHIFEDI 
tekliflerine Prag kabinesinin v~ 
cevap dakikadan dakikaya bckl~ 
tedir. Bu hususta Pragdan gelen bablf' 
ler şunlardır: 
Öğleye doğru kabine konseyinin V9 

na mUvazi olarak siyast unsurların tf. 
teşekküllerin istişareleri hAld devam Jji 
yordu. Bu müzakerelerde sulhun ~ 
hafazası lehinde bir hava eısmekten r"· 
kalmamı~tır. Yarı resmt Çek kaynalll' 
dan bildirildiğine göre Çekoslovakya f# 
muhtelif devlet grupları arasında~ 
matik müzakereler cereyan etm~ 

- Bu planın tatbiki 
maaraflar ne ise hemen 
'di. Doktor Cemalyan: 

ıçırı icap eden laşmamağa çalı~cnğım.. Fakat Cemal
söyleyiniz. de- yana itaat etmiş olmak için değil.. Va

- Nereyid gem.imıe mümkün olduğu 
kadar benziyen bir gemi yarın sabah, ay
nı yerde demirlemiş bulunacak .. dedi. 

/an Helye ile CtUu rıhtımda gemiye 
götürecek olan sandalın tayfalan daha 
evvelden para ile satın alınacak, elde 
edilecek. Bunlar, Jan ve Cusun şüphele
rini uyandırmadan yolcularını Nereyid 
gemisine değil, bizim gemimize getire· 
cekler. Bütün bu i,ler gece olacağı için 
karanlık ta aynca bizim yardımcımız ola
cak .. 

Karjak kendini tutamadı: 
- Ondan sonra da .. dedi. Haydi de· 

nize .. Bravvo .• Ve bir kerre denize açıl· 
Jık mı o zaman muhterem amcazademe 
istediğimiz gibi arzularımızı emir ~k
linde bildirebiliriz. Bu işi de bana brra
kınız. 

Doktor Cemalyan: 
- Ve böylece kendmizi en az teh

likeye ve en az zahmete koyarak mu
vaffak olmak için en büyük şansa malik 
bulunmuı oluyoruz. Haydi Niyang .. Şim· 
dl it aana dü,~ü. Sıva paçalan. Cemiyi 
ve adamlarını bulmağa çalıı .. Bu iş güç 
mU olacak dersin .. 

- Mösyö Cemalyan .. Herşey paranın 
elindedir. Para olduktan ve bu para da 
bolca harcandıktan sonra hiç bir§ey güç 
olmu. 

Cemalyan, Niyanga son talimatı ve
rirken Karjak mütemadiyen seviniyor ve 
ı8yleniyordu: 

- Ah .. içimden bir an evvel Janın 
oturduğu eve gitmek, kapısını çalmak 
ve kendimi ona takdim etmek hissi geli
yor. 

Bunu duyan Cemalyan kaşlarını çattı. 
- Sakın ha .. Böyle bir budalalık ya

payım deme.. dedi. 

Karjak, doktora karşı tekrar eski düş· 
manlığını ele aldı. 

- Sizden dere alacak değilim .. de
'di. Artık şehirde gezmekten de mi beni 
menetmeğe kalkışacaksınız. 

Tatiano müdahale etti: 

ziyet icap ettirdiği için böyle yapaca· 
ğım. 

Doktor Cemalynn bu sözlere aldırış 

etmedi. 
- Şimdi dedi. Planımızın birinci kıs

ınma gelelim. Kiralıyacağımız gemiye 
Karjakla ben binerek <misafirlerimizi> 
bekliyeceğiz. T atiano ile Niyang muvak
katen nhtımda kalacaklar, Jan ile Cusun 
hareketini kontrol edecekler. Sonra icap 
ederse yalnız olarak Fransaya dönecek· 
ler ve orada birleşeceğiz ve hep beraber 
cMarş F orestiyen malikanesine temel· 
lük edeceğiz. 

Kontes tasvip etti: 
Bu da güzel.. 

+: 
El Turk sokağı adeta bir terziler çnr

şısı idi. Terzi Ömer Fadılın dükkanı ise 
Darülbey camiinin pek yakınında bulu
nuyordu. 

ihtiyar terzi Ömer Fadıl, dükkanın

da bağdaş kurmu,, elinde mnkaıı kumaş 
biçerken başını kaldırdı. Yanından ge
çen Jan Lö Helyenin selamını aldı ve 
onu arkasından gözleri ile takip etti. 

Delikanlının kalabalık arasına karış· 

maktan içtinap ederek Barka sokağına 

doğru teveccüh etiğini gördü. Jan, bu 
sokağın yanına daha gelmemişti ki terzi 
peçeli ve yerli bir kadının Jan Lö Hel
yeye doğru yürüdüğünü ve onun peşine 
takıldığını farketti. 

ihtiyar terzinin kaşları çatıldı. 

Bu kadın, her halde Avrupalıların 

alelitlak cFatmu diye ad taktıkları ha
fif meşrep kadınlardan biri olacalctı ve 
Janı gözüne kestirmişti. Ömer Fadıl : 

- Allah lanet etsin bu dişi köpekle
re .. Kafirlere sürtünmekten haya bile et
miyorlar. 

Diye söylenerek işine koyuldu. 
Eğer ihtiyar terzi, Jamn arkasından 

önüne geçen bu peçeli kadının sözlerini 
duymu~ olsaydı kim bilir ne kadar hay
rete düşerdi. 

-BtTMEDl-

Gayrimübadiller 
Kanununun tatbikini 
gösterir talimatname 

Gayrımilbadiller hakkındaki kanunun ıkô.letin tasdikiyle katile.şecektir. 
tatbikini gösteren talimatname Vekiller Temyiz komisyonunda mevcut evrak-
heyetinee kabul edilmiştir. tan henüz karara bağlanmamış olanları 

Finans Bakanlığı da bu talimatname- milli emlak idaresince tetkik edilerek 
nin tatbikine alt bir izahname hazırla- vekalet makamının tasvibiyle karara 
mıştır. Talimatname ve izahnameye göre bağlanır. 

hilk:ümetin mülkiyetine geçen Yunanlı, Mülga gayriınübadiller takdiri kıymet 
(firari) etabli mallarından mülga gayri- komisyonunca temliklerin kayıt edilme
mUbadiller komisyonunca ve bu malların diği devreye ait temlikleri tesbit etmek 
bulundukları bir finans dairesince ko- üzere tasfiye bürosu icap eden tedbirleri 
misyon namına heni.iz satılmamış olanlar alacaktır. 

haz.inenin emlak bankasındaki iştirak Gayrimübadil bonosunu hamil olanlar 
hissesine mukabil emlMc bankasına dev- bonoların beherfoin serisiyle sıra numa
rolunacaktır. rasını, kıymetini ayrı ayn gösteren ve 

Bankaya verilecek mallar üzerinde mukabili ha:r.ine tahvilini nereden hangi 
tekevvün etmiş davalar varsa bankaca vilayet veya knza malsandığından ala
takip olunacaktır. cağını ve sarih adresini ve isim ve soy 

Evkaf makinesi 
bir eserle 

saat gibi işlemekte ve her gün yeni 
gözlerimizi okşamaktadır. 

Nasıl ki bir zamanın panayirleri, satı! 
yerlerinin çokluğuyla ölçülür ve muvaf
fakıyet numarası buna göre verilirse, 
muasır fuarcılık aleminde de bir fuarın 
muvnffakıyeti, kültür ve l!anat müessese
lt'rİnin çokluğuyla ölçülüyor. Den Evkaf 
pavyonunu, dün sabah Amerikalı bir ar- ı 

kcologla gezdim. Bu sekizinci gezişim
di. Fakat bu pavyonda hala görülecek: 
şeyler, hususiyetler mevcuttu. j 

Hiç bir kazanma maksadı gütmeden, 
sırf evkafın belli tesislerini halka tanıt· 'ı 
mak maksadiyle kurulan bu güzel pav
yon, her şeyden önce ileri bir kültür ve; 
sanat davasını ele aldığı i'iin şayanı dik- J 
kat hususiyetler taşır. Ben böyle düşünü
yorum. Yanımdaki Ameril.alı ar'keolocr. 
bu pavyonda o kadar çok kalclı ve o ka· 
dar mütehas::is oldu ki, buna işareti bil
hassa lüzumlu &örüyorum. 

Mimaride incelen Türk zevkini, bu 
pavyonun pençerelerine kadar nakşeden 
değerli Türk sanatkarlarının nasıl bır Evkaf paviyonunun cepheden göriiniişü. 

sanat harikası gösterdiklerini nokta nok- met.li kitapl~r, o~u~a~ gençliğin istifa-
1 
~'.r f~.hri, e~ka.fın çok çalış~asi~.le her 

ta gözden geçiriyoruz. Pavyonun her 1 dcıııne tahsıs edılmıştır. Bu pavyonda cun guzel hır hına, faydalı hır muessese 

nokta!liyle ayn ayrı uğraşıldığı, hiç bi~ ! bir kaçar s~atini h~~c~m~k. saadetine k~- kazanmakta devam edecektir. 

noktanın ihmal edilmediği o kadar bellı vuşanlar, cıdden buyuk ıetıfadeler temın OSMAN Pş. CAMii .• 

ki... etmi~ler, her aradıklarını bulmuşlar ve Karşıyakadaki Osmanpa,a camii, bu-
Evkof bir devlet müesseseai değil de kafaca, manaca, ruhça zenginl~miııler· günün ihtiyacına cevap verecek halde 

bir millet müessesesidir. Onun varlıKı. ı dir. değildir. Değerli evkaf müdürümüz, vi-
~~lletin varlıği;.le ölçülürı1e verilecek h~-ı EVKAFIN HE.DEFi j layet makamiyle temas ederek Osman 

~~m daha kat ı olur. Pavyonda. her ~o- Din müesseselerini muhafaza kabiliye· ı pasa camiinin yeni baştan inşasını muva-

rule~. eser, her ~ar~ılaşılan hususıyet bı~- j tini gösteren evkaf idaresi, din müessese- fık bulmuştur. Keyfiyet evkaf umum mü
den once ecncbılerı, ondan eonra da hı· ı lerinin kutsiyetini, bu eserleri imar ve dürlüğüne arz edilecektir. 

zim düşüncelerimizi tatmin ediyor. f güzelle~irmek sayesinde temin ediyor. ! Bu camiin büyük bir mana~ı vardır. 
Değerli evkaf umum müdürümüz B. ı Bugünkü Türk camilerinin hepsi de ter· Çünkü bu camiin yanı başında dünya

F ahri Kiper, bu eserin yükselmeııinde j temiz birer sanat eseridir. İmar hususun· l nın en büyük insanını dünyaya getiren 

epeyce uğra!lmış ve İzmir fuarına evkafı da ~-Üy~~ b~~ hassa.siy~t. ~österiliyor .. ı büyük ŞEFJN validelerinin makberele~i 
bu kadar canlı bir çehre ile çıkarmıştır. 1 Bugunku Turk camılerını zıyaret eden 

1 
mevcuttur. Bu eser yakında kuvveden fı

lzmir evkaf müdürü de, eline verilen de· l bir yabancı, göreceği temizliğe hayran ile ı;ıkacakhr. 
tayları çok eyi kullanmak, uykusunu feda olmaktan kurtulamaz. * 
ederek pavyonun muvaffakıyetini temin Evkaf idaresinin gayesi, gelir getir- Görülüyor ki evkaf idaremiz cidden 
etmek hususunda cidden yorulmuştur. miyen varidat kaynaklarını ortadan kal- çok, planlı ve güzel çalışmakta ve her 

F k k f El • •• d""kl . ..ı_ k. dırnrak yenilerini meydana getirmektir. gün yeni bir eser vermektedir. Bu idare· a at ev a şe erı, gor u en yugse • N k' 
. . i ete ım bunun misalini lzmirde görebi- nin başında bulunanları tebrik ederiz. nlaka ıle yorgunluklarını unutacaklardır., r . s· k k f ı . 

1 · k f .. d .... B Es S 1. h ırız. ır ı;o · ev a eser en satılmış, ye· NOT - Evkaf idaresi altın madalya zmır ev ·a mu uru . · at erez ı er . . 
f k ı d f d k. 'ı rıne yemleri kurulmuş ve inşa edilmiş- 1 kazanmışhr. Bu madalya, evkaf pav-gece uar apanıncaya :a ar uar D 'I • s· . 

1 tır. ır mısal olarak, bu sene inşa edi- yonuna izafetle idareye verilecektir. 
evkaf pavyonunda uykusuz kalarak, bir 1 len Mezarlıkbaşındaki evkaf halini, otd 1 
sanat ruhlu insanın kafasındaki ışığı ev·: ve dükkanlarını gösteririz. Bu ıuretle Jz. ADNAN BtLGET 
kdesederi0e~nibir~kka~akh~ı~---------------------------~-~ 
susunda didinmiştir. Muhakkak olanı Bo··ıge yu··zme yar1şları şu ki, bu gayret ve alaka yerinde mas· 
ruftur ve muvaffak olunmuştur. 

NELER BAŞARDILAR:ı 

Evkaf idaresi Cümhuriyet devrinde 
neler başarmıştır} Pazar günü bitti 

Bu sualin cevabını şu eatırlara sığdır· 

Yelken yarışlarının sonu da 24-9 .. 938 manın müşküliitını takdir edenlerdenim. 
Pavyonda kısa bir dolaşma yapmak bile 
insana kuvvetli bir fikir verebilir. Evkaf 
idaresi, muvaffak eserlerini fotografları 

ile çok canlı olarak önümüze serilmiştir. 
Eyi hatırlanz ki bir zamanlar bu idare 
içinde uyuşuk bir hava hakimdi. Şimdi 

Cumartesi · günü saat 15,30 da 
Karşıyakada yapılacaktır 

ise rasyonel bir çalı,ma, uyanık bir ala· 
ka, daha eyiye doğru gidiş ve her zaman 
bir az daha yükseli, vardır. ~ 

Dünkü nüshamızda fotoğrafını bastı· 
ğımız üçüncü ve aon mıntaka yüzme ya
rışları havanın soğukluğuna ve poyrazın 
ıertliğine rağmen pazar günü yapılarak 
neticeler alınmıştır. Digw er kulüplerden Sanat eserlerini himaye ve imar hu· 
ekipler gönderilmediği halde yalnız Ya· susunda büyük bir hasııasiyet gösteren 

bu idare, eski devirlerden kalan ve ta· manlar kulübü yüzücüleri arasında yapı• 
rihsel kıymet ta,ıyan eserleri asılları ka· lan bu yarış ümidin fevkinde bir kala
dar .kıymetlendirmiş. gayet eyi muhafaza balıkla yapılmış ve son derece heyecanlı 
ederek yeni nesle aynı kudretle hediye , olmuştur. Neticelerini aşağıya yazıyo-
etmiştir. ruz: 

15 00 METRE SERBEST 
Birinci Kenan 27.05 
TüRK BAYRAK 
Turgut 
Mehmet 7. 18 
Cezmi 
4X200 
Kenan 
Ali 14.51.05 
Süleyman 
Cemal 

Tayin edilen müddet içinde müracaat adlarını ihtiva eden bir beyannameyi 
vesikalarını tevdi etmiş olduğu halde bonol:ır ile birlikte bulunduğu mahallin 
mülga gayrımübadiller komisyonuna en büyük malmemuruna vereceklerdir. 
mallarına henüz kıymet takdir edilmemiş Bu bayanname, Ankara, Istanbul, Iz
olan kimseler takdiri kıymet için kanu- mirde gazetelerde ve ayrıca vilayet ve 
nun yürürlüğe girmesi tarihinden itiba- kazalnr malmemurlarınca belediyeler 
ren üç ay içinde vereceklerdir. Vermi- vasıtasiyle yapılacak ilan tarihinden iti
yenlerin hakları sakit olacaktır. haren nihayet bir ay içinde verilmiş ola-

Bu pavyonda gözlerimizi okşıyan gü- 1 00 METRE SERBEST : 
zel bir mana daha vardır. Bir çok kıy· 1 inci Cemal 1.24 

2 inci Cezmi 1.24.05 

Tasnif neticesinde yüzmelerin umu· 

1 munda Yamanlar kulübü iyi netice ala-

1 bilmiştir. Yelken yarıılarınm neticesinde 
1 şarpılerde Yamanlar sporun ve Y oleler-

dan alabileceklerdir. üçüncü Mehmet ---
200 METRE SERBEST 
Birinci Muzaffer 3.02.05 
ikinci Ali 3.03.05 
Üçüncü Süleyman 3. 16 

de de Alsancak ve Doğansporun ',:>uan· 
ları yüksektir.. Cumartesi günü netice· 
ler belli olacaktır. 

Bu müzakerelerde milletler m 
hakkında biitün dost devletlerle, btn-r 
sa Londra konferansını teşkil eden 11" 
giltere ve Fransa ile geniş fikir tea 
yapılmaktadır. Bu fikir mübade'-" .. :t• 
bitmedikçe Prag kat'i cevabının m 
tesbit ctmiyecektir. Bu cevap ancak 
akşam geç vakit verilebilecektir. 
Şunu kaydetmek icap eder ki P~ 

telmih ettiai beynelmilel müzak~IA 
ehemmiyeti ne kadar büyük olurta JI 
sun, dahilde umumi efkarın yokl~ 
sından daha mühim değildir. Ve Iıilkl' 
met ayni zamanda bununla da m~ 
dür. Bu itibarla hükümet koalisyonuıdl 
teşkil eden partilerin liderlerile mUJr 
kercleri hiç te ikinci derecede de,lildlt
Bu müzakereler neticesinde nlınj 
tedbirler va:ı.iyet üzerinde çok müessif 
olacaktır. 

CEVAP NE ISTIKAME'ITE 
OLACAK? 

ÇEKLERIN HAY AL SUKUTU 

Yarı resmi Çek mahfelleri bu sa~ 
ayni tahmini başka bir şekilde yapıyol"'. 
lardı. Euna göre diplomatik müzaked" 

lerden sonra kabinenin kararında gaı+ 
lecek hal şklinin Çc-koslovakyanın ihW 
yaçlarma tekabül etmesi icap eder. ~ 
mahfcller . kabinenin müzakerelerile cı... 

hili vaziyetinbirbiri üzerine zaruri ol~ 
müt'SSir olduğu noktasında israr ediyot' 
lardı. Çek halk yığınları uğradıkları br 
yal sukutile şiddetli bir darbe yemi§let" 
dir. Bunlar' Çekoslovakyanın milletlef 
cemiyeti davasına hizmetlerinden sontf 
Londra kararlarının nasıl olup ta veri

lebildiğini anlamakta güçlük çekiyor1't
Çekoslovak ınahfellerinin fikrince SO
hemyanın coğrafi ve arzi birliği unutd" 
lamaz. Bu memleket asırlardan, hadi 
bin senedenberi tek parça halinde y8' 
mıştır. Bu sebeple Çek umumi efltırıOI 
Bohemyanın taksimi gibi esaslı bir del'
§ikliği kabul ettirmek çok güç olur. 

Bu sebeple ve selflhiyettar Prag nıab' 
fellerindc iddia edildiği gibi kabinenı
kararlarında ihtilfıfı sulh yolile hal ıt' 
mek arzusundan ayrılmıyacağını da #' 
önünde tutularak birbirini tutan habe" 
lerden çıkan netice şudur: 

Çekoslovak hükümetinin cevabı - EJll 
beklenmiyen ihtilatlar araya girme- " 
Ingiliz - Fransız tekliflerine mutedil bit 
iştirak mahiyetini alacak ve Prag h(lkt
mt-ti bunların hakkında bazı itirazlar 'ff 
ihtirazt kayıtlar serdedecektir. 

-*
Mısırda fevkalade 

vaziyet 
Kahire, 20 (ö.R) - Kabinede .,,,

nelmilel vaziyet hakkındaki müna~ 
lar üzerine halen Londrada bulunmak" 
olan harbiye nazırı müstacelen Kahi~ 
dönmeğe davet edilmiştir. Diğer taı:t 
tan kabine şehirler ahalisine tevzi eG"'" 

mek üzere iki milyon gaz maskesi eallll 
almağa karar vermi,tir. 

Kıymet takdiri, mevcut talimatname 

1 

caktır. Bu müracaatlar üzerine en büyük 
dahilinde, de!terdar veya tevkil edeceği malme.muru bono hruniline müracaatı 
zat ile arazi tahakkuk memurluğunda tevsik için resmi mühür \'e imzalı birer 
bulunmuş olanlar arasından Istanbul vesika verec::!!ktir. 

Bir beyanname sahibi tahvilini ancak 
beyannamesinde yazılı mahalden ala
bilir. Beyanname muhteviyatının meşru 
ve müspet bir mazerete müstenit müra
cıınt ve talep üzerine nakil ücreti alaka
darlara ait olmak şartiyle sahibinin bu
lunduğu mahalle göndcrlmcsi caiz ola
caktır. 

1 00 METRE. SIRTüSTü 
Ririnci Mehmet l. 32.05 
ikinci Turgut ---- iz mir belediyesinden: 

defterdarlığınca seçilecek bir azadan ve- !lan tarihinden itibaren bir ay zarfın
ya tapu müdüründen müteşekkil bir ko- da bulundukları mahalde beyanname 
misyon tarafından yapılacaktır. Komis- vermemiş olan kimseler tahvillerini ka
yonun takdir edeceği kıymetlerin (15,- nunun tayin ettiği müddetin inkızasın-
000) liraya kadar olanları doğrudan doğ- dan evvel müracaat etmek şartiyle an-
.ııava 15.000\ li~~- f ~1!\, ~ J nhuJ rl~ft~M. .. ba. d 

Alınmış ve alınacak istihkak mazbata
ları mukabilinde tahvil almak üzere ka
nunun neşir tarihinden itibaren bir sene 
içinde tasfiye bilrosuna veya mahallin 
en bUyUk malmemuruna müracaat olu

t 

200 METRE KURBALAMJ\ 
Birinci Mehmet 3.45.05 
!kinci Kemal 4. 12 
Üçüncü Mehmet 
400 METRE Serbest 
Birinci Cemal 16.40 

İzmir Şehir meclisinin 1938 yılı intihabına ait ve belediye kanunu
na göre hazırlanan esami defterleri 20/9/938 tarihinden itib:ıren heC 
mahallenin belediye mıntaka binasına asılmıştır. Kanunun otuz albJl'" 
cı maddesine tevfikan defterler 26 eylul 1938 pazartesi günü saat oıt 
ıekize kadar uılı kalacaktır. itiraz için bu müddet zarfında belediy• 
merkez intihap encümenine istida ile müracaat olunmuı rica ohınut 



~' ~ltll ÇARŞAMBA 1938 ~ ~ 
-~.. ~----,,,..--~""'.,... _ _,...,,,,,,,,, ___ ,...,. ____________ -~· 

kapanış 
~ .., 
•uarın z·yafe. 

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

'IAHlFE 5 -
Belediye reisi, fuarın blançosunu 56- Yazan: Kemalettin Şükrü 

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

tebarüz ettiren 2üzel bir nutuk söyledi BJZANS SARAYININ JÇ YVZU • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~t!STARAFI l iNCi SAHiFEDE ıve yabancı 202,864 ziyaretçi gelmiştir.! vaziyette takdinı etmek için şimdiden 
~kioza~lar ve pavyon müme .. illeriy\e Bu ziyaretçilerin 199,840 ı memleket hazırla~akta~ır ... Fu".1" sah.asmda hazır-

n hır davetli grub b 1 t ı · . d 3024 ü de memleket dışından 1 ıanacak ı~ler bır surprız halınde ve yurd-

Majeste! Atınız başınızdaki tacı 
2'..i f u u unmuş ur. u;ın en 1 kş k 

Ya et esnasınd . fu k 1 . 1 d" daşlarımızın milli gururunu o ıyaca B • b • • •• k f } "k t" t• d • G •• •• 
~Utltu.nu söyJenıiş v: ~~snu;;:; m;a:~~lge~~::;.~:~ içinden gelen ziyaretçilerin mahiyet ve kıymette olacaktır. . U taç sıze en uyu e a e l ge )f 1. oruyorsunuzya:e 
d~ edılıniıtir, Bilahare d" 1 d .. 1O1 135 i otobüslerle 11044 ü Deniz Bu meyanda bilhassa hatırlııtrnak ıs- • ) t ) •) • • t b"} d ~ • l • • O 
d~loına Ve madalya kaza~:n~:a O:O:~ yol~ iJe, 87,701 ri de' d~vlet demiryoJ- ' terim ki, v~i\yetimize, be!~iy~mize Ve ınsan arın a 1 erını aç 1 e egış ıremıy r 
fuaYal~n tevzi edilmiı, tam gece yansı lan ile lzmire gelmişlerdır. 1 fuarımıza yuksek ~e kıyme1h hızm~tl":'- imparatoriçe Teofano gittikçe bayret· ı panzehir tesirini yapb mı diye düşünü- layı beni asla affetmez. 
•di; ~·~angosu çekilerek neticesi ilô.n Burada bilhassa, büyük ucuzluklar ve de .~ulunan ~yın ılbayım ba_Y Fazli G~- ten hayrete düşüyordu. yordum. Bunu anlamak için buraya tek• imparatoriçe, bu son sözler üzerinı 

n,"".'tir. kolaylıklar bahşederek ve her yıl artan l l~ç ın t~~b~us ve himmetl~rıle, Akdenı- Hele Sebastiyanonun son sözleri onu rar koıtum ve geldiğim zaman .. , içeriye karımndaki adamın alelade bir İnsan ol• 
da :,. • Dr. Behçet Uz, ziyafet esnasın- bir intizam tesis ederek yurdun her kö- I zın ıncısı guz_eI_ Izm"." ve hınte.~la~dı ~a- adeta ürkütmüştü. girdiğim zaman bütün gayretlerimi bota madığını, sarayın bütün sırlarına vukufu 
daı/•ga kalkarak çok alkışlanan llf&ğı• ıesinden lzmirimize ve fuarımıza böyle ı' kın seneler ıçınde inkılap Tur

1
kiyc"".'e Gayri ihtiyari olarak ı çıkracak bir hareketinizi gördüm. Haı- olduğunu anladı. 

ı nu•ı.u ·· 1 . . b" 1 · t · ı · · · b" yaraşan daha müterakki varlık arla sız- · bil · k k d" • · A k d k km d O k M ut •oy eınııti.r : ın erce zıyare çı ge mesını ve genış 1r . . . _ Benim ölümüm mil.. dedi. metmeap... sız.. mıyere en ınızı rtı on an or ıyor u. nun açı 
ll•"1ıtereın Yllrddaılanm, iktısadt ve kültürel hareketin canlanma· lerı karşılayabilecektır. Evet majeste .. Sizin ölümünüz.. tekrar zehirlemek üzere idiniz. lıte bu• sözleri, üzerinde büyük bir itimat yarat-

ır arada ç k ı· ..... · d""" t · buyuran sayın Nafıa vekilı"mız" YOLLAR KANUNU E" 1 ak · d · · · k d" · tutamad H"" t mııtı. ~iı: l . .., ne~e ı guıuer geçır ıgı.. eını emın ger bir kaç saat evvc v bn e yebome nun ıçm en uru ım.. unne 
~ llnır enternasyonal fanru bu gece bay Ali Çetinkayaya ve bu iıte canla rniş olsa idim timdi çoktan ölmüt bulu- vazifemi unutarak size karıı haykırdım. - Mösyö.. dedi. Görüyorum ki ıiz 

P'Yoruz. He d 1 b"" .. k b" b ı çal D 1 t d · il "d Hü.kilmetimiz ve büyük millet mecli- . • . di b d 1 • b .. 1 · d "-·' • he~eyı· bil"'orııunuz. Fakat kimsı"nız" ' tile . r ıey en evve uyu ır aı a ı~n ev e emıryo an 1 are nurdunuz ve yıne eger şun u 0 ay~ mparatonçe, u eoz enn OKıu..auguna ·y .,, r 
ll\nun1y ti k t1· ı D · simız" ce, Izmir ve civrı :·ının tarihi, iktısa- b" k • Sa d ·ı · ed. ' ın·ır r e e ıöylemeliyim ki 1938 lz- ıinin ıyme ı memur anna ve eruz- birkaç dakika sonra girmİ§ olsa idim tek- inanmağa bqladı. Ozerine ır uy u agır• ray a vazı enız n ır r 

"-nt d kk k · dl ve tabii kaynaklarını en gilzel şartlar yıkıld B · diki" bald b tti•-((iJı: •rnasyonal fuan bu yıl, umumi bank i aresine teşe ür etme ısterim. rar ölümle karşı karııya gelirdiniz. lığı çöktüğünü ve aynanın önüne 1• - en, ııım e u sarayın mu· 
~ ib h dd J dahilinde meydana çıkarınağı temin hu-llıı•d • C8%1 e ve dekorasyon bakı· Mu terem yur aş arım, . _ Allah aşkına açık konuşun. izah ğını hatırladı. Sonra kendini Teltlanın hafız kumandanıyım. Dün tarap mah· 
" an ld • ı b d b susunda kabul edilmiş olan Izmirin tu-ltıin ° ugu kadar, iftirak, ziyaretçi- Rakam ann izi memnun e en u edin. Görüyorum k.i benimle yakından yatağında bulmuıtu. zeni bekçisi idim .. Yarın ne olacağımı 

ıtrtrnuı il d b" • · d kat'i ifadesini, lzmir Enternasyonal fua- ristik yollar kanununu bu ayın 9 uncu ı· ak · · N" · ? s· · d d" ben de bilmiyorum. Size yardım etmek· tice\er e e w tatmin e en n~ gününden itibaren meriyet mevki.ine a a.lcadar olm ıstıyorsunuz). ıç.ın - ıze ... ınanıyorum.. e ı. 
B \'errniftir. rının 1933 ten beri tertip, dekorasyon, g;~;<tir. Ben aize ne eyilik yapbm) Bunları bil- Sebastiyano güldü. 

ı Undan tanı bir ay evvel L--etli eg"lence ve ..;;,ellik bakımından tedricen ----. mı"yorurn. - inanmaz.•~•' :-ab çok kolay ve 
liğim de imparatoriçe oİduğunuz için de

ğil, zavallı ve bedbaht bir kadın .. Terk· 
0 'tbatr. ' ~,~ o- Bu kanunun tatbikatı hiç şüphesiz iz- ~ -~ 
bıı .. &nuruz F uarımm açtıkları ıırada, vardığı inkifafın tabii bir neticesi olarak _ Sizin bana hiç bir eyiliğiniz olma· elinizde... dedi. lıte ııite önünüzde du• edilmit bir zevce .. Kalbinden yaralanlnlf 

ıııu..._ • al I . . b" kabul edebilır" ız" . mir için yeni bir hayat ve refah devresi 0 b" dah . . . ~ nan y nız zmıre aıt ır dı. Bu benim eize yardan yapmama m&- ruyor.. nu ır a 191nız. 
•lt:n ol~aktan ziyade, Kemalist rejimin Fuarımızın böylece yıldan yıla cazibe- açacaktır. ni midir) -Bu aözler taka olmakla beraber yine 

bir anne olduğunuz içindir. 

0ını oah d "- b yük sini artbrarak iktısadl içtimai ve turistik Bir tarafdan lımir belediyesi de, şeh- · · ılak b" k. imparatorirenizi büyük" bit tehlikeden Jilı: d asın a atb,., ü ·· ve ener- . kısımlarının imar planını Bu diyarda her eyilik mu a ır ar· • 
a ınılan a"-te ğ tuf b' kı aeniı hareketlere yol açması ve mubte- rın yanın~ !ık ~ '-ul" ··d·· ' H tm kurtardınız.. Bu eyilö'"nizin mük.ifabnı 

Karanlık odada, kuru tabatlar üzerine 
diz çökerek Allaha yükselttiğiniz yalva• 
ntiarmıza Cenabıhak beni tahit kıldL O "'•t o-• rme e ma ır y· a . etmek! me guldilr. yakın bir ıı maıuı ü mu ur'. ll§m• eap... -· 

lerdl Ve ehemmiyet taııdığını söylemit- rem B..,bakanımızın tabirleri ile : {Va- tanz:::ın bi~esi~e çal~tığunız bu Bu odaya ilk girdiğiniz zaman fU prap görecebiniz. lmparator hazretlerine aöy .. 
liyeceğiın .. Sizi taltif eteinler. 

zamandan İtibaren ıizinle alakadar ol• 
dum. Haşmetmeap .• Bu ııaraya ilk. öne. 
gelin olarak girerken ıüphcaiz büyük 
enielleriniı: vardı. Cöıilyoraun\1% yL. 

lneanların talileri başlanna taç geyrneltle 
de değişmiyor.. Belki bu taç ıize en bil· 
yük felaketi getirdi. Atınız b..,ınızdaa 

o tacL. Göreceksiniz ne kadar rahat ede-

... ~lodern Türkiyede meydana getirilen 
t eti 

tanıümul) iktısadiyatımızın her gün bir zam gramlı b" kilde tatbiki iz- tifeainden içtiniz değil mil 
az daha ilerlemekte olan eserlerini gös- plil.nın pro ır şe ' Evet 

1 · mirin ıni!Addan evvelki senelere uzanan - ·· 
termeai) yalnız zmir için değil, aynı 1 • • _ O tarap.. zehirli 1arapb. 

Sebutiyano, rol yapar gibi diz çök-
tü: b;, h rneınleket içine ve dl§ına toplu 

f.;d ~de tanıtmak üzere bu büyük ve 
tıotilıe 1 

• rnÜ-nin lzmirde kurulması. 
ol l, iktıoadt ve bedii bir varlığa sahip 
.. ~~~mir tehri ve hinterlandı için yük
•tır,_,•r kazanç ve sevinç vesilesi teşkil 

Zamanda bütün memleketimiz iç"ın ist"ı-' muhte.~em tarihinin bütün hususıyetlerı-
hr bahş "ği - Zehirli mi? 

iadeli olmaktadır. ni, tabiat ve iklimin bu şe e etti 
ginlikl 1 b . rette b"" Teofano gaV.: ihtiyari bir çığlık FUARIN FAYDASI zen · · er e memzuç ır su ve u- , ·· 

- Aman.. dedi. Sakın imparatora 
ko- eizi ölümden kurtardığınu haber verme-

<><tedir. 

t . . iMAR BAKIMINDAN 
b11y~nn İınannda ve kalkınmasında 
bili lt faideJer temin eden Enternasyo
-ı~•rımızın her yıl inkitaf etmesi ve 
ltı Uyandıracak mahiyet alrnaaı husu· 
d nda devletimizin ve büyüklerimizin 
~&ın eden yükaek alaka ve yardımla· 
)il, lıer zaman şükranla karşılamakta-

lzmir Enternasyonal fuarının faydalı 1 tün dilny7 al~ını çekecek bir tarz- pa~!~ yaşında bayatından çok bıkmıt-
hizmetlerinden biri de, Kemalist rejimi· · da ortaya oya r. 
nin Türkiyede yaptığı büyük işleri ve öNtl"Mtl"ZDEKI FUARA 
Türk milletinin bugünkü bünyesini 

memleket içine ve dışına göstermcğe ça· Muhterem Ekspozanlar, 
Bu yıl fuarımıza i<tirak etmek ve çe-

lışarak, tanıbcı ve öğretici bir vazife ifa ~ 

b. 

Allaha yükselttiği dualarda hep canını 
almasını yalvanyordu. Böyle olduğu hal
de ölmek onu ürkütüyordu. 

Sebstiyanonun: · ı d şitli mallarınızı tanıtmak ve satmak hu-
etmış o ması ır. . 

B k d 
.. I f d I b" . susunda gösterdiğiniz alakaya teşekkür - içtiğiniz prap zehirli ıaraptı. 

u a ar guze ve ay a ı ır cserı ak! 
,_ b"" .. k b d ld ·ederim. Bu meyanda, gelecek yıl malla- Demesi üzerine bir çığlık koparın a 

yaşatma1t, uyutme ve un ao e e 
edil k 1 k h 

. . . . rınızın üzerine 1939 Izmir enternasyonal beraber çevik bir hareketle aynaya dön· 
en azanç arı arttırma epımız ıçın 

b . b t fuarını hatırlatacak muhtelif markalar dü. 
ır orç ur. 

9 39 FUAR! koymak suretile, burada yapılan alışve- Soluk yüzüne baktı. 
Biz her sene olduğu gibi, bu sene de rişlerin hususiyetini tebarüz ettirmenizi Sebastiyano onu temin etti. 

vaadedeceğiz ki, 19 39 lzmir Entemaa· 1 sizden rica edeceğim. Zira, fuarımıza ge- - Merak buyurmayınız. Cenabıhak 

yiniz. 
- Neden) 
- Sizi bir k"flk. ıuda boğmak için cebiniz. 

can atan imparator bu hareketimden do- -BITMEDI-

Balkan antantı 

Çocuk esirgeme kong· 
toplanıyor .• • 

resı 
~İr yangınlıkları üzerinde bir Kül
• rk Yapmak ve bu park içinde de bir 
(~ı.".'"'Yonal fuar kurmak teıebbüsünü 
~. ~nde bir iş) olarak telakki eden 

lt\il ~· tqebbüsün her ıene daha mütekA
b~ ır •ser halinde tecelli ettiğini ifade 
•inYuran Baıbakanırnızın yüksek taltifle
'° e !ayılı: olmak için lzmirliler, bundan 
tj ~ita da bütün kabiliyetleri ve enerjile· 

yonal Fuarı bugünkünden cazibeli. rnü- j len ziyaretçilerin hemen hepsi, buradan heni buraya.. bu odaya.. •izin yardımı-
kemmel ve randımanlı olacaktır. 1 memleketlerine Fuar hatıraları gölür- nıza sevketti. Zehir.. uyutarak öldüren Birinci teşrin başında Belgradda ikinci j Belgrad çocuk esirgeme kongresi hl 

Huzurunuzda bu vaatte bulunurken, mek istiyorlar. Onların isteklerine bu zehirdi. Siz de uyudunuz. Geldiğim za- Balkan çocuk esirgeme kongresi topla- kanlarla beraber blltün memlelD tlert 

devletimizin ve büyüklerimizin, bu mil- şekilde cevap verilmesi fuanmızda yap- man ıizi bir daha uyanmıyacak uykuya nacaktır. Bu kongreye hUkümeüınizle allkalandıran çok ehemmiyetli mı vzu
tiğınız satışları her halde ehemmiyetli yatmış buldum. Bereket verain 0 zehirin çocuk esirg~me kurumu davet edilmiş- !arla meşgul olacaktır. Bu mevzuların 

letin her iyi ve güzel işinde esirgeme• 

dikleri himaye ve yardımlarına, eizlerin 
her sene fuanmıza gösterdiğiniz kıy-

nisbette artıracaktır. panzehiri bende vardı. Onu ıize içirdim. tir. Çocuk esirgeme kurumu genel mer- hepsi köy çocuklariyle köy annel•rinl 
EN GÜZEL IŞTIRAKLER Bu yatağa yatırdım .• Sonra beni burada.. kezi bu kongrede bulunacak murahhas- koruma, yetiştirme ve yükseltme mese

... l A..·t;a 1tacaklardır. 
~ıt Yurddaşlarım. 

Yd le ltrnir Enternuyonal fuarının bu 
den •bde ettiği muvaffakıyetli neticeler
bir e{lı""tmek isterim. Bunu daha açık 
tu,~ ılde tebarüz ettirebilmek üzere de 
"ası( IDıttın Yedi seneden beri tedricen 
la • olduğu tekamülü kısaca, ralı:amlar-

metli alakaya ve Atatürk rejiminin he- .. el • ..ı..;Jd . 
pimizde yaratbğı çalışmak, yapmak ve 1 . Bu sene fuarımıza en guz F'." e ış-
b k · ·· . · tırak eden firmalar çok kıymetli mebu
aşarma azmıne guvenıyorum. 

IZM1R FUARI Bm tIITtYAÇTIR sumuz bay Rahmi Kökenin ı'iyasetinde
ki komitece tesbit edilmiştir. Bu firma-

bu odada ve sizin yanınızda görmelerin- !arı seçmiştir. Hlikürnetçe seçilecek mu- lelerine aittir. Bundan dolayı Belgrad 
den korktum. Derhal vazifemin b..,ına rahhasların kimler olııcağı bugünlerde kongresi Balkan memleketleri kadrosun

döndüm. Sizi merak ediyordum. Acaba belli olacaktır. dan taşarak beynelmilel mahiyet alınış, _________ ;.. __ ,., ________________ ~ Avrupa ve Amerika memleketleri de bu 

tzedeceğün 

BiR MUKAYESE 1933 
f1.1a.t •enesinde lzmir Enternasyonal 
\t 11'\t\ i ti ak ila, O r eden devlet müesseseleri, 
1ar

1
:et1et, ticaret odaları ve yerli firma .. 

te ı 9~ekilnu 150 idi. 1935 te 166, 1935 
l'e Çık' 1936 da 475, 1937 de ise 502 
•lııı •. tı. Bu •ene bu rakam 5 2 7 ye baliğ 

•!tur 

t Ecnebi firm 1 · · k" · 1933 t 2 3 a arın ıttıra ı ıse : 

ların iştirak ve sat~taki muvaffakıyet
.Aziz yurddaşlıınm, 

!erine göre kazandıkları diplom donör, 
tddia edebiliriz ki lzmir enternasyonal 

f h ıl b ki b
. ih madalya ve takdirnamelerin listesi biraz 

uarı er y aranan ve e enen ır - . .. . .. .. . . 
halin lıniştir Y

. k ali sonra sızlere Türkofis mudur vekill ar-
tiyaç e ge . ıne em em- . d 
· ·· li bilir" · ki fu . kadaşıın Bay Rahmi Zallak tarafın an nıyetle soy ye ız , arımız, dün- k ada! d" 1 mal sahi . . . . . okunaca m ye ve ıp o ar p-

yanın en gUzel ve al~verışı en ıyı fuar- ' . 

la 
· k ı t uştur !erine verilecektir. Umuyoruz ki, seçım 

rı arasına gı.nne yo unu um . 
ıl Ent 

1 Izm" fu işini yapan kıymelti komisyonun bu su-
Bu y ernasyona ır arının ed kd" 1 . •. .. ·· d 

1 b şta k uh 
retle tezahür en ta ır en, onumuz e-

bazır anmış tarzı, a ço m terem .. . . . 
bak lm k 

.. f . ki yıllar daha guzel ve zengın ~tıraklere 
baş anımız o a uzere, uarımızı zı-

ed 
k tli kill . . . yol açacaktır. 

yaret en ıyme ve erımızı ve me- IRAK EDENLERE TEŞEKKtl"R 
b 1 h b ··tün· li IŞT us arımızı ve eman u yer ve ec-

"'"--~~~-~~~--

Muhterem davetlilerimiz, 

larını bildirmİ§, fuar komite!linin göster .. 
diği kolaylıklara ve lzmir halkının yük
sek misafirperverliklerine te§elckürlerini 
bildirerek gelecek sene gördüklerinden 
kuvvet ve hız alarak daha geniş ınikyu
ta iştirak edeceklerini ilave eylemişler· 
dir. 

Ecnebt ekspozanlar namına da Ro· 
manya pavyonunu idare eden bir zat 
Fransızca bir nutukla mukabele etmiştir. 

Müteakiben lzmir balkı adına ve iz
mir halkının mümtaz mümessilleri olan 

Şehir Meclisi adına, Meclis reis vekili 
bay Münir Birsel çok uzun bir nutuk irat 
ederek lzmir fuarına hükümet erki.nının 

93, 1'9~93 4 te 30, 1935 te 38, 1936 da 
n•bı f 7 de 1 04 idi. Bu sene 140 ec· 

•rnıa fua . . ak . . 
nmıza ııtır etmı§br. 

Fu F'lıAR ZiYARETÇiLERi 
t •rıınızı . 933 e 240 b• ~•Y&ret edenlerin aayısı 
311 b" ın, 1934 te 286 bin, 1935 te 
608.s~nl 1936 da 361 bin, 1937 de 
1'ii~ b· ' bu •ene ıimdiye kadar sekiz 

•n zj 

nebi ziyaretçileri memnun etmiş ve tak
dirlerini kazanmıştır. Bu umumi mem
nuniyeti, Izmir enternasyonal fuarının 

daha çok ilerlemesi için müessir bir teş
vik mahiyetinde görüyoruz. 

ORDUYA VE DONANMAYA 

Ştl"KRAN 

Ben bu milnasebJ!tle, 1938 Izınir enter
nasyonal fuarının cazibe ve hareketini 
arttırmak hususunda büyük zafer bay-

Sözlerime son verirken, Izmlr enler- göaterdikleri yüksek yardımları tebarüz 
nasyonal fuarının muvaffakıyetini temin ettirmiş, beşer ve insan kuvvetinin üs .. 

eden hlınaye ve yardımlarından dolayı tünde bir kuvvet ve enerji earfederek 
hü.kümetimize ve büyilklerimize ve bu lzmir enternasyonal fuarını layık olduğu 
yıl daha geniş şekilde fuarımıza iştirak tekamüle mazhar kılan belediye reisine 
eden Almanya, Bllyilk Britanya, Belçi- çok heyecanlı ifadelerle teıekkürlerini 
ka, Elen, Filistin, Iran, Italya, Romanya bildirıni§, lzmir halkının çok temiz duy· 
ve Sovyet Rusya hüküınetlerine ve ec- gulanna terceman olmuıtur. 

llu Yaretçi fuarımızı gezmiıtir. 
k· l'edi se . ak 1 .. . l, İl; , nenın r am arı goetenyor 
" lllır Ent b ramımızın ve Izmirin mesut kurtuluşu-e hilh ernasyonal fuan, er eene 
P>r!c i ~..., lirndiki yerine, yani Kültür- nun yıl dönümlerinde, 30 Ağustos ve 9 
b· çıne kald rıld d b · · Eyli'ıl günlerinde kahraman ordumuzun •r ra'b ı ığın an erı genış 
F1ı g et Ve · k" f 1 kara ve hava kuvvetlerinin yaptıkları 1 oak·k ın ııa a mazhar o muştur. 
firınaıı a 1933 ile 1935 arasında yerli muazzam tezahüratı ve şanlı donarırna-
"L arın i tı" • b d tulm h alar b 1<cn ı 93 1 raı<i 150 den 194 e çıkmış mızın ura a unu az atır ıra-

nı buJ 6 lenesinde birden 4 75 rakamı· kan son seyahatini zikretmek ve bundan 
., lllllftur. dolayı da yiğit ordu ve donanmamızın 
<.cneb; f ~za:,.·· ırmaların iıtirakinde de bu şimdi aramızda bulunarak bize şeref ve-

1933 
11~1 "Yni nisbette görülmektedir. ren yüksek komutanlarını bütün Izmir

k•dar ~~ 1935 arasında 23 ten 38 ze tiler nam_ına ?ir. kerre daha huı:netle ve 
neb; f" r ~var iken 1936 da 9 3 ec· şükran hıslerımızle seJAınlamak isterim. 
it. "rnıı. fuarı 1 Fuar günlerinde bu yıl da gUzel ve 

llılan b· mıza ge rniştir. Bu ra· 
19 3 3 ile bı~ de, baılangıç senesi olan terbiyevi hareketler tertip eden Türk 
&ek : 

19 3 3 
yıl aruında mukayese eder- spor kurumuna, Kızılay, Verem milca

b;ı bu Yıl 
52

teki 150 yerli firmaya muka- dele ve Çocuk esirgeme kurumlarına,, 
"'•:., rn L b7 Yerli firma, 2 3 ecnebi fir- Bergama, ödemiş, Dikili, Kemalpaşa ka-
l 11"a il 1 h k ti '-"-·-et iıtirak· 40 ecnebi firma, 3 dev- zalarımızın Ü üınet ve par erA<Uuna 
... ,.,en f •ne mukabil bu yıl 9 devlet teşekkür ederim. 

nebi ekspozanlara ve başta Izınir ve Ma- Son sözü Valimiz bay Fazlı Güleç al
nisa villlyetleri olmak üzere her yıl al'- mııtır. Samimi duygulannı kendiıine hu 
tan bir alaka gösteren bütiln vilayetleri- olan heyecanlı cümlelerle çok beliğ bir 
mize, ticaret odalarımıza, kıymelti tüc- tekilde ifade eden valimiz bay Fazlı Gü
car ve esnafımıza ve fuarımızı tanıtmak leç ezcümle demiştir ki ı 
hususundaki değerli hizmetlerinden do-
layı matbuatımıza ayn ayn teşekkürler V ALiMiZiN NUTKU 
eder, hepinize hayırlı seyahatler, sıhhat- Aziz misafirler, sayın yurddaılar. 
!er ve kazançlar dilerim. 19 38 beynelmilel lzmir fuannı bu 

Kadehimi Türk milletlnln saadet ve akşam kapıyoruz. Onun yokluğundan 

refahına en b!lyilğümüz ve en sevgilimiz duyaceğınuz büyük büzünün teseUiai, 
ATATtl'RK'ün dalml sıhhat ve afiyetine aziz arkadaşım belediye reisi B. Uzun 
kaldırırım. 19 39 yılı fuan hakkında verdikleri söz 

REiSE CEVAP 
Belediye reiainin nutku bir çok nok· 

talarında çok hararetli alkışlarla kesil· 
miştir. Bilb,,_ Atatürke ait olan cüm· 
leleriyle ordu ve donanmamıza ait fık

raları dakikalarca ıüren tiddetli alkl§lar• 
la karşılanmış, gerek ziyafetteki zevat 
ve gerek fuar sahasındaki halk tarafın· 
dan milli bir tezahür halini almıştır. 

ve teminattır. lzrnir fuannın bu kadar 
büyük bir tek&.müle mazhar olmasının 
bir çok eebepleri vardır. Bu sebeplerin 
ilkW her işte Türk milletine en iyi yolu 
ipret eden Atatürkün itaretiyle kurul
muş olma!ıdır. 

t•lci 240 u~~::""'.a iştirak ettiği gibi, 933 HAZIRLIK BAŞLAMIŞTIR 
800 küau b" ~Yretçiye mukabil bu yıl Belediye reisinin nutkuna lstanbul ti

Yurddaşlarım, caret odası sanayi ı< bay Avni, lı Ban· 
lzmir ıehri, lzmir balkı bütün imkan- kası müdürü B. Haki cevap vererek lz-

fll' r ın z· 
ıttir. t)'aretçi fuarımızı gez .. 

17.Mt((E: 
l'lu Yıl fu.,. c.?-EN ECı 'EBILER ları ve gayreti ile gelecek yıl fuarınızı mir fuarının elde ettiği tekamülü dola

size daha istifadeli ve daha eğlcncell bir I yısiyle eks:->ozanların minnet ve ıükran• 

1923 iptidalarında lzmirde lktısat 
kongresini kurdurmuı olan Atatürk, lz
mirin l&yık olduğu iktısadi mevkii al· 
ması için çalı§mağı ve çabalamağı em
reylemişlerdir. Bu gayeye doğru bazı 

çalışmalar o tarihten itibaren batlamış
br. Onlara burada minnet ve ıükran his

lerimi bildirmelii bir borç bilirim. Ata-rnunasehetivle . r,.. ver 1 i 

türkün istediği ve emrettiği değerde bir kongreye iştirake karar vermiştir. 
eser vücuda getirmek için büyük bir Çocuk esirgeme kurumu memleketi
himmet lazımdı. Bu himmeti aayın ar• mizde çocuk esirgeme mUtehassıslariyle 
kadaşım belediye reiıi Behçet Uzda bul- sağlık, iç ve kültür bakanlıklanna mU
duğumuzu şükranla arzetmek isterim.... racaat ederek kongre mevzuunu teşkil 
Bu himmeti göstermenin içlerimizde do- eden meseleler üzerinde rapor ve tetel>
ğurduğu meserretimiz gözlerimizden fıı- bularını istemiştir. 
kınyor. Kıymetli arkadaşıma bir kerre Kurum bir senedenberi bu sahada ça
daha huzurunuzda tetekkür etmeği vic- lışarak memleketimiz köy çocukları, köy 
dan borcu bilirim. 

Atatürkün arzularını sezmek ve yeri
ne getirmek ayn bir mazhariyettir. Bun
dan dolayı da 1&yın arkadaıımı candan 

hayatı, köy kadınlan, köy kanunu ve 
sağlık teşkilatı hakkında mütehassıslar 

tarafından tanzim edilmiş çok değerli 

raporlar temin etmiş ve Avrupadaki mil-
tebrik ederim.> tehassıslara tevdi edilmek üzere Belgra-

Valimiz B. Fazlı Güleç lzmir fuarının da göndermiştir. 
şehrimize ve memlekete yaphğı hizmet

leri tebarüz ettirirken noksanlarımızı da 
göz önüne koymak fırsatını vermİ§ ol
masından dolayı ayn bir ehemmiyet ta• 
şıdığını, lzrnir fuarının yalnız lzmire de
ğil, memleket şümul hizmetleri üzerinde 
ayrı ayrı durmuş, Türk ve ecnebi ekspo· 
zanlara tetekkürlerini bildirerek gelecek 
ıene fuarının daha mükemmel olacağıo1 

il&.ve eylemi§tir. 
B. Fazlı Güleç eözünü bitirirken de· 

miıtir ki : 
- cGelecek eene fuarının daha mü· 

kemmel olacağım tem.in ederken bunun 
zimanı yine himmetli arkadaşım Behçet 
Uzun gayreti olacağında ıüphe yoktur. 
Türk ve ecnebi firmalara ecnebi devlet
lere teşekkürlerimi tekrarlıyarak gelecek 
sene daha büyük bir varlıkla. aramızda 

yer almalarını dilerim.> 
Valinin nutkundan ıonra belediye re· 

isi madalyalan tevzi etmİf ve ziyafet ao
nuna kadar büyük bir nete içinde geç· 

miftir. 

Belgrad çocuk esirgeme kongrasi mll
nasebetiyle Belgrad sergi evinde büyilk 
bir çocuk esirgeme sergisi açılacaktır, 

Bu sergide yurdumuz için geniş stant 
tahsis edilmiştir. Çocuk esirgeme kuru
mu burada t~hir edilmek üzere bir çok 
malzeme, vesait ve saire hazırlamıştır. 

--~-----

Dünyanın 
telgraf 

en uzun 
hattı 

Sovyetler birliği P.T.T. halk komi· 
serliği, dünyanın en uzun telgraf ve telo
fon hatbnı vücuda getirmektedir. Moa
kova ile Kabarovsk arasındaki bu hat. 
8,6 78 kilometre uzunluğundadır. Şimdi
ye kadar dünyanın en uzun telgraf-tele
fon batb telakki edilen Hali faks • Van· 
kuver hattı. Moskova - Kabarovsk hat• 
tından 2 bin kilometre daha kısadır. 

Hat, en modern bir tarzda yapılmak
tadır. Bir çift tel üzerinde üç telefon mu
haveresi yapılabilecek, 19 telgraf ve bir 
fototelegraf alınıp verilebilecektir. 

~ıı:;;;;ı:z:ıı:z;_z::ı:-z:ıı:zı~z;z~~,L..,l72Z2~azz/ZZ.7~~,,cr.z,o.l'Z!l:itR 
Her ı,e elverı,ıı satılıll banKa binası ve depoları 

Akşehir Bankasından: 
ikinci Kordonda kiin Banka binaıiyle Kasap hızır mahallesi Arap 

hanı ve Otücüler sokağında 19, 25, 27 numarah ev ve iki dükkinın 
mülkiyeti satılığa çıkarılın!§ olduğundan binayı gönnek ve teklifleri
ni denneyan etmek için lzmirde Gazi bulvannda 16 numarada Ak,e
hir Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat etmeleri ilan 
olunur. 1 - 25 (2858) 
...u /////. '://L/'...C77J rrrrnz7R7"'7.J!"~a.;ı-U.z:ısııııtl 



SAYFA: 6 

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

K A G L I Y O S TR O - Dünyayı büyüleyen adam 
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26 - Nakleden: Faik Şemsettin 

Alaycı papas şöyle konuştu: 
Mü tef ek kir adam 

kalp beşlik 
olmak 
kadar 

modası burada 
kıymetsizdir 

bir 

Ve içeri girerseniz o Anda yıldırımla 
,Yurulmuo gibi ö1ecekainizl .. 

insanlardır! dedi. 

ŞUAZOLON BiR TEES.50RO 
t:Bundan eonra KağliyostTo misafirlere 

bizi tazip eden elemlerin ve fenalıkların 
ancak bir tevaklı:ufudur. Öteki dünyada 
her hangi bir zevk yoktur, fakat buna 

cVolterden ıonra söz alan Dük dö 
alb meşhur ve ölmü.t zat ismi verilmeıini mukabil zerre kadar elem ve ıstırap yok.-

Şuazül oldu, ve: 
rica etti . 

c- Kimi görmek, kiminle görü~mek 
letiyorsanız aeçinizl dedi. 

c V e, Kağliyoıtro arzu edilen altı 

meşhur ölünün isimlerini bir lc.'iıt üzeri
ne yazmağa ba,Iadı. Altı isim aeçildiği 
valr.ıt, ıarlatan herif bu k8..i1dı cebine 
aoktu ve 11onra : 

<- Bu altı ölü, benim §Öylece bir di

Vetim üzerine gelecekler ve bu a1tı bot 
koltukta yer alacaklardır. Mısınn eski 
bükemaaı cölü hiçbir feY yoktun derler, 
dedi. 

c.Dlvet edilmeleri mevzuubahı olan 
ölüler tunlardı: Dük dö Şuazül. Volter, 
Dalamber, Didero, Abe Voasenon, Mon 
teolı.iyö. 

•Seçim nihayet bulduktan, bu aözler 

oöylendikten oonra, Kağliyootro. bütün 
irade kudretini toplayarak, dlveti mev
wubahe olanlann hirincieinin admı oku .. 

du; daJ.a doinısu bu ölüyü adile davet 
etti: 

<- Dllk dö Şuazal, diye -lendi. 
cHazır olanlar aruında çok heyecanlı 

hir hal bloıl oldu. Bu hal birdenbire en 
lıüyük !tir hayrete yer buakarak : 

öLOLER BiRER BiRER 
GELiYORLAR! 

cEvet, en büyük hayrete "yık bir hl· 
;,iiae oldu. Adı çairılan ölüler, birer birer 

tur 1 Ben bu yeni hayatta madam dö Lea

pinası bulamadım, buna mukabil de 
korkunç, nefret ve iatikraha layık Lorilı:e 
ye de rastlamadım. Burada herıey çok 
samimidir. Benden sonra bu hayata ge
çen bir çok ölüler, bana arz üzerinde 
adeta unutulduğumu da haber verdiler. 
Bu haber benim için bir teoelli oldu. Çün
kü ben, beni unutanlan hiç sevmiyor
dum, bugÜn de onlardan nefret ediyo-
rum. 

DIDERONUN SöZLERI 

cDavetlilerden blrial Diderodan : 
<- BüyUk vukuf ve maltlmatıruzı ne 

yapıyorsunuz 1 Diye bir sual aordu ı 

cDedero da : 
c- Ben, .. nıldıiı ııı"hi bir &lirn delil· 

lim 1 diye cevap verdi. Ben, hafıza ve 
hatuamm aalı:ladıiı okunmut 9eyleri ya· 
:ıardırn. Çok kitap okudum, yazarken 
de bunlardan latifade ettim. Anallr.lope• 
di, henim eterlm deiildir. 

V OL n:R.IN DEDiKLERi 

Ben de bu mesele üzerinde çok 
mqgu) oldum. Aıuildopedlnln felsefi 
bilgiler için çok mühim olduiunu aanı· 
yordum. Halbuki ben de bir filozof ol· 
maktan çok uzalı:bm. öldtikten ıonra 

pek çok teYler llirendim. Y anm dllzlne 
kadar papa ile de mtinalı:ap.da bulun· 
dum. On b.,incl Kleman Ye Banua hoı 

<- Beni biraz üzen nokta burada er
keklik veya kadınlık olmamasidir. dedi. 

PAPASIN ALAY! 

cAbe Vuasenoua en eon eual soruldu. 
Bu alaycı papas, arzda hi.li. yaşıyormu§ 

gibi 1 

c- Benim burada hoıuma giden bir 
ıey var. Büyiik ve mütefekkir adam ol
mak modası burada bir kalp betlik ka
dar aeçmiyor r Bflnim J'omanlarımı he
ienmiyenler, lcrymetsiz olduğunu aöyli
yenler pek çoktu. Meıbur ediplerin ve 
b&ldmlerin benim eaerlerim için aöy)e. 
dikleri teYler, arzda canımı çok aıkardı. 
Şimdi bunlann bepai de. aözlerinln bir 
Ahun köpüğünden b..,b bir f<Y olma· 
dıiını anlqorlar, kendi eaerlerlnin de 
benimlı:ilerden fazla bir lcrymet olmadı
iını anlıyorlar l.. dedL 

cBu harikul&de vaziyet. o kadar bü. 
yilk bir t .. ir buaule getlnnittl ki, bu aa· 
londa bulunan dlvetlilerln biç birialnde 
korku denilen feY kalmamıtb. Ve, kor· 
ku, ba;rret bialerinden kurtulan dbetli
ler, bu me,hur alb ölüden bir çok aualler 
aormaia bllfladılar. 

cHayatlannda biiyiik birer ,ahrete 
m&lilı: olan bu ölüler, bu ziyafet maaaoı 
etrafında, aorulan auallerin banııiaine ce· 
vap vereceklerini bilmez bale ııeldiler. 

-BiTMEDi-

ıelmeie h!lfladılarl Bunlar, yapdıldan ---------------- ---------------
samanın hayatlarının •onuna tesadüf 

eden moda11 üzerine geylnmiflerdi. D&· 
vetli öllller, &det ve etiket mucibince yer• 
!erine ıeçip ottırdular 1 

<En büyiik hayret ve heyecan on üç 
koltuklu ziyafet muaaırun alb canlı dA· 
vetlisinde idi. ilk hayret ve korku biraz 
geçtikten ıon.ra, göriipne ve ıuallere 

ba,landı. ilk ıual: 
c- Öteki dünyada hal nıuıldır?. de· 

di. 
cBu ıuale Dal amber cevap verdi: 
c--Eaaa itibariyle <Öteki dünya> de· 

necek baaka bir alem yoktur. dedi. ölüm 
e 

Liseliler ·yurdu 
Çocuklarını liseye veya orta mek
tebe leyli yazdıramıyan ailelere 
lzmirde Birinci Kordonda A1aaııcak Vapur iskelesi kartıamda 364 

numarada Lise ve Orta mektep talebeleri için ıayet ııhbi ve ciddiyeti 
biiz bir TALEBE YURDU açılm•ftu'. Yurd Lise muallimleri idaresi 
albndadır. İnzibata aon derece ehemmiyet verilir. Şerait liae feraİtİ· 
nİn aynidir. Her gün yurda kayıt muamelesi yapılır. 

1- 6 S.6 ------ -= 
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Çekoslovakya basını 
Plebisit ve Almanyaya toprak terki 

aleyhinde neşriyat yapıyor 
''Tabii müdalaa hattımızı ve azim masraf lr;ırla vücuda 
getirdidiğimiz istihkam hatlarını bırakmayız,, diyorlar 
Macaristanda Çekoslovakya aleyhinde büyük nümayişler yapıldı 

Alman basını ateşli hücumlarında şiddetle devam ediyor 
Betlin 19 (A.A) - Alman matbuatı· 

run biiti.in dikkati Çekoslovak hldioeleri
ne çevrilmiıtir. Vo1kiıer Beobahter a:a.z.e

teıi Ç' ek komünist partisinden kürek 
mahk.Omlan ile kızıl müfrezelerin te111i.
hab hakkında yazılan mektupların foto· 
graflvını neıretmektedir. 

Berliner Tageblat gazetesi de Sovyet 
gazetelerinde bazırlanmıı olan propa· 
ganda m alzemesi paketlerinin fotograf
ların• neşrediyor. 

Alman matbuatı Henlaynın meıru 

müdafaa vaziyeti ve Südet Alman gö

nüllü teşkilatı hakkındaki b eyannamesini 
de ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Doyçe Algemayne Zaytung, Pragın 

hattı hareketinin Çekoslovak devleti ile 
Alnıan miUeti ara11ında resmen ayrılık 

yapbğını ve buna binaen Alman balkı· 

nın artık bu devletle aidiyetini feahet· 
melı:te bulunduğunu kaydediyor ve di· 
yor ki: 

1919 Çelı:oaluvakyaaİ tufiye edilmlt• 
tir. Prag baırlan vukuat hazırlarlar .. on· 
lan ~orla doğru yola sevketmelidir. 

Volkiter Beobahter yazıyor: 
Çekoslovakya yüzünden umumi bir 

barpzuhur ettiği takdirde .. ıt kan hiçbir 
vakıt- bu kadar haksız yere döki.ilmUı 

olmıyacaktır. Münhaoıran Üç buçuk Mil· 
yon Almanı Çek boyundurul!una tabam• 
müle mecbur etmek mahadiyle lnııiliz· 
ler, Fransızlar, ltalyanlar ve Almanlar 
ııibi büyüle ve kıymetli milletlerin birbir· 
!erini öldi.irmeğe mecbur kalacaklarını 

düıünmek çok ağır bir ıeydir. 

Y AHUDILERIN FiRARI DEVAM 
EDiYOR 

Prag 19 (A.A) - Yahudilerin Südet 
Alman bölgdeTinden firarlan devam edi .. 

yor. Bu bölgelerden gelen bUtün tren• 
ler kaçak yahudilerle doludur. Bu böl· 
gelerin bir çok yerlerinde mağazalar ka· 
palıdrr. 

Brühel 19 (A.A) - Bllfvelı:il ve 
Hariciye nazırı B. Spaak Cenevreye ıe
yahatten vazgeçmiftir. 

Budapeıte 19 (A.A) - MU811olinln 
nutlı.u üzerine tebrin muhtelif noktala· 
nnda tezahürat vukubulmuıtur. Halk 
Naibi, Duçeyi ve Fübreri alk11lamıt. ka· 
!abalık bir halk kütl .. i kralın ptoou ile 
Almanya ve ltalya elçilikleri önilnde bl· 
rikmitıir. T ezahi.iratçılar: 

Mecor devlet edcımlen AmiTcıl Hortinin b4flcenltğınde 

KahroLıun Ben ... Kahrolaun Çekoa- Buclapette 19 (A.A) - ç.koalov~· 
lovakya.. yada elli bin kadar Maear mUlteclal ~ 

Diye baylurarak Çelı:oalovak elçiliiirıe car topralı:lanna ıeçmiftiı. lltlcalar dl' 
doinı ilerlemitlene de pollı lıordonu Tam ediyor. Bunlar ara11nda orduclt' 
ile karıılaprak dılnmlltlerdlr. kaçan bir çok Slovak, Polonyalı ve >J' 
FRANSIZ GAZETELERiNDE ÇIKAN man urdu. 

HABERLER ÇEKOSLOVAKYA HUDUT Mlr-rf,4' 
Paris 19 (A.A) - Malin 1 azeteal KALARJNI TERKEDEMEZ DIYOfı' 

Praiın diktatörlUiilne kartı yalnız Çe- ı..AJI 
koolovakyada oturan Almanlann deiil Prag 19 {A.A) - BUtün Çekool" 
aynı zamanda Fransanm müttefiki olan vak matbuab pleblolt veya Slldet mınP' 
Polonyalılann, Macarlann ve Slovakla· kaannm Almanyaya terki fikrine fidd•t 
nn da muhalefet göaterdiklerlnl ve hat· le itiraz etmektedir. Matbuat bu buı\llt• 
t& Slovalı:lann Muaollniye bir telgraf apitıdaki delilleri ileri aUrmektedirı 
çekerek lehlerinde mlldabaleolnl rica et· Bugiinlı:U bava içinde bir plebialt yaP' 
mit oldulı:lannı yazıyor ve diyor ki: maia imkan yoktur. Yapılacak bu plebl• 

Çekoolovalı:ya denilen teY hakikatte altin doiru bir netice ile bltebileceii ıllP" 
bir çok unaur ve ırldann halitumdan belidir. Diier taraftan kimin reyini ı.ııl· 
bllfka bir feY deiildir. Bu unaur ve ırk· lanmalr. hakkına malik olacafını bilın.J 
lann ittihadı biç bir valut elde edilemİ• lhımdır. Yalnız Almanlar mı yok"' 
yecekıir. lbıillflara bir nihayet vermek Çekler de dahil mi 1 Keza tur••• da bilirl' 
latenİyoraa bunlara uamt muhtariyet ve· melidir ki memleket dahilinde yatıyııl' 
rilmelidir. Almanların vaziyeti nedir) Bunlar dl 

PLEBISITSIZ il.HAK ffYferini kullanac:alı:lar mı) 

Pöti Pariziyen, lnıilizlerin eheriyeti Sonra Çekoılovakya hudut mıntalıJı' 
olan mıntalı:alann plebisitsiz geçenlerde lannı terkedemez. Bunun b.,tıca iki .. , 
Praıı bi.ilı:ilmeıinin ldareoi albnda yapılan bebi vardır: 
nahiye intihabatı netlc:.:lerine söre Al· 1 - Bu mıntakalar Çekoalovakya içi~ 
manyaya ilhakı buauaundaki projesinde tabii bir müdafaa hattı tetkil etmekll' 
ıuar ederek diyor ki: dir. 

Bu usulün diiier bir fayda11 da plebi· 2 - Çekoslovakya buralarda aııtıı' 
alt lstemiyen Prağ bilkiimetinin arzusunu maoraflar yaparak laıihklmlar vücud• 
yerine getirmlo olacakbr. getirmiıtir. 

Tarihi macera Demir Maske ve esrar romanı 
-10 -

Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

Tüyaüz delikanlı, derin bir bUzi.in ifa· Bana attığı lulmç kırılı:larmdan birini ben 
de eden ince bir aeole anlatmaia baıla· de açık pençereden içeri fırlattrrn ve .•• 
dıı bekledim. Sonra aiz geldiniz. latemİye1 

- Monsenyör Lui.. benim kardetim· rek ve teoadi.ifen aözlerinizi duydum. 
Clir. Beldenmiyen bir fel&ket bir facia Mamenyör Luinin büyük bir ölüm teb• 
onu eevenleri de ve bu meyanda kont like11i içinde olduğunu anladım. Sizin 

Clö Brevan ile .. kızını da eantı . onun uğrunda ölmek iltediiinizi ltiııim. 
Birkaç gi.in evvel zavallı kontun kızı Bu yolda ben de aize yoldllf olmak isti· 

uzun zamandanberi bulunduğu manaa· yorum. Beni arkadaılığınıza kabul edu 
tırdan ıato muhafız kumandanının re.. mieiniz) 
fakatinde babasının yanma geliyordu. F aribol. delikanlmın önlinde, baıın· 
Yolda baydutlann.. Alçakların tuzağına dan pplı:asını çıkararak eğildi. 
düttü. -Möoyö.. dedt Size cevap vermez-

Bu chaydut>, cAlçak. kelimeleri Fa· den evvel neden biz ikimiz hayabmızı 
ribol ile Mistuflenin kafalannda bir tok· Monse

0

nyör Luinin uğruna fedaya ha.zır 
ma1r. teairi yaptı. olduğumuzu aöylemeliylm. Mıloyö.. Bir 

Delikanlı bunu farketmeden aözüne az evvel Matmazel Brevanı haydutların .• 
devam etti: alçalr.lann kaçırdıklannı allylemlftiniz.. 

- Fakat onlardan daha alçak, daha işte biz.. o haydutlardan .. o alçaklardan 
menfur bir mablak bu tuzajia Monsenyör ikisiyiz .. 
Luiyi de eürüldedi. Çünkü o, Monsenyö· Delikanlı, dehte tiçinde haykırdı: 
rü mahvetmeği ta1arlam11tı. Sefil, ıüp· - Aman yarabbi .. Sahi mi? 
beııiz makoadma muvaffak olmuttu. - Evet.. Fakat Monaenyör Lul af-
Çünkü ertesi eabah pfalı:la beraber kont fetti bizi. . Ve biz, affımızı onun daha 
dit Brevanı La Kuron otelinde eli kolu kim olduğunu anlamadan hayatımızı uii· 1 
bağlı bir halde bulduk. Fakat kardeıirn runa feda etmeğe karar vermekle elde 
Lui ortadan kaybolmuıtu . Kont dö Bre- ettik. itte mösyö kartınızda bulunan lki 
-vanla beraber hemen birer ata atlıyaralt adam böy1e adamlardır. 

Paris yolunu tuttuk ve henüz bu aktam - Madam ki benim.. kardetirn elz-
buraya geldik. Kont. bu .. raya girmez- leri affetmif.. ben de affediyorum. 
den evel beni aizin çıktığınız sokağa - Bravo delikan1ı .• Siz .adece ko1u 
doğru çekti. Bana (burada bekle .. dedi. kuvvetli bir genç değil.. Aynı zamanda 
Eğer Monsenyör tehlikede iae ben kı- yüreği de temiz bir lı:imaeıiniz. 
11ncım1 parçalar v e parçalarını pençere- Mistufle bu ıırada F aribo)wı eteiin-
den ıenin olduğun tarafa atarım. O za- d en çekti. 

man sen bu kırık k ılıncın bir pa rçasını - Patron .. dedi. Olan ıeylerl möeyıl· 
alır yukarıda aç ık gödüğün p ençereden ye anla tsak mı dersin .. 

içeri fırla tı rsın> kon t bunları söyled ik -! Faribol : 
ten aonra ıı:araya girdi. Dediği gibi oldu. - Hakkın var Miıtufle .. 

o • 

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

MOTUen11ör Luinin lcepetıldığı zındanın muh<ıfızı Sen Meri 

Dedikten aonra geceki bll.diaeleri 
likıınlıya anlatmaia koyuldu. 

de· ı Söz1erini bitirince genç adam, 
ya~lı bir lıalde ı 

gC!zlerl 

- Evet .. dedi. Bu müthiıı aımn bü· 
yük bir kıamını annem bana anlatmııtı. 

Zavallı Monsenyör Lui .• 
Sonra gözlerini kaqısındaki iki adama 

dikerek büyiik bir azimle: 
- Onu kurtaracağız değil mi? dedi. 

Ne yapacağız 1 
- Vaziyete göre tedbir almak İçin 

belı:liyeceğiz. 

- Belı:liyecek miyiz? 
- Evet .• Fakat burada duracak olur· 

aalı: nazan dikkati celbederiz. Hemen ıu· 
racıkta .. baha kadar açık bir kabare 
var. Sahibini tanıyorum. Oraya pek .. ıı. 
lam ayakkabılar . devam etmez. O kaba
renin Ust kat odalannın pençereleri sa
ray tarafına bakar. Bu pençerelerden sa
rayı, saraya giren ve çıkan1arı kolayca 
gözliyebiliriz. Haydi oraya gidelim. 

Delikanlı, kısa bir tereddütten eonra: 
- Peki.. dedi. Oraya gidelim .. 
Adı cailablı adam> olan bu kabare 

o devirde İpten kazıktan kurtulmuı İn· 
aanların, bınızların, yol keaenlerin, katil
lerin, soyguncuların yatağı mahiyetinde 

idi. 
Önüne ge]dikleri zaman bütün pençe• 

releri ve kapıyı sımsıkı kapalı buldular. 
F aribol, kapalı kapıyı İpret verir gibi 

fasdalı surette yumnılı:ladı. 
Biraz aonra kapı İçeriden aralıklandı. 
Faribol ve iki arkadaaı girdiler. 
Kapı tekrar kapandı. 

Kendilerini genia bir ealonda buldu· 
lar. 

Bu aa1onda bir aürli insan toplanmış-
h . Grup grup masa başlarında içiyorlar, 
zar abyorlar, kumar oynıyorlardı. 

Bu adamların kılık ve kıyafetleri bir 

bak11ta ne mal olduklarını göatennel' 
Ufiydi. 

Nihayette, geniıı bir tezgah baıınd• 
geniı omuzlu, koca kafalı dev gibi bi' 
adam ayakta duruyordu. Bu .. Kabar.,.;ıı 
patronu idi. 

F aribol ona doiru yiirüdU ve ya>'•I 
-ıe kulağına bir §eyler fısıldadı. 

Patron, taavipk&r bir baı hareketi il•' 
- Bat U.tüne möıyö Faribol .• ded~ 

Arkadllflarınızla birlikte yukarıya çılıJıl 
ve rahat rahat oturabilininlz. 

Dolambaçlı bir merdivenden yufı•ıl 
kata çıkblar. 

Burada iki oda vardı. 
Bu odalardan birine girdiler. 
içeride bir kaç eandalye va bir to) 

masadan baıka mobilye namına birt•1 
yoktu. 

Faribol: 
- lıte buradan (Pale Ruvayal) ı-· 

mamen aörünüyor. 

Dedi. Delikanlı hemen pençerey• ~ 
derek açtı ve gözlerini dalgın dalgın ,., 
ray iatikametine dikti. 

Bu sırada Mistufle usulcacık F arib0" 

yalı:lllftı . 

- Patron .. dedi. Bu küçük möıyat' 
eyi dikkat ettiniz mi 1 

- Dikkat edilecek ne var. Pek&ll·• 
Mükemmel. .nazik delikanlı .• 

Hiç le öyle değil patron .. 
- Nasıl öyle değil. . 

- Kibarlığa kibar .. Nazikliğe n.zil') 
Fakat delikanlılığına gelince.. Delik•P 
değil .. 

Ne d emek istiyorsun ) 

-BiTMEDi_.. 
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YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır .•• 
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Sahibinin ölümü- ı' ~······~··~··~··~···~·····~ ihbar ilanı . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ne " ) d k Bankamıza 393 numarah hesap-a g 1Y3 n 53 l la borçlu Çiğli ı~övünden ölü Kuv-

k o
•• pek vetsiz Ali oğlu Mehmedin İpotekli ANKARA RADYOSU 

h 
öğle Neşriyatı 

iki parça arazisi 3202 numara ka-ih Saat 14.30 Karışık plak neşriyatı. 
-o--- nuna tevfikan 19/9 / 938 tar· inde- 14.50 Plakla Türk musikisi ve halk 

. Atina gazeteleri, ... h.ıbı"n'ın -0 1u·"müne ki açık arttırmada ceman 65 lira ·ı .... şarkıları. 15 .15 Ajans haberleri. 
ııg •Yan bir köpeğin meraklı ve acıklı ma- bedelle ayni köyden imam ~lla- Akfam Ne~riyatı : 
c:erasını uzun uzun anlabyorlar: nndan Mehmet ~lu Os:nan Yaz~a: Saat 18. 30 da plakla dans musikisi, 

Dik isrn · d k' b _ . na sablmıs oldugundan ısbu tarihlı 9 .. . . . F..Jcı ın e ı u kopek Yunanıstanın • A d • 'b ~ .• rhnd 1 . 15 te turk musıkısı ve halk şarkıları, 
Odcaa konsol0311 Yorgi Validisin ılan ~n ıtı areöd.n 0°

0edikl~n ztaka d!_~~ (Makbule Çakar), 20.qO de saat yarı 
Yıınınd b" d · alacağımızı em en ırue · 20 15 1 f an ır akıka aynlmıyan bir hay- akı "h l . k t'' . . ve nrapça neşrıyat, . te nce eaz as-
'Vantn K sab4 evr nın 1 a eı a ıyyesı ıcra 1 (T h . ,. k ) 2 1 00 d hh" ~.. onsolos Diki o kadar sever- kılı ak .. l h~ı_· ı·w• ı a sın Kara uş . . e sı ı ko-
m· Jc• • nm uzere cra ZLKtnl agıne tev- . V f) ~ l hazan onun arzusu için kendi zevk- d" kıl w . l • "li.n ihb ııuşma (doktor Vefik assa , 2 1. 1 5 leri · f ı ınacagı varıs erıne ı en ar 

n'. eda eder, köpek te sahibinin bu olunur. sütdyo salon orkestrası, 22.00 de ajana 
levg • b haberleri ve hava raporu, 22. 15 te ya-

ısıne Uyük bir sadakat gösterirmiş. 3455 ( 2907) 
rınki program ve son. 

Fakat, köpeğin sahibinin ömrü vefa -------------
et · 

JST ANBUL RADYOSU 
h rnıyor ve Y orgi Validis geçen gün kısa 

lr hastalıktan sonra ölüyor .. 

b· Hastalığı esnasında gece gündüz sahi
. •nin baş ucunda bekliyen köpeği oda-
uan çıkarmak is~orlar. Fakat. hayvan 
çıkmamakta ısrar ediyor ve sahibinin 
ltend· · i d" ısın artık okşamamasından en ışe 
duYUyor. 

D:t.. --L'ib' d • - • it ~ acuu ın en sevgı gormeyınce 

endi!i Onu okşamak istiyor ve yatağa 
•tılıyor ··1·· ·• ·· • d k" f " • o unun uzenn e ı çarşa ı açıp 

Zayi Ak~am neşriyatı 

Saat 18.30 Dans musikisi (Plak) 
tzmir Erkek Lisesinin 2/8/938 19.00 da türk musikisi (plakla) 19.30 

tarihinde aldığım 678 sayılı tasdik- keman konseri: Orhan Borar, piyano re
namemi zayi ettim. yenisini alaca- fa katile, 19. 5 5 te borsa haberleri, 2 O. 00 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığını s.-ı.at ayarı: Grenviç ra!!athanesinden nak
ilin ederim. len, Nezihe Uyar ve arkadaşları tarafın-

lzmir De~irmendağı caddesi 408 dan türk musikisi ve halk şarkıları, 20. 
ci sokak No. 2 de 40 ta ajana haberleri, 20.47 de Ömer 

RAHMİ KIRA y Riza Doğrul tarafından arapça söylev, 
3441 (2905) 21.00 de Bedriye Tüzün: Şan, tttüdyo 

ıor · · gınrn elini yalamıya bqlıyor. ----------------
orkestrası refakatiyle, 2 1. 30 da Necdet 
ve arkadaşları tarafından türk musikisi 

DöRDONCO İCRA MEMUR- ve halk şarkıları, 22. 1 O da hava raporu, Ha>'Van hu elio k~disini daima ok· 
latnasına nlı11mı~br. Adamın cansız ko
funl\ elleri ile tutarak kendi boynuna gö
tUrrneye çalışıyor. Fakat, kolun soğuk ol
du" i\lnu ve kımıldamadığını görünce. 
•danun -ıd"ğü· ·· 1 • l" ek o u nu an ıyor ve ın ıyer 

~atağın yanı başına yığılıyor .. Ağlamaya 

LUGUNDAN : 22. 13 te Viyolonsel konseri, Muhittin 
Bucada Türk oğlu ~ok~~da 121Sadak, piyano refakatiyle, 22.50 de son 

numaralı evde mukim iken halen haberler ve erteşi ~~nün ptogramı, 23. 
ikametgahı meçhul Fazlı oğlu Re- te saat ayarı. . 
tep tarafına : 

İzmir hazinei maliyesine 26 lira lZMJR SULH 
0•ılıyor. 79 kuruş ve avnca masraf borcu- KEMESINDEN : 

Oradakiler, acıklı sahne kar§ısında çok nuzdan dolavı J:ıazine vekilinin yap- Seher ve Sıdıka ve ismet ve Ali-

insanlara ölüm ve dehset sacan bu korkunc Haseratı 
' ' ' , 

ile 

öldürünüz 

rnütccssir oluyorlar ve hayvanm bqına bit icra takibi üzerine namlnıza yenin ~yian ve irsen mutasarrıf ol
toplanıyorlar. Dikin gözlerinden hakıka- çıkarılan ödeme emrinde simdiki i!m- duklan lzmirde Güzelyalı Arap deı 
ten Yaşlar akmaktadır. Köpeği sahibi- metgah•nız meclıul olclu~u şerhivle rE:.si mevkiinde k~in ~kan Kasap 
l1İn Yanından almıya kimse cesaret ede- 1ade edildiğinde~ işbu i1~111n neı-rin- oglu tarlası ve ~ımalen ve cenu~en 
rnlyor. Hayvan, senelerce beraber yaşa- den itibaren on gün icinde horç Hak- çay ve garben yol ilearih~ahdut ve ta7 
(1 .. kında bir itiraz.ınız varsa bildirmeniz puda 27 mayıs 335 t ve 187 sı-

ıgı, sevdiği ve kendisini seven bu ada- • be d li. ra numarasivle mukayyet 32, 39, 

Fennin bir harikasıdır. Her nevi kara, san, kırmızı, yeşil sinek, sivrisinek, tahta kurusu, hamam bö
t • 1ceği, bit, güve, arı, örümcek, karınca, kırkayak, çiyan, pire ile kedi, köpek gibi hayvanat üzerindeki 
... pireler, bitler, ICümes bayvanabn ın, ahırlann, ambarların içinde mevcut her türlü tufeylatı, çiçek, ağaç 

ve her türlü nebatat üzerindeki böcekleri ve aair biumum hqerab derhal imha ve ifna eder. Y umurla· 
larını, sürfelerini, tobumlatını tahrip ve izale eder. FAYDA nın kokusu latif olup kumatlar ve ipekli· 

• ler üzerinde kat'iY.Yen leke yapmaz. insanlar, minimini yavrular ve kuşlar üzerinde hiç bir zararı 
yoktur. FAYDA · yı diğer haterat öldürücü İnayiat ile mukayesede; kat'i tesiri olması hasebiyle daima 

rn.ın ölüm döoeğinin yan.ada yatıyor ve veya mal ~Vllll'" a bulunmanı~ - l Sl, J 66, 275• 280, 304, 305, 311 
lnliyerek göz yaşlan döküyor. zımdır. Al:ın halde gıvab,nızd~ ıcra- k b N 26 yt' w 

d I 
w t br k ra amı e vap o. ze uı ~acı-

Nihayet; cenazeyi kaldırabilmek için va evam o unaca~ı e ıg ma amı- h . 200 )' kı t' uh ' " , • k . 1 k .. •ıA 1 nı avı ıra yme ı m amme- birinciliği kazanır. , , 
ıtöpeğt oradan U%8klaatmnak Ji.zımgcl- na aım oma uzere • "'"' o unur. 1i 1.!_ d"" .. k b'li 73 (ıa99) " 3457 ne se~ız.. onuro mµ . a ı . 20 
diğını anlıyorlar ve hayvanları koruma metre murabbaı tarlanın ve yıne ay- l l: 

HASAN DEPOSU ve lVJüstahzaratı 
' ' " - J t 1 

c~tyetine haber vererek Dik.',i kendisi- ni mevk'de kain tarafları şiınalen kö- •na 
IJZMIR .BELEDI.Y~.SINDE~t: mii'rdi 1brahim aiia ~arben h.,,,lyacı 

İzmir ve EGE bölgeleri toptan satıf .merkezi YENl KAV AFLAR ÇA~ISI No. 24 ....... .. 

fstiyonar. Cemiy tin 1 -- Dizel '!'otOTlu otobusler oğlu ~ehıiıet tarlaSı \ınaJen Mad- - HASAN DEPOSU 
danı) 1· h 'I"' $.,. h c.!f b" uyku iç n satın ıı1ınaca'k17o fon motorin ranlı o .... glU "i'L~et tarlası cenuhcn 

nn ge ıp. ayvana an ır b k"' • 1 . 1~ ki . Ji• . • ~ ~ · , 
ilact . l D'k b _ _ı... • as atıp ude şartnamesı veç ı- Hiisevın dayı t .. rJası ve tarik ile mab-

'.'lcrıyor ar ve ı , u uya.usu esna- • k ·ı k 1 .., ;. 1 ~~ . • • 
1 

le açı eksı tmeye onu mu,tur. dut olup tapuda mayıs 335 tarili ve 
)'ora sahıbmm yanından uzaklaıhn ı- Bedeli muhammeni beher tonu 70 188 sıra numarasiyle mukayyet 96, 

· llradan 4900 dört bin dokuz yüz 99 tapu numarasını havi ve l>ır kıt'a 
Şinıdl Yorgi Validis mezarında sevgi· 1ira olup ihtilesi 7/10/938 cuma baP. 'mukayyet ise de elyevm üze-

li le · 0Peği de hayvanları koruma cem~e-- ~nü saat 16 dadır. IAtirak ~tmek rinde bağ mevcut olmayıp kayası ve 
~ndelti köşesinde istirahat etmektedir. istivenler 367 lira 50 kuruşluk mu- zeytİT\ ve e~carı müsmireyi havi on 
'kat köpeğin daima sahibini aradığını vakkat teminat makbuzu veya b~ dönüm mukabili 13725 metre • Le_yf(:. .Nehari; Kız ~ 

~>'liyorlar. banka teminat mektubu ile aöyle- murabbamdan ibaret 400 lrra kıy- .C" k k h l 
---- nen gün ve saatte encümene gelir- meti muhammendi tarlanın ve yine ' LT e er gün fa e .. 8 

Amerikanın eski ler. ayni mevkide' kain ...,kan Kuım be kaydına devam ;-.; 
2 - Ba,katiplikteki ıartnamesi tarlası ve zeytinli~i garhen Havva • ~ 

kanunu veçhile hava gazı fenerleri için 35 tarlası ve zeytinliği ~smen Beşir oğ- ~ edıyor ~ 
A _ numaradan ( 4000) 36 numaradan lu tarlaaı simalen nalbant Ahmet ve "fZZ.7..27..77.XZ///.ZZO.//Z/.T/ZJ 

1 ~erika hükümeti VaPrıgtonda eski 

Yerlimalı 
ıtanun1 

1 
Es- ( 4000) ve 37 numaradan da 5000 lnsmen Mısırcı ogwlu Mustafa zey-

an tetkik etmekle meşgu dür. li ki ceman (13000) adet amyant tinlj~ ile çevrili tapuda 18/11/937 
ı·· 'tatnanlarda bu kanular belki de çok satın alınacakbr. Beher 35 numa- tarih ve 8 cilt 12 numarasında mu· 
~Utnluydu. Fakat bugün, niçin bir va- 15 ku 93 5 • k h katlar A . d w ra amyant ru, , santım- ayyet içinde 29 zeytin ağacını a· 

k rnerıkada deniz kenarın a eıege den 36 numara 13 kurut 93.5 san- vi 9639 metre murabbaından iba- ÇAT AL, B!CAK, KAŞIK 

~rıtnenin bir euç olduğu bir türlü anla- timden ve 37 nuıiıara da 12 kurus ret 200 lira kıymeti muhamıneneli 
11 21tnarnı§tır. d h 93.5 santim en mu ammen bedeli tarlanın mahkemece verilen izalei 

Bu kanunlara göre Çarşamba günü et, (1841) bin iekiz vüz knk bir Hra suyu kararına istinaden 22/10/938 
n0clgü··b ki Akkl 1 d mı örek yemek, gece saat ee z- ":lli bef kuru~tur. çı e s1 tme i e rumartesi aaat onda lzmir Sulh Hu· 
en sonra araba içerisinde meyve ye· 'halesi 7 /10/938 cuma günü saat kuk mahkemesi salonunda sahşlan 

::~.fındık yemek müstesna~) mem- 16 dadır. yapılacaktır. Bu arttınnada tahmin 
R htirak etmek istivenler 138 _lira olunan bedelin yüzde vetmiş beşi 

tlıclea~iplerin renkli gecelik takkesi gey- 25 kuru~luk muvakkat. tem!nat nisbetinde bedel verildiği surette 
lara r~ ve top oynamaları da bu kanun- makbuzu veya banka temınat taliplerine iba!eleri yapılacak; • aksi 

gorc suçtur. k b 'I ·· l ·· t Sc me tu u ı e soy ~nen gun ve saa • takdirde satış 15 gÜn daha uzatıla-
ı_ nelerdenberi tatbik edilmiyen, fa- .. e nelırler k !1.! ıı:at r .. 1 te Pncumen "" • ra İKıncİ arUırmalan 8/11 /938 r.a-
bir kıı en mevcut olan bu kanunlar yeni 21, 27, 30, 4 34Ş8 (2906) la günü saat on beşte yine Sulh Hu· 

----
a~unla feshedilecektir. k _ ku mahkemesinde yapılacaktır. 

Z 
• DöRDONCO iCRA MEMUR- Gavri menkul üzerinde hak talebin- Büyük fedakarHdarla vücuda ~e-

a y 1 1 Uô UNDAN : de bulunanlar ellerin<leki resmi ve- tirileiı fabrikemızda veril malı ola-
1 . - .> d p·li '--!:..-d 45 saikleri ile birlikte 'yjrmi gün İçinde k h od 1 1 b ak k ı_ 

penizhank lzmir ::.ubesinden: . 
uar dol • 1 h ayısıy e saat birde Konaktan 1.30 da Karşıyakadan are-

nu 7;lnır Belediyesinden aldığım 223 Corak kPt>' ~ ı c. S01M1Kuı a dairemize müracaatle;i lizıındar. ra er m e çata ' ıç ' as•K 
maralı yük arabama ait tezkereyi s:yılı evde Eski polıs memurların- Aks' takd' d baki _, ta . ili' imal olunmakta~•r. Avrupa mamula-

t&:yi • . f ' ır e annua pu SJC t f 'k l b 1 • ı· 
eakis· ~ttım. yenisini alacağundan dan Celal tara ına : . malum o1mad1kça paylaŞmadart ha- ı avanna aı o an u em-;" sız y'!r . 

11,.1_,,,ının hükmü lialmadığmı ilan tzmir hazinei maliyesine 26 lıra riç kalacaklardır. Şartname 21101 malı fabr:ikasİnın mamulitını her 
~ltl ku 00 d d ) Jel'dP 1'1'1\V1f'tl7', 
~: 67 rus 1'cunuz an o ayı yapı- 938:tarihinden itibaren herkesin gö- LOKANTA ve Gazinocuların 
"- ır?e Kadirive mahallesinde lan icra takibi Ü'lerine namınıza ve rebilmesi irin açıkta gayrı· menkulle-'Yleac t k 1 • d "" na?:arı dikkatin~ : 

1 so ak No. 27 Tosun oğ u adresinize cık nlan ödeme emnn e rin evaaflan da $arlnamelerde • ya- Fabrikamız BASKURT marka· 
HASAN adresinizi deği tirerek si~diki .. ik~- zılıdır. Müzayedeye iştirak etmek is- 1ı YERLi mllmııHHımızı ırörme-
3430 (2903) !lletgahınız mechul oldu~ mubaşı- tiyenler" kıymeti mtlhammenenin den, CAT AL J< AŞIK ve BfCAK 

• ~n meşruhatmd:ı~ .~nlaşılmış oldu- yüzd~ yedi buçuğu nisbetinde . pey takn:nlarınız.' al1T1avmız. Bütün Za yı "U?~an_ uyw?.? g?rul~n a~a~klı ve- akçesı veya Milli bir banka inektu- mallarımız hem JrnHte itibariyle 
Balk • '<ilının ıstev,ı uzerıne ısbu .ıl~mn. ne~- bu getirmeleri lazımdır. Gayri.men- Avrupan1nkin~'"!ı ,1"""°'" vüksek ve 

dan ~3 esır Erkek öğretmen oktilun- rinden itibaren ~n .f{~n ıçınde bu kulün vergi vesair kanuni mükelle- hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
Zayi ~ Yılında aldığım diplomamı borc hakkında bır ıtırazınız varaa fiyetleri satıcılara ve ,yüzde iki bu- ucuzdur. 
dan e:~;~·. Y ~n~~ini ,_çıkarta~ağ_ı~- bildirmeni?~ veya mal b~yamnda bu- çuk d;llaliye .ve ferağ ~arçları alıcı- Umu!lli Sat•"' Ye.,.i: lstanbul Tah· 
olunur uun hukümsuz oldugu ılan lunmanız lazımdır. Aksı hald: gıya- lara aıt olup ihale.bedelt defaten ve tttltale caddesi No. 51 

• bmızda icraya devam oh n~cagı !e~- peşinen ödenecektir. thalevi mütea- ( Jak Dekalo ve Ssi.) 
ÇAtne Ilıca öğretmeni lifi mahamma kaim olmak uzere ılan kip müşteri ihale bedelini vermediği Yahut lzmirde umumi acentesi 

3
4

3
N1HA T YETKiN olunur. veya veremediği surette gayri men- S. Abuaf ve M. Peço 

--- 3 (2904) (2898) 3456 kul tekrar 15 gün müddetle .arttır- Mareşal Fevzi Bulvarı No. 6 
maya konulup talibine ihalesi yapı- Telefon : 2273 
lacak arada tahakkuk edecek ihale DOKTOR OPERA TöR 
farkı hiç bir guna hükme hacet kal-
maksızın vecibesini ifa etmiyen remizin 938/346 sayılı dosyasına 

olunur. 

İzmir Kemeraltında. yakında sah tube&i aÇ1yor, 
K~~ıyaka Sat11 yeri FERAH eczanesi ••• 

, .. F enn~ ~özlük için 

KAMiL AKTAŞ 

L ECZ NESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cina ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe sif erik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, foför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Denizbank lzmir şubesinden: 
vapurları yolcularına Ekspres 

1 - Ekspres postasını yapan vapurlanmızla tstanbula gidecek yol
cular biletlerini almazdan önce ve vapurun hareketinden kırk sekiz 
saat evveline kadar yani sah hareket edecek vapurlarla gidecekler pa
zar günü saat on bire kadar ve cuma Ekspresi ile gidecekler çarıamba 
günü saat on ikiye kadar acentaya müracaatle isimlerini kaydettire
rek sıra numaralı bir fiş almalıdırlar. 

2 - Fi~ almı§ olanlar her mevki yatnk sayısına göre sıraaiyle yer-
lerini temin etmİ§ sayılacaklardır. 

3 - Salı günü kalkacak Ekspres biletleri pazartesi günü sabahın-
dan itibaren mesai saatleri zamanlannda verilir. Cuma ekspresi bi
letleri çarşamba günü saat on altıdan sonra verilmeğe başlanır. 

4 - Fi! almıt olanlardan sah ünü gidecekler pazartesi günü &aat 
on altıya kadar, cuma günü gidecekler perıembe günü alqamına ka. 
dar bilet almağa mecburdur. Alai takdirde hakkını kendinden soma 
gelenin lehine kaybetmiş sayılır. 

5 - Bu işlerden bir ıikiyeti bulunanların müdürlüğe derhal mü· 
racaat etmeleri rica olunur. 



• 
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SAHlFE 8 -Emlak Ve Eytam Bankasından: 
Eaaı No. Yeri 

A. 706 Alsancak Mesudiye M. Zanmak ıok. 

No.au 
Eski Yeni taJ 

18 

A. 709 Kasap hızır M. Ayrancı ıokak 3 • 

A. 712 

A. 713 

A. 720 
A. 731 

A. 735 

A. 738 

A. 741 

A. 742 

A. 743 

A. 744 

A. 745 

A. 746 

A. 748 

A. 749 

A. 750 

A. 751 

A. 752 

A. 753 

A. 755 

A. 756 

A. 761 

A.766 

A. 774 

A. 779 

A. 782 
A. 807 

A. 783 

A. 818 
A. 852 

A. 853 

A. 858 

A.865 

A. 874 

A. 881 

A.883 

A. 887 

A.888 

A. 889 

A. 890 

A. 891 

A. 892 

A. 893 

A. 909 

A. 910 

A. 914 

A. 941 

A. 972 

A. 975 

A. 976 

A. 981 

A.1032 

A.1046 

A.1059 

A.1060 

Kestelli M. Kahraman ıokak 
Ada 192, parıel 78 1/2 hi11esi 
Kestelli M. Kahraman sokak 
Ada 192, parsel 82 1 /24 hi11eıi 
Tepecik Sakızlar sokak 
Birinci Karatat Mansur zade yokutu 
Ada 706, parsel 11 1/2 hissesi 
Karat&§ İrfan sokak 
9 / 80 hissesi 

2212 24 

28/3 30 

38 
43 7/1 

24 24 

İkinci Süleyrnaniye qrefı>ata l>efteban aokak -
Ada 142, parıel 11 
tkinci Süleymaniye KamilPafa sokak 
Ada 159, panel 1 
İkinci Süleymaniye M. qrefpaf& Kinıilpqa 11 O 
sokak Ada 164, panel 8 
ikinci Süleymaniye M. qrefpqa Kimilpqa -
sokak Ada 164, panel 4 
ikinci Süleymaniye M. qrefpqa Kimilpqa -
sokak. Ada 164, parsel 1 
ikinci Süleymaniye M. Etrefpqa Kimilpqa -
.okak. Ada 195, panel 2. 
tkinci Süleymaniye M.qrefpqa Kami}pafa 150 
.okak Ada 155, parsel 11. 
ikinci Süleymaniye qrefpafa Kınmb aokak 
Ada 173, parsel 1 
lkind Süleymaniye Efrefpqa Kınmlı sokak -
Ada 173, parsel 3 
İkinci Süleymaniye Eırefs>a4a Kınmlı aokak - 6-8 
Ada 166, parsel 8.128/256 hissesi 
İkinci Süleymaniye Etrefı>ata Çorak S. 
Ada 160, panel 1 
ikinci Süleymaniye Eırefpqa Çorak aokak. 
Ada 150, parsel 12 
ikinci Süleymaniye M.E,refı>ata Çorak sokak. -
Ada 164, parsel 1 O 
ikinci Süleymanİye M. Şeyhahmet S. 
Ada 166, panel 12 
İkinci Süleymaniye Mııırlı cad. 
Ada 154, parıel 17 
ikinci Süleymaniye qrefpaıa Şeyh ahmet 
S. Ada 166, parsel 1 O 

Ahmet ağa m. Limoncular sokak 
Ada 221, parsel 45 
Güzelyurt M.Şan çıkmazı sokak 
Ada 199, parsel 77. 2/14 hissesi 

11 

29 

ikinci Süleymaniye yüzbatı Hasan ve l>e§te- - 55/57 
ban ve H1fz1 sokak. Ada 142, parsel 13. 
46080/371640 hissesi. 
Oçüncü karatq yeni Duygu sokak. 
Hasanhoca M. Osmaniye caddeıi. 
Ada 343, parsel 76.14/24 hissesi 
Salhane Duygu sokak, 
Ada 969, parsel 2. 
Karantina Msırlı caddesi 
Günet M. ikinci Hacı Süleyman .okak 
Ada 194 panel 2. 1 / 2 biaaeai. 
Güneş M.tkinci Hacı Süleyman sokak. 
Ada 197, parsel 13. 4/11 hiaaeıi 

- 55/42 
24 

63 

318/320 
2/4 

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

24/26 

Toraman M.Cedit sokak 
Ada 411, parsel 13. 12/24 hissesi 
Güneı M.Azizler sokak. 
Ada 197, panel 80. 3/48 hi.aıeai 

4 

20 

ikinci Süleymaniye M. Yüzbatı Huanağa S. 
Ada 132, parsel 15. 3/8 hiuesi. 

41/41 

Urinci Süleymaniye M. Kiremitçi S. 
Ada 166. parsel 7. 128/256 hissesi 
KarJıyaka Oımanzade Reıadiye cad. 
Ada 112, parsel 13 
Kartıyaka Osmanzade Ziya sok. 
Ada 99, parsel 1 O 
Karııyaka alaybey Şadiye sokak 
Ada 27, parsel 2. 
Kartıyaka alaybey Şadiye sokak. 
Ada 28, parsel 11. 
Karııyaka alaybey Şadiye ıokak. 
Ada 28, parsel 16. 
Karııyaka Osmanzade Re,adiye S. 
Ada 100, parsel 11. 
Karaıyaka Osmanzade 
Ada 11 O, parsel 2. 

)) 

Kartıyaka Oımanzade Şimendüfer S. 
Ada 112, parsel 6. 
KUfıyaka Oımanzade Demiryolu C. 
Ada 112, parsel 6 
KUfıyaka O.manzade Tahirbey S. 
Ada 106, parsel 3. 
Birinci karatq icadiye sokak. 
5/11 hiaaesi 
Salhane Mangaltepe sokak. 
Ada 675 panel ıs 
Kuapbızır M. Kuyumcular çarflll 

Ada 297 panel 2. 
Kuaphızır Kuyumcular çarıııı 
Ada 297. prsel 1. 
Güzelyurt M.Azizler sokak 
Ada 199, panel 17 15/36 biuesi 
Karantina üçüncü karatq Duygu S. 
1/3 hissesi 
Karantina Sayfiye sokak 
3/16 hisse.'>İ. 
ikinci Gaziler M.Kemer caddesi 

,, )) » 

4 6 

57 51 

15 

18/20 14/2 

31 27 

19/19 17/17 

37 31/1 

41 37 

123 63/73 
137 

7 57 

5 24 

16 16 

26 26 

39 41 

41-43 

23 11 

7 

ıs 

16 

A.1070 » karata§ Şehit Murat ıokak 69/1 71 
Ada 632, parsel 17. 6/24 hissesi. 

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

A.1074 tkinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 110 
Ada 219, parsel 1. 

A.1075 ikinci Süleymaniye M. Kimilpap S. 1/10 

YENi ASJR 

Nevi 

Ev 
M2. 
Dükk&n 
21 M2. 
Oda 
20M2. 
Ev 

ICi:ymeti Depozitosu 
T.L 

2250.- 450.-

500.- 100.-

50.- 10.-

0.37 
22 M2. halen ana 
Arsa 

1.84 

96.32 
450.-

19.26 
90.-Ev 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikropla· 
rını kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanınız. 

Böbreklerin çahımak kudretiqi artbnr, kadın, erkek idrar zorluk· 
lannı, eıki ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, ıık 
ıık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Vekiletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HEL· 
MOBLö her eczanede bulunur, 

DlKKA T ı HELMOBLö idran temizliyerek mavile§tİrir. 

Ev .. 9.- • 1.80 --~~----------------~----------~~------------~--~----------~--~ 
Arsa 

Arsa 
81 M2. 
Arsa 
172 M2. 
Arsa 
116 M2. 
Arsa 
116 M2. 
Arsa 
1331 M2 . 
Ana 
107 M2 . 
Arsa 
219 M2. 
Arsa 
285 M2. 
Arsa 
406 M2. 
Arsa 
196 M2. 
Arsa 
160 M2. 
Arsa 
86 M2. 
Arsa 
66M2. 
Arsa 
195 M2. 
Arsa 
78M2. 
Dükkan 
15 M2. 
Ev 
259 M2. 
Ev 
2786 M2. 

Ev 
Mağaza 

Arsa 

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

Ev 
94M2. 
Ev 
41 M2. 
Arsa 
42 M2. 
Tarla 
777 M2. 
Tarla 
1830 M2. 
Arsa 
132 M2. 
Arsa 
486 M2. 
Arsa 
225.50 M2. 
Arsa 
5075 M2. 
Tarla 
2669 M2. 
Tarla 
3898 M2. 
Arsa 
553 M2. 
Arsa 
1520 M2. 
Ev 

Arsa 

9t M2. 
Dükkin 
21 M2. 
Ev 
33M2. 

Ev 

Arsa 
127.17 M2. 
Arsa 
116.79 M2. 
Arıa 
211 M2. 
Arsa 
278 M2. 
Arsa 
72M2. 
Ana 

60.70 

16.20 

34.40 

23.20 

23.20 

286.20 

16.05 

32.85 

38.70 

30.45 

29.40 

24.-

12.90 

13.20 

30.-

11.70 

700.-

250.-

397.-

150.-
584.-

18.60 

21.-
350.-

15.-

92.40 

21.75 

36.-

84.-

6.30 

310.80 

457.50 

99.- 19.80 

243.- 48.60 

111.25 22.25 

1522.50 304.50 

800.70 160.14 

779.60 135.92 

55.30 11.06 

456.- 91.20 

773.- 154.60 

155.88 31.17 

450.- 90.-

400.- 80.-

150.- 30.-

60.- 12.-

200.- 40.-

318.- 63,60 

292.- 58.40 

158.- 31.60 

70.- 14.-

18.- 3.Gp 

80.- 12.-

Evler 
Hastaneler 

Mektepler 
Fabrikalar 

Ve bil'urn u rn sınai müeesses~ler kireçli sularınızı 

VEBOLiD ile 
Tasfiye ediniz 

Her boyda cihazlar emrinize amadedir 

Tediyatta Kolaylık 

. E~e mıntakası Umumi Acenteliği: 

Izmlr T. T. Ltd Ştl 
Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

iz mir Enternasyonal Fuarı 

No. 175 
Cihazların • • 

ıçın plasiye aranmaktadır , satışı 

ikinci Süleymaniye M. Kamilp&fa S. 10 
Ada 158, parsel 1. • 

A.1076 

A.1077 

A.1078 

A.1079 

A.1080 

A.1081 

A.1082 

A.1083 

A.1084 

A.1086 

İkinci Süleymaniye M. 1 nci kiremitçi sok. 72/2 
Ada 160, parsel 7. 
İkinci Süleymaniye M. 1 ci kiremitçi 
Ada 167, parsel 15. 
ikinci Süleymaniye M. 1 ci kiremitçi 
Ada 164, parsel 11. 
ikinci Süleymaniye M. 2 ci kiremitçi 
Ada 160, parsel 2. 
İkinci Süleymaniye 3 cü kiremtçi 
Ada 160, parsel 10 
İkinci Süleymaniye M. Çorak S. 
Ada 150, parsel 14 
İkinci Süleymaniye M. Murat reis S. 
Ada 150, parsel 5. 
ikinci Süleymaniye M. Mısırh C. 
Ada 154, panel 9. 

73 

19/1 

18/2 

42/1 

20/1 

22/1 

125 

Bayrakh Menemen C. Mezlaaha karpai 28/30 

A.1092 Memdulıiye M. Numan zade aokalr 
Ada 385, panel 39. 

A.111'1:1/A. Ahmetaia M. Kaym•kam Nihat S. 
Ada 207, panel 13. 

A.111'1:1/B. Ahmetaia M. Kaym•bm Nihat S. 
Ada 207 panel 14. 

A.11128 Ahmetağa M. Kaymak N'ıhat S. 
Ada 207, parsel 11. 

A.11136 Hurıidiye M. Tilkilik caddesi 
1/4 biaaeai 

A.1140 ikinci Süleymaniye M. Azizaia S. 

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

A. 1154 Birinci karatq lhaaniye aokak 
Ada 16. parsel 12. 6/9 hiaaeai. 

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

88 88/3 

34/29 84 

34/30 86 

34/27 80 

96 

21/25 

2-4 10 

A.1110 Hacı lbrabim M. lkiçeımelik C. 296 388/390 
Ada 115, parsel 20. 2/8 hiueal 296/1 

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

Arsa 
5051 M2. 
Ana 
129 M2. 

25 M2. 

Dükkan 
26 M2. 
Dükkan 

Arsa 
220.SO M2. 
Ev 

Ev 
1048 M2. 
Ev 

Ev 

38.-

68.-

207.-

216.-

7.60 

13.60 

41.40 

43.20 

693.- 139.60 

56.-

338.-

194.-

43.-

1263.- 252.80 

t2.90 ı.SS 

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

1000.- 200.---

100.-

111.79 

144.-

1300.- 26() ......... 

300.- 6() ........ 

100.-

babati yubncla yazıh emlildn talaitle aatiılari 24/9/938 cumartesi gilnl saat ONDA yapılacakbr· .. 
lateldi olanJann hbalarinda 



Niçin daima 
Çünkü 

'EvYelkl .gün soğıik alınıştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

~RiPiN 
Biltiln ağrı, ısı

tt ~ ısancı1a.rı 
dindirir. 

GRiPiN 
Solft.1-

61oU\. algm-
lı~uıa. nezleye, 

Ctipe, diş, bel 
flir... • 
ı • , adale $ı-
larue roınatiz -
::: karşı bil
dir. rnUessir -

iPi 
tercih ediliyor? 

GRiPiN 
1 

!'ecriibe ı,edin1z. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

• 

Fuat Gülergin 

Sağlık eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 

TELEFON 2448 
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R~ler büyük bir dikkat ve itina ile hazırlanır. En nadide A vnıpa 

~ile ıher türlü ~ ~idi bol bulundurulur. 

tuvalet eı~le ılhbi levazım her yerilen ehvendir. 

l-15 (2698) 

DE rfSCICE LE\' Aı~ 
T ~ - LINIE 
G. m.b. ll. 

"rate li Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
H. SCHUET KUMPANYASI 

cCAIRO> vapuru 12 Eylülden 18 ULYSSES vapuru 18/9/936 de li-
Ey!ille kadar Rotterdam, Hamburg ve manımızda beklenmekte olup Amster
Brcmen limanları için yük alacaktır. darn. Rotterdam ve Hamburg için yük 

«BELGRAD> vapuru 2 6 Eylülden alacaktır. 
2 Birinciteşrine .kadar Rotterdam, Ham- CERES vapuru 19/9/1938 de bek-
burg ıve Breme.n iİçin yiik alacaktır. lenmekte olup Amıterdam. Rotterdam, 

A IBEN ;vapuru 1 O birinciteşrinden we Harnburg limanları için yük alacak-
15 Birinciteşrine kadar Rotterdam, tır. 

Hamburg ve Brcmen için yük alacaktır. HOLLAND AUSTRALIA UNE 

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, öğle ve akşam her vcmekten 
sonTa giinde 3 ckfa 

Kullanmak 

Şartile 

1 
H. SCHULDT ARENOSKEıRK motörü 7/10/ 1938 

B1RKENAU vapuru 29 eylıilden bir de Bombny, Avustura1ya limanlan ve ~ 
ı irinci tqrine kadar Hamburg ve Bre- Nev z.dnd için yük .nlarak hareket ede- R AD YOL [ N 
men için yük alacaktır. cektir. 

TROYBURG vapuru 12 birinciteşrin- SVENSKA ORIENT LINEIN Dişleriniı.i tertemiz, bembeyaz ~,;~~~~~·~. 
den 15 birinciteırine k dar Harnburg BERCALAND motörü Elyevm füna- ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-
ve Bremen liman1annn yük nlacakur. nunızda olup Rotterdnm, Harnburg ci asır kimyasının harikalarından 

MARITZA vapuru 15 ikinciteşrinclen Cd . D t • D · k e Baltık biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
ynıa, nn zıg, anımar v l:.'".'.lff.~,~"'ııa: 

19 ikincitesrine kadar Hnmburg ve Bre- ı · l . . _,,ı_ almakt d lezzeti hoş, mikroplara karşı te- f{jl~~~t 
:ı uman an ıçın )'~ a ır. . . .. .. .. ~ 

men için yiik alacaktır. CDYNIA motörü 29 / 9/ 938 de Rot- sırı yuzde yuzdur ..... 
A'MERtKAN EXPORT LtNES terdam, Haınburg. Danimark ve Baltık 

EXOHANGE vapuru IS eylülde limanlan ıiçin yük alac.almr. 
Nevyork için hareket edecektir. F1NSKA A. A. 

ARMEMEN DEP.PE SAIMAA vapuru 17/9/938 de Ji-
IEC YPTE vapuru 12 eylUlde Anverı manımıza gelip Anvens, Helsink.i ve 

için hareket edecektir. Finland limnnları için yük alacaktır. 
MAROC vapuru 6 birincite§rinden SERV CE MARtTt \.IE ROUMAIN 

12 birinci leŞ"rine kadar Anvers için yük PELEŞ vapuru 23 / 9 / 938 de beklen-

ruacaktır. mekte olup M:ı'.ltn Marsilya ve Ceııova 
DEN NORSKE MtDDELHAVSLtNtE 

OSLO 
BOSPHORUS ;vapuru 26 eyl61den 30 

eylul 9 38 e kadar Oieppe, Dünlterlc ıve 

Norveç ıumum limanları için yük alacak
tır. 

BAYARD vapuru 26 birinci .teşrin

den 28 birinci t~rine kadar Oieppc 
Dünkerk ve Norveç um\11'1\1 limardanna 
yük elacakhr . 

limnnlan için yük ve yolcu alır. 
tlandaki hareket tarihlerile navlunlar

daki değişikliklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon
da FRA TELLl SPERCO acentasına mü-
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon : 41 it / 4142 / 2663/4221 

KuJJananJar, dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar abab öğle ve 
akşam her yemekten onra güode S defa 

dişlerinizi fır.çalayınız, 

Nafıa Vekaletinden: SF.RVICE MAIUTIME ftOUMAIN 

oURosroR ~•J>UIU8~Mde Olivi Ve Şiire. Eksiltmeye konulan iı 
Köstence Galatz ..ve C.tatz: alctamu..ı LtMİTET l -Marmara ıBö1ü MLfiher leddeai ır.e t.o,.ltma llcw1. ile iemlib 

Tuna limanları için yük alacaktır. V'apur acentast mıaiyaUketif l>edeli 724310 lira 17 bnqıtar. 
DUROSTOR vapuru JO birinci teş- BtRtNC~ KORDON REES 2 -Ebiltme 29f9f938hrihine rutlay.an..,..he.Waat 12 

rinde Köstence., Galatz ve Calatz frk. BiNASI TEL. ,2443 de Nafıa vekaleti Sular Umum miic1üdüii MI ekailtme lkomİqonu 
tanna.ı T-una limanlan için yük alacak- odaıın<la ibp&h z.aif usıdiyle y,a,pılacUbr. 
hr. EHerman Lines Ltd. 3 - lsteldiler ebiltme ıartnamesi, mılkavete ~imi, !,Jmdnk 

DUR0STG>R npura 5 ikinci tC§Tin· LONDRA HATTI ıİ§leri cene1 prtnameai, fenni .prlname ve projeleri 36 !lira :25 kurut 
de Kstenc.e, Calatz ve ıGalatz aktarması POLO vapuru 19 eylGJe kadar Lond- mukabilinde Sular ıumum :müdürlüğünden a1.abilir:ler .. 
Tun" liman1anna yük alaca.km. ra ve Hull için yük alacaktır. 4 -Eksiltmeye girebibnek için isteklilerin 32722 lira 45 !kuruttuk 

STE ROYALE HONGROJSE ALBATROS -vapuru 18 eylUJde ge- muvakkat teminat venneai 'l'e eksiltmenin yapılacaiı eiinden en az 
DANUBE MARtTIME lecek ve 28 e7Julc kadar d~ Londra 8 gün evvel ellerinde bWunan bütün ıveıikalarla Wr1ikie lnr iltida ile 

ll!SZA .apans 6 eylr.lde Leldeni,.or. için yük alacaktır. vekalete müracaat ederek bu ıife mAbsua olmak üzere ıraika ahna1•n 
Port Sait ve tskenderiye limanları için JONfAN wapuru 28 eylUlde gdecek !Ve bu vesikayı ibraz .ztındeii ıprtbr. Bu müdclet ;p..ae Yaika ıtaldHn-
yük alaoalctır. 6 birinci teşrine kadar doğru Londra ıiçin de lbWunmıyanlar eksiltmeye ıif,tirak edemezler. 

BUDAPEST vapuru t 5 ıeylUlde bek- ~ alacaktır. 5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazıh ıaatten 
lenivor. Tuna limanlanna .,.ük alacalthr. TRENTlNO Tapunı 14 hbirind tet- bir saat evveline .kadar Sular umum müdiirlii,iü.ne ım1c:buz mukabi-

TIS7.A 'Vaptm1 eylGJ aonunda !bekle- rinde gd.eedt 18 il>iriaci tep:ine le.dar linde vermeleri lizundır. 
'Dİyor. Portait .-o ıltıkenderi,ye ~ JD&I doina Londm için ,.iı"k ..alac:abır. Poatada olan gecikmeler kabul ~dilmez. 3357 /3176 

...... ·---------------·----·· &lacnJı:hr. UVERPOOL HATn 2 - 9 - ıs - 21 3357/3176 {2774) U DUNA "Tapura .eyl61 ıonunda bekle- iBELGRAVtAN l'ftpuru 18 eYlGtde ----------------------------

'No. 8638/40 No. 8651 No. 8651 
Qı Bu numaralı fener DAIMON markalı ve iki pillidir. 120 metre 
le e~afeyi tamamen gösterir ~e aydınlabr. iki pilli ve ayarlı fener
S tı~ en küçüğüdür. Kullanıt itibariyle çok iyi ve çok sağlamdır. 
l)~JPlerini memnun eden bu fenerleri her yerde arayınız. Yalnız 

MON marka olmasına dikkat ediniz. 

Tiirkkuşu Genel Direktörlüğün
den: 
~ 1'iirkku1u tqkilitmda motörlü ve motörsüz tayyareler üzerinde 
\>.:dbnen olarak p.lıfmak mabadiyJe yetiftirilecek 15 gence ihtiyaç 

1 
ır • Aranan belli bqlı ıfBrllar §unlardır : 

2 - l''!rk (Soyundan) olmak. 

3 
- !yı hal ve ıöbret aahibi bulunmak. 

4 
- Sağlık durumu tayyareci olmaia elverifli obnak. 

5 
- Boyu 1 .58 den qağı olmamak. 

6 - En az Lisenin onuncu sınıfını bitinniı olmak. 

7 -En az 18, en çok 22 yaıında olmak. 
Ö.:- iki vesika fotoğrah ibraz etmek. 

teık~etnıen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden Türkkutu 
hrö 

1 a~da uçucul~u öğrenmİf bulunan plinörcülük B. veya C. 
nö/~~7.rıyle iıe bqladıklan tarihten, hiç uçmamı§ bulunaıllara da pli
ce cu uk B. Bröveıi aldıkları tarihten itibaren nizamname mucibin-

Yatrn-1- k . . fi y··_.11__ • 1m k .. llyd • ~, yeme :ve gıyım masra an unuuı§una aıt o a uzere 
<Jfln a .. Lise on tahsilini ıörm~lere 25, liaeyi bitİrmİJ olanlara 30 lira

c:.cret verilecektir. 
te t" ecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin arhş derecelerine gö
dır. orecekleri zamlar bususi bir talimatla teıbit edil.mit bulunmakta-

?" kku 
'kad: tuna bu suretle seçileceklerin öğretmen muavini oluncaya 
tneyj ~ norrnal olarak bet sene evlenmemeyi ve hususi bir taahhütna
i!ÖJın:~kahderek Türkkuıunun vereceği v41.%İfeleri on ıene müddetle 

Bu f~ ul :ve tacJıhüt etmesi §"'1tır. 
liın ~ '[ b~slar hakkında fazla tafsilat alm!'.k iatiye-..nler Türkkuıu ta
~ ile er ~Ye Bür"au dirdaörlüğüne doğrudaı. doğruya tahsen veya 

"'.. llluracaat ede!,;•ir1e • 
"'~Yıt . -· 

!ldan Ilı ~tıanıelesıne .C•in.ılıuriyet bayramına kadar devam olunaca-
6-, 1 uracaa..tlerin bu tar':e ltadar yapıbn1'.sı prttır. 

• -16-2t-26-t~-12-18-24 (2800) 

.niyor. P.ortsait ve ~sken<leriy,e ıiçİn mal ( nc1 d elec k ··k ık • ~I 
alacaktır. .o ra an ı.g e yu ç anp aynı r;a. ~-~ 

JOHNSTON V ARREN UNF.S manda L'iverpoot ve Glaskov için Yük T A z E " 
olaca'kttr. T E M ) Z A VlEMORE rapuru ıiki ıhirineitefJ'İıı-

de Burg .. Vanıa. Köstenee Calatz -ve ~ITY OF LANGASTE.R vapuru 28 ey-
1 

Brail limanlanna yük alacalrnr. lulde gelecek 5 'birinci teşrine kadar Ll- U C U z J L A 
DROMORE ..-apmıı .JO bir.incite.- verpool :ve Claslcov içia yük alacaktır. . ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

rinde Burgu, Vama, Köstence. Gala~ .BRISTOL HATTI 
ve Brail limanlan jçiıa y;ük alacaktır. SELMA vapwu 20 cylıilde gelecek 

Jllndakf hareket tarihleriyle oav· 22 ıe_ylwe kadar doğru Brietol ıiçin ,.ük 
!unlardald değ1'1kllklerden acenta ıne- alacakbr. 

ıSUliyet kabul etm~ DEUTSCH LEVANn: • UNIE 
Daha futa tafsillt almak lç1n Birin- OEL:OS npunı 16 eylfilde .,elecek 

el Kordonda 'V. F. Be:nıy Van Der ~t yük çıbı-acaJtbr. 

ıw Co. n. v. Vapur acentaltğına milra- Tarih ve navlunlardaki de~işiklikler· 
caat edilmesi rica olunur. den acenta mesuliyet kabul etmez. 

ir eL No. 2007 ıre 2008. 

Det Forenede ''U d t " 
Oampsk bs - S l,..k b m a '' umumı ~ ı e ~ a d . 1. • 

COPENH"GEN enız acente ığı 
MUNT AZM1 SERVtSl.ER Ltd 

ANVERS • DANEMARK • 

sıs. sv~~NAV1A HEI 1 ENtC UNF.S LID 
EYIGlün birinci OQ bq eüDlükte yük ilURKlA n,puru halen limanımızda 

alacakbr. olç Rotterdaın. Haniburg Ye An~en 
SJS. ALCARVE limarilan ıiçin <yük almaktadır. 

EylUlün ikinci on bet giin)ükto fiik GERMANIA vapuru 20 eylulde 
alacakm. beltlcrülmekte olup Rotterdam Ham 

MIV. A1GtER burg :ve Anvcn limanlarına yük 
EylGl sonunda ıv.e birinci tetrin bat- alacaktır. 

ls.ngıcında ~k a1acakbr. ATHINAt 1"'" _,ı. • d 
M/S. BROHOl.M beklenil vapuru ey wun nuıayetın e 

B. · • • ·ıL .L ft d "'- -" mdcte olup Rotterdam :ve Ham-
ırıncı tC§rln ıu;; ına aam a yUJFO 111•· 

cakhr. burg ve Anvers limanları için yük ala-
caktır, 5/S. ECHOLM 

Birinci teşrinin ilk on bet sün!ükte UNITEO STA TES AND LEV Am 
}'Ük alacakhr. UNE l.:.TD 

S/S. EBRO BAAI..BEK vapuru 21 eylulde gelip 
Birinc;i t~rinin ikinci on bet günlük- ayni gün Nevyorka doğru hareket ede-

te yük alacakhr. cektir. 

M/V. MAROCCO Cuhanm cHavana ve Santiago iiman-
Son te1rin ilk haftasında yük alacak- ları için yük alacaktır. 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 
çeıitleri 

Çan çar 

SIHHAT ECZANE.Si 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan • 

ış 
1 - Marmara gölü besleme kanalı ile imalib ıınaiyeai İnpab ke

ıif bedeli 363.903 lira 96 kuruttur. 
2 -- Eksiltme 29/9/938 tarihine ruthyan perıembe günü aaat 11 

de Naha vekileti Sular 'UIDum müdürlüğü ıu eksiltme komisyonu 
odumda kapab zarf mUliyle yapılacaktır. 

3 - htekliler eksiltme prtnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
ifleri eene1 prtnamesi, fenni ,artname ve projeleri 18 lira 20 kurut 
mukabilinde ıular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksilbneye girebilmek iç.in İsteklilerin 18.306 lira 20 lrurUJIUk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
.ekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün 'Vesikalarla birlikte bir istida 
ile vekalete müracaat ederek bu İ§e mahsus olmak üzere vesika al
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri §arttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunınıyanlar eksiltmeye iıtirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yanlı saatten 
bir saat evveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lizmıdır. 

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

hr. l:anir • Nevyork ıaeyabati 19 ,gündür. seyyah, yolcu ve yük için teais ettiii .hnt·ı de Constantza ve V ama limanlan içbı 
M/V. TUNIS RAGNA CORTHON vapuru birinci ta mensup Yugoslav bandıralı hareket edecektir. 
Son tqrin ikinci on bet giinJükte yük teşrin nihayetinde beklenilmekte olup L O V C E N Gerek vapurlann muvaaal&t tarihleri. 

alacaktır. Nevyork için yük a1acaktır. gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-
HER ON BEŞ CON MUNTAZAM UNEA SUD AME.RtKANA Lüks vapuru pazartesi 19 eylulde saat 

SERViS OLACAKTlR M. C. HOL•• 20122 b" • . 12 de lzmirden hareket edecek. Piı e kında acenta bir taahhUt altına girmez. 
nı vapuru ırıncı ik ı 1 V d'k, Daha fazla tafsil~t lm k 1 · · • 

Navlun ~e bilUnıum ,ranscnyönıan için tc§rin arasında beklenilmekte olup Nev- Korfu, Adriynti iman an, ene ı u a a çın Bınnd 
Acentdiğe müracaat edilmesi. york için yük alacaktır. Trieste ve Şu§ak limanlan için yolcu ve Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

ADRES : F.evzi pap bul:van No. 7.. BALKANLAR ARASI HA rn yiik nlacnktır. umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 

TELEFON : .3.304 ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotar L O V C E N edilmesi rica olunur. 
(Osmanlı Bnnkaaı ittisalinde) Balkao •ttifakı iktısat konferansının Lüks vaı>uru 6 birinci te§rindesant 18 TELEFON: :u71 - 4072 
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Prag, henüz cevabını vermedi 
Bu cevabı büyük heyecan içinde bekliyen Çek Qıilleti, Çek şeflerinin 
tayin edecekleri mukadderatı aceba soğuk kanlılıkla kabul edecek mi? 

Fran.sız -
edilirken 

lngiliz teklifi Çek parlamentosunda tetkik 
8. Hodzanın izahatı heyecanla dinlendi 

Müşterek planı Londra düşünceli, Paris 
Roma ilerı, Prag tamamen dilsiz karşıladı. 

müsait, Berfin şayanı dikkat, 
Son söz Cek milletine aittir 

' 
Son yirmi dört saatin akislerini bu sütunlarda tamamen bulacaksınız 

yazmaktadır. 1 tedbirler almı~tır. 
Yine bu gazeteye göre lngiliz teklifi Cenevre, 20 (ö.R) - Slovak muh-

yeni Çekoslovakya hudutlarının Jngilte- tariyet partisi Milli meclisi Fransa, Jn .. 
re, Fransa, ltalya ve mücavir memleket- giltere, Almanya ve ltalya hükümetleri

lerin garantisi aJtına konulmasını clc:rpio ne gönderdiği bir muhtırada Slovakla.
etmelc.tedir. rın Çek boyunduruğundan kurtulmak 

Londra, 20 (A.A) - lyl malumat için bugünkü devreden istifade edecek
alan mahafilden öğrenildiğine göre Çe- 1erini bildirmiştir. 
koılovakyada plebisit yapılmasından Varşova, 20 (A.A) - Pat Ajansının 
vaz geçilmiş ve Prai;; hükümetine yapı- bildirdiğine göre Katoviçede beo bin 
lan teklifte hudutların tashihi esas tu- nümayişçi bir miting yaparak Çekos]o .. 
tulmuştur. vakyadaki Polonyalıların bulunduğu Ci-

ROMADA ezin mıntaka11nın Polonyaya ilhakını is· 
temi§lerdir. 

Roma, 20 ( ö.R) - T rİyestede Mus- Uzhorod, 20 (A.A) - Alınan ha• 
solini etrafında toplanmıı, olan İtalyan 
hükümet müdüranı Çek meselesiyle ala-

kadar olarak beynelmilel vaziyetin İn
kişafını dikkatle takip ediyorlar. lngiliz 
Fransız planının teferrüab T riyestede 
gazete haberleriyle malUm olmuştur. Sa
lahiyetli F atisi mahfilleri bu telr.liflerin 
cüretkarlığmı müsait tekilde karıılam11-
lardır. 

Şurasr kaydediliyor ki lngiltere v,. 

berlere göre Ukranya partileri Prag hll· 
kümetiyle yaptıkları müzakerelerin bir 
netice vermedi'ğ~ni görerek bu müzake· 
releri keami~lerdir. Bu partiler beyanni· 
meler dağıtarak Plebisit istiyorlar. Jan
darma halk arasında araştırmalar ve 

tevkifler yapmııtır. 

Cenubi l<arılatt" Mdiıeler çıkıntftır .. 
Halk ıilahlı mukavemet terlip etmekte· 
dir. 1

' 

kllmeti tarafından gönderilen seferberlik c Çekoslovakya için iki !htınıaİ kal· 
B. Hitler ve Alman şefleri bir nümayi~te 

Fransa T riyeatede Duçenin ileri eürdüiU 

filcirden de ileri gitmiıler ve plebisit ya
pılmakoızm Südet arazisinin Almanyaya 
bağlanma11nı terviç etıniılerdir. 

VATANIMJZA MUZAFFER 
DöNECEGIZ emlrled vardır. llllflır. Ya Südetlerl Ahnanyaya terk et· 

Prag, 20 (ö.R) - ~lr.oslovak bü- milli mecliıi, Fransız ıoıyalist partisi 
kümeli cevabını hazırlamaktadır. Kabi- amele teşekkülleri ve beynelmilel ame· 
ne içtimaı llileden ıonra saat ilçe kadar le federaayonunu beynelmilel vaziyet 
devam etmİftir. Parti reisleri toplanmıı· hakkında fikir teatisine davet etıniıtir .• 
tır. Cevabın ne eeuta hazırlanacağı be.. Dünkü teb1iiinde eulhu samimiyetle is
nüz maHim deiildir. Hükümet tebliğinin !İyen meclis, Almanyanın sili.lılı tazyiki 
oaat 17 de n"1redileceğ; oöylenmiıti. Fa- altında Çekoslovakyanın illeri evvelce 
bt oaat 17 de cevabın mahiyeti hak- sorulmadan lngiltere ve Fransa tarahn
kmda hiç bir haber verilememiı ve re•- dan yapılan parçalama teklüini nefretle 
mi tebli&in aabah aaat 1.5 - 2 den evvel karıılamıı, bunu ihanet ve caniyane bir 
nqredilemiycceğ; arılaıılıntftır. hareket suretinde tavsif ederek Çekoı· 

Bununla beraber Praııın bu telr.liflere 
nasıl mukakele edeceği birinci derecede 
ehemmiyetli görü1üyor ve üç ihtimal ile
ri sürülüyor : Sulh yoliyle meselenin hal
li, mevzii bir harp veya umumi hrp. 

Üçüncü ihtimal lngiliz • Fransız nota
ıiyle bertaraf edilmiftir. lnııiltere ve 
Fransanın gayretleriyle ikincisinin de 
imk8.n.sız bir hale aok.ulacağıru ümit et• 

mek lazımdır. Bu hükümetlerin tetebbü
ıü samimi olarak takdir edilmektedir. 

Berlin 20 (Ö.J\)- Almanyadakl Südet mek, ya mahvolmak. Eğer Prag §iddel 
Berlin 20 ( ö.R ) - Dtt.eden oergisl yilrüyüş kıtası oeflerl tarafından neşre- kullanıı:sa bu devletten ne kalacağını 

Südetler lehinde bllylik bir Jl82l nfuna- dilen teblltden 10nra muhtelif mıntaka- kimse temin edemez. Macarlar, Slovalc· 
ylşiııe sebep olmu~ binlerce SUdet mUl- !ara mensup SUdet mUltecilerlnin gönül- lar ve lehler de mukadderatlarını sel"' 
teclsi büyük meydarula yer alm.,tır. Sü- 1ü kayıtları büyük telıa!Ukle devam et- bestçe tayin etmeği imyorlar. F.ğer çe-
detlerden Vehler IDtlerin selAmını ge- mektedir. koslovak hükUmeti cevabını geçiktimıelı 
tirmiş ve demiştir ki: isterse hAdiseler onun keyfini bekJenıİ• 

- c Hududun diğer tarafm<la olduğu HOCUMLAR AZALDI yeeektir.> 
gilıi sllMısız ıkalınaınak için bu tarafa Berlln 20 (ö.R) - Alınan gazeteleri- Morgenblat yazıyor: Eğer Beneş ınu· 
geçtik. Vatanımıza silôhlı ve muzaffer nin Çekoslovakyaya karşı hücuınları luıdderatın cereyanını dudurmak ister$1 
olarak döneceğiz.• azalmamıştır. Şimdi prag hükümetinln ve yapılan tekliflere cevabını geçiktire-

Südet reislerinden doktor Sebekovski Londra ve parisin tekliflerine acele ce- bileceğini sanıyor.ıs çok aldanır. Hak1o" ÇEKOSLOVAKYANIN VAZ1YET1 lovak demokrasisine sempatisini bildir-
de ilave elımiştir: vap vermemesinden şikayet ediyorlar. nı istiyerıler pazarlığa tahammül ede-PEK DOŞONCELIDIR miıtir. 

- c Yakında doğduğumuz memlekete Angrü diyor ki: m"2ler.• Prag, 20 (A.A) - Dün reisicümhu- BUGONKO MOLAKA T B. Mussolininin dün akşam Yugoslav
ya hududunda bir gümrük binasının açı· 
il§ törenini yaparken Yugoslavya arazi· 
ıine geçmesi aiyasi mahiyette değildir .• 
B. Musaolininin seyahat programında bu 
nezaket ziyareti çoktan beri mütaaavver 
bulunuyordu. 

ra tevdi olunan Frantız • lngiliz arılaı- lstanbul, 20 (Telgraf) - lngiliz bat- asker olarak gireceğiz. Mağl\lp edeceğiz, 
zira Bitler böyle istiyor. Alınanyaya il
hak edeceğiz. Bin senelik rüya, daha im
paratorluğun orta çağlarda tahakkuk et
tirdiği rllya yeniden tahakıkuk edecek· 

ması metni hakkında henüz taarihatta vekili yarın (Bugün) Godelbergede AI
bu1unulmıyor. Bununla beraber mesul man şansöJycsiy]e beklenen ntüli.kahnı 

mahafil Çekoslovakyanın maruz bulun- yapacaktır. iddia edildiğine göre bu mü
duğu bugünkü ıartlar karşısında pek acı lakattan ıonra Südetlerin akibet.i belli 
olmakla beraber yüksek ruhluluk gös- olacaktır. tir. Bitler bu mucizeyi b.,,aracaktır. 

Mussolini milletine sordu 
Eğer sizden yardımınızı istersem bir 

vakitki gibi harp etmiye hazır mısınız 
• termektedir. Bilhassa Çekoslovak hü

lcümetinin kendi topraklannda Asayişi ta

mamiyle temin etmiş bulunduğu bir An
da yeni mütkülibn baş gösterebilmesi 
jhtimallerini teessürle karşılamaktadır. 

SEFiRLER BENEŞIN HUZURUNDA 
Prag, 20 (ö.R) - Fransız ve lngiliz 

elçileri ~ bugün de Reisicümhur bay 
Bcneş tarafından kabul edilerek uzun 

müddet nezdinde kalmışlardır. 
Bütün partilerin mümessillerini ihti

va eden parlamento daimi encümeninde 
dün Fransız - lngiliz tekliflerinin tetlr.ilr.i 
tJzun sürmüştür. Bagvek.il Hodza tarafm
Clan verilen izahat büyük heyecanla din .. 

lenmiıtir. 

ÇEKOSLOVAK BASINI 
Çek umumi efk&rı deveran eden ha .. 

berlerden büyük heyecan içindedir. Ga
zetelerin neşriyatı bu heyecanı artbrdı

ğıntlan hükümetin karariyle dünden beri 

Çekoslovakyada çıkan bütün gazeteler 
basılmaıdan iki sa.at önce eanıöre tibi 
tutulmuşlardır. 

INGILIZ PAYITAHTlNDA 
Londra, 20 (ö.R) - Madam Çem· 

berlayn ile birlikte Sen Cems parlr.ında 
yaptığı mutat sabah gezintisinden •onra 
batvekil Sir Nevil Çemberlayn ika· 
metgi.lunda dahiliye nazırı Sir Samuel 
Horu ve hariciye nazırı Lord Halifaksı 
kabul etmiştir. Buradan çıkınca Lord 

Halifalr.a doğruca F oraynoliae gitmittir. 
Hariciye nazın bu sabah kral tarafın

dan kabul edilmi}tir. Hükümdarla bit 
aaat süren bir mülakattan sonra Lord 

Halifaks Bukingham sarayından çıkmıı-
tır. 

INGILIZ AMELE PARTiSiNiN 
NEFRETi 
Londra, 2 O ( Ö. R) - Amele parti•i 

- . ek kolay\ ve p,.ygambetin kavli ile kenmenı 
1baret ı~e P . . . ibltn. 

-

Pragın vereceği cevabı lıü11ük bir he11ecan içinde bekli11en Fransız pcı11ıtaJıtından bir göriinüı 

Nevyork, 20 (Telıiz) - Yunaytid LEHISTANIN V AZIYETI imanımız iki kelime ile hülllsa edilebi-
Prcs bildiriyor : Varıova, 20 ( ö.R) - SlAhiyettar lir: Adolf Hitler!> 

Geçenlerde B. Hitler, ltalya batvelr.ili mahalillerde Çek meselesi hakkında Leh Daha şiddetli bir lisan kullanan mebus 
ile görüıtüğü zaman Südetler meselesini hükümetinin vaziyeti şöylece hülasa edi- Berkovski Prag hükümetini en feci me
ileri sürerek ltalyanın yardımını istemiı liyor : Çekoslovakyanın Leh menfaatle- zalim yapmakla itham etmiş ve Sildetle
ve müsait bir cevap almıştır. Almanya rini alakadar eden mıntakalan hakkın- re hitap ederek demiştir ki: 

Milletin cevabı: Evet ... 
Gorizia, 20 ( ö.R) - Bugün burada ı bahsetmesi bekleniyordu. 

söyl~diği nutukta B. Mussolini demiştir ıabah Gorizia nutkunda 
Fakat Düç• 

ıl!yledilr.lerlJ11 

c- Siyasi bir nutuk saylemlycceğim. 
Şimdiye kadar çok açık konuıtum. Daha 
fazla ııırar etmek lüzumsuzdur. Ancak 

duymamak için sağır oldulr.lo.rını zan· 
nettirmek i.etiyenler ıözlerimi duyma-

mazlıktan ııdmiıler<\ir. 

cŞimdi ufukta bazı açıl11 alametleri 
vardır. Fakat biz vakitsiz ve mevaimaiz 

nilr.binliklere muhalif olduğumuzdan 

hükmümüzü vermezden evvel dramın 
bütün perdelerinin kapanmasını bekliye· 
lim. 

cHepinizin düşünce ve hi.ninize te1ce-
man olmak kanaatiyle §Unu da ilave 
ederim ki eğer bir f&cia olursa ona karıı 
koymasını bileceğiz.> 

bu bakımdan yeni bir fey ili.ve etJ11•' 
mittir. Udine nutku hakkında timdi 11•· 
len hiila.alarda plebioite ve battl Ç~ 
meselesine ait hiç bir teY yoktur.. il~ 
nutuk bay Muaaolininiıı halka mutat bl• 
tabeleri teklini almıttır. Sonunda J)liç• 
demiotir ki ı 

c - Yirmi ıenelik muharebeler 1tol• 
yan milletine maden sağlamlığı verıııir 
tir.> 

Ve halka hitap ederek sormuttur 1 

•Eier sizden bir gün yardımınt%1 lr 
tersem ne cevap verirıiniz) 

Halk bir ağızdan bağırmııtrr ı 

• - Eveti .. 
c - Her vakit gibi bana itaat 

cek misiniz) 

• - Eveti.. bu suretle ltalyanın müzaheretine güve· da hiç bir kararı, kendi iıtiraki olmaktı· - Biz haklı davamızın llletiyiz. Hare-
k ed Düçe netice olarak ton yirmi sene zarp 

nince. Çekoslovakyanın parçalanmasına zın verildiği takdirde, Lehistan kabul et ecek ve doğduğwnuz yurdda, si- « - Bunu vaadediyor muısunuı:'l 
fında taliin ltalyaya daima yaver oldu· 

cesaretle atılmıştır. Fakat bu maceranın etmemek azmindedir. Aksi takdirde bu- lô.lı elde harba hazır olduğumuzu gös- c - Evet, evetl .. 
ğunu mü§&hede etmİ§ ve ıunu ilive et• ,,.,,. 

neticesi, ıu dakikada pek le aydınlık nun bütün neticelerini istimzaca hazır- tereceğiz. c - Bir vak.itki gibi harbe ha~ır 
d VERG mittir t 

değil ir. dır.> I VERMIYECEKLER ıınız) 
O DA TERViÇ ETMiŞ MACAR VE LEHLER KAÇIYOR Prag 20 (ö.R.) - Südet Alınarılan hü- cltalyanlar bugün esir.isinden ba§ka· c - Eveti.. . 

dırlar ve mukadderatı kendi iradelerine ı .. :ıJt• 
Paris, 20 (A.A) - lntrantiııent ııa• Varıova, 20 (ö.R) - Gezeteler Çe- kümeti protesto için vergi grevi ilan et- Ve B. Muaaolini ıözünü ıöylece .,ı 

ram etmeğe muktedirdirler.> 
zetesi bir Jngiliz devlet adamının beya- koslovak ordusuna mensup Macar ve m.işlerdir. miştir : 
nalına atfen verdiği bir haberde Lord Polonyalı askerlerden kaçaklann çoğal- Hohenberg 20 (A.A) - Alınan - Çek Udine, 20 ( ö.R) - Sabah Gorizia• c - Roma Üzerine yürüyÜJ yapul<·; 
Runıimanın da Südetler mıntakasının dığını yazıyorlar. hududunun kapalı olmasına rağmen Sü· da söylediği nutuktan eonra öğleden Fakat Romalı yürüyüşü devam ediY

0
: ,,. 

Almanyaya ilhakını terviç etmiı oldu-ı Polonya hükümctl Çekoslovakyanın det Alınanlarının ilticası devam ediyor. ıonra burada da B. Mussolini ıöz al- Bu yürüyüı yakında bitecektir. Ne r' 
L"' J 

ğunu ve bu tavsiyenin lngiliz kabinesi .. askeri tedbirlerine bir mukabele olmak Iltica edenlerin ekserisi silah altına ça- m~br. Pazar günU Triyestede yaptığı 
1 
kit bitmeei muhtemel olduğunu 111

:'·, 

lan! J d •-tı" nin nihai kararında müessir olduğunu üzere hudutlarda ehemmiyetli askeri ğırı ardır. Ve Uzer erin e Prag hU- aibi Çekoslovak meselesinden tekrar yorum. Fakat muhakkak ki bitece"' 
ve \ b .. d" k.l tarit cauo .. • au••u••• •-

aördü. OkadaY eg:en 1 


