
..... No. 9968 KIRK DöRDONCO YIL 22 EYLOL PERŞEMBE 1938 
1 44 • GAZI BULVARI lZMIR • 44 ~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~!!!I!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~" -, 

Fuar Gazinosu 
lıntiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 
~uharrir ve umum! neşriyat müdUrü: 

HAKKI OCAKO(;LU 
ABONE ŞERAiTi 

D!'\7 AM Mt>'DDETt Türkiye için Hariç için 

SeMlik............ 1400 2900 
Alta 4ylaJc •••••••••••••.• 750 1650 

TELEFON: 2697 

FIA TI ( 5 ) KURUŞ11JR 

• 
Fuar kapandı. Gazino her 
giin açıktır. Her . alıfam 

miizik vardır 

·--------'--' YENi ASIR Matbaasmda bn""'itir. 

Harp tehlikesi yeniden alevlendi 
. -

Bitlerin müddei- 1 aay Çemberlayn bugün tafy.ar.e ~ile 
yatı artıyor.. Godesber2e. hareket ediyOr ~. 

lngiliz· lngiliz · - Fransız pro ;esindeki 
teklif /eri şlmdi kafi görmi;yor 

• 

Filen Alman va.ya iltihakları imkansız 
olan Alma11ların mübadelesini ve 

Çekoslovakyadaki Alman nü fusuna göre 
Almanyaya toprak verilmesini istiyor 

Godesberg mülikatı 

ka.binesi 
Bütün ihtimalleri 
gözden geçirdi~! 

o 

Çcmbcrlayn ı·c lngilterenin Bmin 
3e/iri 1I ender!on 

Sulhun mukadderatını tayin edecekti"r 
Hitler Varşova ve Peşteye bazı 

tavaiyelerde bulunmuı 

Franaız hariciye nazın Bonne me&ai oda.mıda 

Çember/ayn Alman 
topraklarınd~ çiçek

lerle karşılanacak 

Fuarımızın - Y AZJSI 3 UNCU SAHtFEDE -

Londra, 21 (ö .R) - Bu sabah toplanan nazırlar mecliainde imparatorluk büyük ~ reisi ele 
hazır bulunml14tur. Görütıneler dört aaat ıürmü.ttür. Bqvekil bay Çemberlayn yarın ... ton bet&e Goclel 
berge hareket edeceğinden kabine yeni göftİ4me)er hakkında lrat'i noktai nazanm teelait ebnİf lnalunuyor. 

- -----
Elde ettiği 
neticeler 
karşısında .. 

--0--

19.38 Enternasyonal fuarımız dün 
~._ı>andı. Evvelki akşam verilen zi
~)!'f~tte belediye TCisimiz, ,rakkamJa:. 
!'tn belagatine dayanarak fuardan el
de edilen- neticeleri anlattı. Geçmiş 
Jıllarla J 938 yılını iştirakçi ve ziya
retc;i bakımlanndan karşılaştırarak 
lllııkayeseli bir hesap verdi. 

Netice, mukayese kabul etmiye
cek. kadar 1938 yılının lehinedir. 
. F uarımiz, içten ve dıştan gelen 

tiyarctçilerin çok samimi ve candan 
takdir ve hayranlıklarına mazhar ol
muştur. 
h ı::ser meydandadır. Hepimiz bu 

Hayreti Utanç, Utancı Hiddet 
tezahürleri takip etmektedir 

22 ALMAN FIRKASJ 
ÇEK HUDUTLARINDA 

Berlin neden 
sabırsız? .. 

mümkün değildir. Çekoslovakya hUkiimeti kararını verebil
mek için lüzumlu olan vakti bulmak arzusundadır. Berlin ka
tiyen bu vesile ile cebrU şiddete tevessül edemez. Çünkü 
Çekoslovakya için bu derece hayatı bir meselede Prağın ace
le ile hareket etmesi beklenemez. 

tNGtLTERE HESABINA MUAZZAM BtR TAV!Z 

.akıkati gözlerimizle gördük. Ese
'tı~ 8Cyrini de, her yıl takip eylediği
rnı~c göre, fuann hızlı bir tekamül 
~olunda bulunduğuna tam kanaati-
m~ vardır. c Deyli Telgraf> diyor ki: Ingiltere orta Avrupada hiç bir 

E: teahhild altına girmemeğe katiyen karar vermişti. Çekoslo-
VVelki akşam ziyafette söz al- vakyanın _ yapılacak anlaşmadan sonra - isti.k.lAllni kendi 

ll'ıak fırsatını bulanlar bu kanaati ta- S d l garantisi altına a1mağa karar vermesi ancak en son bir zaru-
ın · Hcnlayn v e Hitler ü et miiltecilerine ellerini uzatıyor ar 
arnıyle tebarüz ettirmişler, eserin ret karşısında kalmış olması sebebiledir. Bu da harbin önli-

h:"tn~tini, ~~ji~i~ m~vaffa.kı_y~tini, Londra 21 (Ö.R) _ Londra gazeteleri şimdiki vaziyetten ne geçmek za~tidir. Bu garantiyi ~abul etmek Hitler için 
ledıye rcısımızın hımmetını ıçten kızgın bir lisanla bahse başlamışlardır. Sir Nevi! Çcmberlay- bir fer~at reF~ ebnez. Ancak Ingıltere hesabına bu mu-

8clcn samimi bir heyecanla ifade nın ilk defa B. Bitlerle mül~kata gittiği sırada bir hayret azzaın hır tAvızdır. 
~Ylernişlerdir hissi gösterilmişti. Bu suretle harbin önüne geçildiği öğre-

ltiraf l · w b k · f nildiği zaman hayreti inşirah takip etti. Fakat bunun yerine 
tıın ey cmege mec uru~ ı ua- kUçUk düşmekten mütevcllid bir utanç duygusu kaim oldu 

INGtLTERE SADECE HARBt ÖNLEMEK 1STED1 

trı ı~ın tekamülündeki amıller çok ve şimdi de hiddet tezahürleri başladı. Liberal c Niyuz Kronik! > gazetesi Ingiliz hükllmetinin 
a;ıhtelif olmakla beraber doktor B. 22 ALMAN FIRKASI ÇEK HUDUTLARINDA hareket hattını tenkit ederek lngiliz hükilmetine son hare-

hÇet Uzun dinamik çalı~ması, k.etile Çekoslovak istiklAllnin sönmesine amil olduğu site-
0rıun aönmiycn bir <ışk1a bu i:te Çok muhafazakar cTayrnis> gazetesi bile şunları yazıyor: minin her tarafdan yapıldığ.ını .. teessürle ka~dediyor. In~l-
Crtcrjj sa f } · b t }' 22 Alman fırkasının Çekoslovak hududunda toplandığı Lon- tere gayretlerile sadece harbın onUnU aJmak ıstemlştir. Çun-

l-iaf { e~-~m~sı h~~ ge t drada öğrenildiği zaman fikirlere huzursuzluk vermekten kil harp diğer milletler gibi Almanlar için de bir felAket 
lcın klıp er un u ı tes ım ey- geri kalmamıştır. Besbellidir ki buhranı aU.ratle hal etmek olacaktı ... 
\! e e yalnız lzmirlilerin değil --------------------
0rurni vicdanın ifadesine terceman 

lllu§lardır. 
~Bunu böylece kaydetmek bir vic
h' n borcudur. Belediye reisimiz le
" ın~ Yapılan tezahürat bu borcun 
,,crınc o t" ·1 . d 'ba . Ç ~e ırı mesın en ı rethr. 

Polonya Çeklerden 2000 
kilometre arazi istiyor 

Vaqova 21 (ö.R) - Leh gazetelerin- makta olan mahafil B. Göringin Romin 
de Çekoslovakyadald Lehlerin Lehlstana Trende avlanmakta olan relslcUmhur B. 
iltihakı lehinde muaı:zam bir mtlcadele :Mozisk.iyi ziyaret etrneshıin pek muhte-

* Londra, 21 ( ö.R ) - Dün öileden müdafaa nazın Sir T omaa lmkip, lmpa• 
sonra kabinenin umumi bir içtimaı ya- ratorluk erklnıharbiye genel remi Vikont 
pdmı§tır. Batvekil Sir Nevil Çemherlayn R igori aaat 11 . 30 da Dovninc Streete 
maliye nazın air Con Saymen, hariciye gelmi,lerdir. Bu aırada mahdut na21rlaı 
nazın Lord HaJifaka ve dahiliye nazın komitesi henüz içtima haJinde idi. 
Sir Samuel Hor hu aahah Dovning Stre- Kararlqtmlan esulara söre hatvekil 
ette toplanmıılardır. Hükümetin diplo- yarın •hah tayyare ile Godeaberge ha
maai müpviri Sir Rohert ViMittart la reket edecektir. Kendisine hariciye neza-

müzakcrelerde hazır bulunımqtur. retinden Sir Horaa Vilıon refakat ede-

Harbiye nazırı Sir Hor Belip, milli - SONU 4 ONCO SAHlFEDE -

Ingiliz filosu 
üzerine acele Aldığı emir 

lstanbul sularını ter ketti 

Dün amiral gemisinde ziyafet verilecekti~ 
Program yarıda bırakıldı· 

Dover&§İf' Knıvazörü. 

bt-nhal, 21 ( Hmaai) - iki sfindilr limaıunmda bulunan lnsilis 0.tıntir 
krunzörü ile Afriti n Ga...k torpidolan bu aabab aldddan ini bir emir ibe
rine Ana n tan filoeana iltihak etmek isere Akdenize .__et etJnitlenlir. 

Propam mucibince busiin O.entir lmınaöriinde bir çay siyafeli .-ile
eek, akfÜn da sefarethan«le amiral terefine bir bW resmi t.tip cılamı
c:aktı. 

lnPiz cemileri amua sinü Karadenize açılac:aldarclL Prosnmm yanda 
bwalnlarak semilerin derhal islerine .... det etmeleri Çelwlonk meseleainia 

) lk kuvvetle eminiz ki yakında 
d~p~ acak belediye intihabahnda ka
İt' tınas hernşerilerimiz teker teker 
~~~~lar~nı izhar eylemek suretiyle 
hahbel:rınde yer alan sevgi ve mu
dan ~ reyleriyle ifa~e cd~rek vic
fır rçlarını ayrı ayn da ödemek bqlamlftır. Radyo, gazete ve diğer her _SONU · ONCO SAHtFEDE - ~ yeniden anettiii Tebametle alikadar ıöıümneldeclir. 

satını bulacaklardır. 

lrad d'l rn~ b e 1 en nutuklar arasında vali-
! l'ıokt ay F azh Güleç te çok ince bir 

F aya temas e ttiler. 

c1'.n b~ırnız~n faydalarını eay;ular- J 
ler1·-.· CScrın nokaanlanmızı da göz-

·~~ a - ı , tiyle ha ) nunde canlandırmak sure-1 
• • -· •1·... § 1 başına bir fayda temin ev-
< -.et gınc · J 

fiJh ~§&ret ettiler. 

1 ~bet akilcda bu gfüüıte büyük bir 
var ır. 

ı. ŞunJan 
dit. ~ler l'aptık w demek kafi değil

Yapmaga mecbur olduğu-
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

lfAKKı OCAK()("UU 

vasıta ile bu istikamette geni§ ve fiddet- -------------------- - ---- ----- ----------
11 bir propaganda yapılıyor. Bu ne§rl-j 
yattan maksad Çekoslovakyadaki Leh- i 

lcrln anavatana iltihakı için bir kuvvet t 

darbesinin 1U%Ullllu ve meşru olduğuna il 
umumt efkArı inandırmaktır. 

Lehlerin Çekoslovakyadan koparmak 1 
istedikleri araz.l 20 - •o kilometre genif- I 
liğlnde ve 50 kilometre uzunluğunda blr 

1 
mUstatlldlr. Lehlere göre bu mmtakadakJ 

Leh nüfusu 200 bin, Çekli!re g8re he 85 
bindir. Bu sabah Lehistanm Berlin sefiri 
Beqtesgadende B. Hltler tarafından ka
bul edilml§tlr. Almanya ile Polonyanın 

1 
hatb hareketi g&UşUimUştilr. 

VUfOva 21 (A.A) - qt malGmat ü-
Epi samandanberi lsmirde bulanan f'llllı donanmama dün öğleyin lzmir aalarını terlr ederelr 

Alıılenm ~ılmlflır. Ramimis liloınamn l:zmir lıörlezinde hir rece ıöriinifiidir ... 



SAYFA: 2 

Edebi köşe: 
............................... 

KADIN 
YAZAN: H. G. 

Günet nasıl dünyayı aydınlatmak, su topraia hayat ve tazyik ver
mek için yarablmı.- kadın da cemiyet hayatını parlatmak için yara-

tllmıfbr. ..... .. .. d -.1 .. - . li'". t k K.dm. lıııokU8Ulla•n ,..., na, u75mcu &n ınce gıne er e-
den bir çiçektir. . . 

Atk kad1»lığın en yübelc tecelliai. en aüzel kokusu, en çekicı tara-
vetidir. 
Kadınm iWıt olan cazibeli kudret ve azametine hayran kaldığımız 

varlıklan hile malmt bdiıdir. 
Kadm erkeii parlak iatikbe1Jere. ha,atta m~ffakıyete, fedakarlı

ia le\'keder. Kaclm, hayabn bütün merhalelerinde ufacık bir gurur 
bile duymadan erkeği, erkeğin ülküsü olan ve kendisinin vücuda se
tirdiği saadete ulqtmr. 

O bizim için mukaddes bir kitap yazmamıftır. Fakat kalplerimiziıı 
ezelt ve ebedi münacabdır. 

O bizim için, bizim saadetimiz için adaklar adar. Masum kuılara 
yemler atar. ister ki tann bizi bahtiyar etsin. Olkümüze eri§tinin. Ha
yat mücadelesinde üatün kılmı .. 

YENi ASIR 

EHiR HABERLERi 
Belediye Ham benzin ve petrol 

istihlik vergisi ... 

22 EYLUL PERŞEMBE 1 

Fuarımızı 

Elde ettiği 
neticeler 
kar.şısında .• 

o intihabat hazır· 
lıkları 

• 

- BAŞT ARAF1 1 lNO SAHIFFJ>I ,,_ 

muzu da diifünmelc ve ona ıöre -a-
Ver gİ indirilerek taaf iye miie•ae- birler almak mevkiindeyiz. 

Vali B. Fuli Gf1leç dilll sabah ~ Faarumz hu lmkAnl.n da ~ 
litmiJ ft beledi,. aeçim haırlıklarile seleri himaye edilmif oluyor mekteclir. 
meşgul olm~r. M&sbet bakımdan elde edilen tr 

Izmir belediye seçimi hazırlıkları son Petrol ithal ederek bundan benzin tahsil olunacaktır. Bu suretle gUmrilk- kimülü belediye reiaiıİıiz, SÖZ ..... 

safhadadır. Memurlar her tilrlil hazırlık- gazyaiJ, motödn ve mazot 1ltibaal edeı: terde versLsl taluıkbk ettirllmlf olan hatipler, çok belli bir t"kilcle lflıdl 
lan tamamlamışlardır. Seçim 2 ilk tefriıı bazı mllesweler, 2"8 nudarah bnunla maddenin memleket içhıde tuflyelerin- ettile!. Buna ilave .~ilecek bir ..,... 
pazar gUnil yapılacağından, 0 gUn ya- ham petrol Uzerine konulan 10 kuruş is- den dolayı devletçe başka verel alınını- memız yoktur. SöylenmeU, y,.; 
pılması mukarrer bulunan lik maçları ve tihlAk resmi dolayısiyle faaliyetlerini tl- yacaktır. Şu kadar ki, memleket dahilin- muı icap eden her teY IÖylemnit ., 
atkoşuları yapılmıyacaktır. Lik maçtan üle mecbur olmUflardı. de bu suretle tasflJ• edilerek piyasaya yazılmıtbr• 
9 Uk teşrine tehir edilmiştir· O gUn ka- Hilkümet «cihan petrol plyasuınm al- arzedilecek benzta. ~ ve mazot ev- Bize dü,en belediye rei.imizi ~ 

------------------·.·.------•dın,~~~~~w~~~~~~~wd•~~~~·~~~~~~~~~e~~ 

f Ş f O k reyini kullanacak ve seçimin neticesi lltlar karşısında memleketin müdafaası leri derece ve ayarmdan aşağı olmıyacak Nobanlanmıza gelince : Fuaflll 

Musta a ere z an ayni gece anlaşılacaktır. bakımından bilyük menfaatler icabı ve ve bu husus Iktıaat vekAJetinin daimi bllnçoeunun yapılc:lığı fU dakikelet" 
-= iktısadl cepheden bilhusa ham petrol mUrakabeel altında bulundurulacaktır. da bunlara da biraz temas etmek bir 

F stokları bulundurmak ve bunlann mem- Gilmrilk ithalAt umum! tarifesinin vazife olur. 

D ~ e • d u arı le ket içinde tasfiye muamelesi yapmak 695 inci numaruımn B ve C &kraların- Bu yıl lzmire memleket içinde' 

eglşmlyen a am için tasfiye mUesseselerinin sayısının da gösterilen hemin, gazyağı ve benzer- gelen ziyaretçiniıa adedi cl99.840t 
189 ,591 kişi ziyaret artması bir ihtiyaç haline geldillndem terinin hariçten ithal olunanla~ memle- br. 

b.unlarm himayesi için bir kanun proj&o ket dahlllndeld depolarda dıskme satış Bunun yüz bir bin yüz otuz bef 
etmiştir Si hazırlamıştır. fiatleri maliyet bedelinden aplı indiril- otobüs otomobil ve kamyonla, -

YAZAN ı A. 11IU1'0taLU Fuan ziyaret edenlerin kat'! rakkamı Bu proje ile, 1718 numaralı dahili is- dili veya hariçten ithal edilenlere nis- ecİi bin yedi y6z biri cleYlet dr 
uıca1c dün alınabilmiştir. Bir ay içinde tih1lk vergisi kanununa mUzeyyel 24-'8 petle ham oJuak ithal olunup dahilde ~ y Dan ile bir bin kırk dör 

Upkta eYimdeyim. t.taııbul pzet"le- dum. Izmlr fuarını '189591 Jdflnln ziyaret etti- numaralı kanunun birinci maddesinin A takttr ve tasfiye olunacak mayt malını- dü~ deniz vw 
riai açtan. Göziime ilk çarpan 7UI acı Sonra Maatafa Şerefi Anbra bub- il anlqılmıştır. Geçen sene Ue bu sene fıkrası kaldırılmakta ve benzinden kilo kabn yüzde ondan fazla bir fiat yilksek- yo ' trenleT ys 
bir haberdi. (Mmtafa Şeref özkan ve- kunda profeear olarak tekrar plrmclen mubyeae ediline bu aene fuarunız1 başına 9.70, petrolden 7.20 kW'Uf istih- lltt arzetmesl suretiyle ildncl madde .~ ~ • mfihr 
fat etti.) tamdan. 181030 futa ziyaretçinin gezdill anla- lik resmi alınması teklif edilmektedir. hadleri içinde lfİenemlyecell anlaşıldığı mıa .. • ~ ~ 

Ow i-•mak ............ Atatlrk in- Daha eonra ~ millet mecJWncle plır. ProJ8"e &öre, gOmrllk ithallt umumi takdirde haktlmet bu lf1eme1l mllmkUn mm onüne geç~emiftir· 
lalabmm ak., --Jiline lnaunlar (Bu arbc:bıt olarM ..... ~ eacGme- l'uarm kaptmna" mUnuebetile dün tarilestDfıı 895 numarasının A fıkrasmda kılacak aureııe temlJAt lcruma sallbi- ~ vekaletinin ~ !~ 
.a,lediiiaa bir ani mllllk dahi 01-) bi- nlade onan ,.Jamnda. OD11D nıWiii al- muhtelif ecnebi flrmalarm g(lmrO.k, elek- yazılı ham, tufiye edilmemi§, temizlen- yedi oLııeakm. himmeti P~ yıllar IÇ1ll ilif 
liri• ki iı;imivle ı...&a IDk.llp wızife.i bnda çallfhm, trik, qorta ve ..ır muameleleri yapıl- memlf mayi mldenl mahrukat ve made-

1718 
JWJDU'i1ı dahlll tstthlAk vergisi da~ ~k. nikbin etmeie yeteb~ 

oludardaa alUm Ye korkar. MQftafa Mutaf.ı Şeref, vekil olarak. mebua mış ve bir kısım paviyonlardakl eşyala· n! yağlana ithali aruında bunlarm va- F.mınız ki gelecek sene tren ad -~ 
8-efia Tlrk IDJaWnna ..-eceli d.t. olarak. profeMW olarak tek L~ olan nn nakline bulamıstır. Yarın lstanbu1 ziyetine ve taktirt suretiyle elde edil&- kanununun l1dncl madcl~ tldil eda daha çok artbnlacak daha iyi new
Wr çok..._. vanh; ha~ t. .... adL O lnwnhia D.111anla plip p- @bpozanlarmdan mUhhn bir kısmı,~ cek 270 hararet derecesinden evvel ta- 2414 numaralı bmınun birinci maddMI celer alanecaktu. 
memla•eclen ....ı aleWirdil çen W nwvkileria izafe ettiii kıymete bir etttklerl efYalarla bftollkte Istaııbula karrUr eden mayi mlden! mahrukat f11 tekilde deliftirilınlştlr: Fakat denizyollaftnin lmıire I" 

itte biraz da metafizik bir baleti ru- göre değil, 'bizatihi zabnda milndemic; gideceklerdir. (benzin ve benzerleri, gazyağı, ağır ml- cDahlldekl membalardan lltlblal olu- tirdiği ziyaretçi adedi çok zaiftir. 
W.,. altmda sün)erce Mmtafa Şerefin kıymetlere söre deler verirdi. Fuar bpamnakla birlikte kUltilrpark den yağlan ve tortuları) miktarı Maliye nan 2'10 hararet dereculnden evvel ta- Vapurlanmız bütün seferleri~ 
lliimflne in••1111tırhm • Burdurlu Mustafa Şeref, •ekil Mu.ta- daima acık kalacak ve blltiln sene 'Ziya- ve Gümrilk inhisarlar veklletlerince kattUr eden hafif yallan muhtevi ham, tamamen dolu olarak geldiklflll 

Fakat m.a diit6nc:emi ne kadar zorlu fa Şeref, mebu11 Mustafa Şeref, profesör ret edilebilecektir. KUltUrparkın faali- milştereken tayin olunacak kimyakerler- tasfiye edilmemi§, teınJzlenıneml§ mlyi halde ancak on bir bin küsur kiti 
oluna ol.... bma tabiatin realiteleri Muatafa Seref ayni adamdı. lnaan onu yeti hakkında belediyece bir program den mUteşekkil heyet tarafından yapıla- mldent mahrukat ve mlclen! yallan ta. getirebilmiflerdir. 
&nünde bat einıeie mecbur oluyoT. hangi .andalyede görürse görsün ondan hazırlanmaktadır. cak tahlil Ue tespit olunarak kilo başına fiye, takttr suretiyle ftJ• sair muamele- Eğer lstanbuldan her gün Jznıirl 

Milletlerin olutalannda; milli hatuala- yadırpmazdL O Türk köylülüğünü yir- Fuardaki parasüt kulesi, sıhhat milz~ gaz yağından 7.20 kuruş, benzinden 9. lerle petrol, benzin ve milmasili mAyi büyük vapurlar hareket ettirihnd 
rm büyük rolü Yardır: Ben de bu bG- minci &SU' kültürü ile mezçetmit ideal si, radyo yerleri, bira satan müesseseler, 70 kuruş dahill istihlAk vergisi alınacak- mAdenl mahrukat istihsal edenlerden is- imkanı bulunsaydı bu rakkamın bit 
~ ölün&a. ..ı.- henim lizerimde ba- lair lnkıllp tipi idi. gazino, sinema aeılt bulunacaktır. tır. Bu vergi gümrilklerce tahakkuk et- tihsa1 ettikled maddelerba her kilosu kaç misli artacağında ıüphemiz yok-
almia .... 'bir tair .... lumnum. yaz- o. T8rk clemokrul.ini ,..Jmır a..... Ziraat " kaltilr mU.elm de bu ınev- tlrilerek teminat mukabilinde ut ay için ..ım kurut MINA1r r.m elmacıa. tu. 
mala'" mıem1ebtte 1Nm teharGz ettir- .ıt.le okutmaz, ayni zamanda da. siya- simde inşa edilerek a~ılacaktır. atlddetle tecil ve tlçUncll rr IOllUllda tır. Çünkü it adamlan zahmetli yol-
meii bir vazife bildim. af adam olarak, aiyasi hayabnda, vatan· * culuklara katlanabilirler. Yalnız gdl' 

Mmtafa Şerefi o tkbsal vekiU ben de da, olarak ta hususi hayabnda tatbik Gavrimübadil Evlerın kilitleriri kıran mek. bilvesile fuan sıörmek istiver 
Upk beled~e nW ikea tamdaa. ed• bir idealistti. ler konforlu bir seyahat imkarud 

O zaman U,ü Şeker falmb.a taafi- Mustafa Şerefin devlet adamı olarak bonoları elde etmedikçe yerlerinden kımd-
Y• ediliyordu. Bu tirket tasfiye eclilir- deierini Türk aiyut tarihi elbet yazacak. Gayrimübadil talimatnamesi mucibin- Azılı bı·r sabıkalı damazlar. 
ken. hüldlmet. 1>u itin memlekette ilk o vazife &takı. ve inan olarak muhak- ce gayrlmUbadU bonolarının Izmir def- Gelecek aene bu noksanın Deni' 
mütetebbW olan balbn nrdiil panda- kak örnek im adamdı. terdarlığına teslimi için tayin edilen yollan tarafından tamamlanacağılll 
nn kendı1erine iade edilmesini, ve on- Türklük llemi Mustafa Şerefin ölü· mUddet 21 eyl<ıl alqamı nihayet bula- h t k ) d ummak isteriz. 
lann bu taafiyeden ~ etmemelerini mil ile tam verim çağında büyük bir ev· caktır. Bu müddetten sonra mUracaatler za 1 aca ya a an 1 Ziyaretçiler için otel mevzuu dl 
karar altına alDUfb. Bu vesile ile Anka- lldım kaybetti. ancak Istanbul defte'l'darlığına yapıla- ...................................................................................... çok mühimdir. Gerçi belediyenıİ't 
ra,a lktısat vekili Multafa Şerefi g6r· Ne mutlu: o büyük ölüye ki, ondan cak ve tediyat lstanbul malsandığından i Hamit oilu Hilmi me1Jeiinde mahir bir ......... Altm kipe, eü-! halkımız, sayın misafirlerini banll" 
meie gittim. biç bir bqdık beklemeden. bütün bir yapılacaktır. !miit yüz&k ve sahte incilerin iplnchr. Kmclitl kı7met ill»aritle bet! clırmak için elden gelen bütün gaf" 

Hu8U8I lcaJem oduında vekile eöyli· Türk gençliği, bütün bir münevver top- + 'i1ira11 aeçmiyen 41 bırıızbk yapm•fbr. i reti sarfetmiılerdir. Yalnız~ 
yeceğim halk dileklerini unutmamak i;in luluk onun için keder duydu... D ı · • lerı· j;~r;•• .. _.•••••••••••••·'!•••••f!!ı•.!ı••••••••••••••••••••·~~·,~ı;;·b•!.·-.~e·b• .. hı: kafi değildir. Konforun fuar hare" 
bil..::k },' L•iıd • n::-•• da b' f• o • , L--·-da ·-1 e ıne fŞ Z8l>ıtası, mWltelif anıuerde dır, Kendi flm"'Y• uywı:: ir r- L ti , de ı•• b" ooL~•-3" ır ... anot ettiın. ... ııuqa ar anı IÇUl. ar..-.. ,,.... Ç F ,___ u1arımızda ba- \..-=-•-'-bir k 1 -'-ı- '--· _1 ___ ...:ı_ __,_'- ____ ..... Altm Jd1 gilm"• &e enn ro u uyuJUUr. 

Vekille. ilk kOlll .. bza Wedi- DiZ ..... ~ 61mez bir batıra efme ve oça A&nl s §8.unuamıı 90 ev e.nıı.u& &apuanuua- '™ yaAHA-.-· pe, ""'i • • • .. .. 

_:.::..ı_ L-~-~- M bualrabilme1c ..,-ıı.tl tan gemil .. rde araştırma yapacak olan ki kilitleri kırarak içeri giren, para ve yUzUk, Ahte l.ncllen meraklı olan bu Seyahat ıçın bakim olan dilfüDC" 
Y• r- IMD ....-.. ınmııv-v- ...._ ne mu u.. --'-- Alanya} .ız ___ 1n-11t __ ...:ı ı;..._etll çalanb h h1 bu mevzuda da aynen varittir 
fa Şerefle ~ ICaqanda. b- Bir imanın harbnda eritmek iltedi- .maumut ı .ucııumı ısu emıen -,w eva lr ll'IW yı •mıt' adam en çok bet Ura k17metlnde eşya . . . •. ,. 
famcla ilk c;izdilün mmetli Tekil ,.erine. ii en bu,.nk ideal zaten bu delil midir) bazı ~a makineleri ve bir muta- tır. Bu phıs, maruf sabıkalılardan O'!'- veya bet lira evrakı nakdi.ye alrkat e~ B~~eyh ~ . oteli mf8" 
lumdiııine her .az& ile daha fMla LBr- 18191938 hum celbln~ teşebbüs etmfJtlr. Firma- allplfl Hamid otlu Hilmidir. miftlr. ~e>:~ıyetim beledıyemız. her Ffi' 

.. _iL!_ U--- CL-1-. DJD mQmeallf halen ı.tanbuJda bulun- mlml, mesJejinde (!) hakikaten ta- • üatünde tutJDabdır, 
met Ye M91P -..U. eden MJDimt. mflte- ıTW-. .. ,,._.... maktadır IWlDUf bir phıstır. Muhtelif tarihlerde Hilmi evlerin asma kilitlerini kırmakta Oçüncü olarak temae eylemelc il" 
nzi. kibar bir memleket çocuiu hal- A. T"ll'itolla Izmirin muhtelif semtlerinde 41 hırsız- gayet mahlrdlr •. Kendisi evvelld gUn Çu- tediğimiz cliier bir nokta da ~ 

Sariye kabine•i 
iıtif a edecek 

l l.. ff Jı l l /ı hk yapDUfbr, Sabıkalı Hilminin bu kö- kurçepnede suç ilstB yalralınm'I ve ad- ziyaretçilerin para bozdurmak hu ..... 
Polonya Çeklerden nraca a 0 ay 1 tu huyuna mukabıt, ıri bir huyu da var- liyeye verilmi§tir. sunda maruz katc1ık1an zorluktardar· 

Ziraat veklletlnden villyete gelen bir Bir gece fuarda bir kaç yaband" 
2000 kilometre tahriratta, resmt tatil gUnU olmasına rağ- v ariclat u. Müdür'/J. Ag.; ırcezada nın bu hususta çektikleri ..ıw.w-

arazi İ•ti yor men bir firmanın Mısıra ihraç etmek b- bizzat phit oldum. 
Berut 20 (A.A.) - Gazeteler Fransız tedi~ kavunlan muayene ederek kolay- gitti (/ı malakumi yet Enternasyonal bir fuarda ~ 

Suriye fevkalade komilerl D6 MarteJin BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE hk giSsteren Izmlr ziraat ~~tına te- Şehrlmiziıı muamele vergl.sl tatbikatı Ç • • paralanın gece ve gündüz değiştilr 
beyanatmı Jıeffelmektedlr Bu beyanata mel oldupnu söylemektedirler. Bu ha- pkkUr edildill bildirilmiştir. etrafında tetkikler ve temaa1arda bulu- kararı rJerılJı cek bir banka gİfesinin bulunmaD19" 
naarm l'nmız C! •• .a..e muahedell -ı her henilz resmen teyid edilmemiftir. nan maliye veklletl varidat umum mil- li'.-l.., .. da berber HU.eyini mdtlr- 11 büyük bir nobıuı aayılmap dr 

~~ ıvua •••••••••••••••••••••••••••ııeııııııeııııı•• ~4'Ç&!'-,,- w 

mOzakerelsden .. ebDlyetler m11.ı. Vaqova 21 (A.A) -Pat.ajansı, 30,000 5 Gelenler Gidenler 5 dilril B IsmaU Hakkı Istanbula litmlt- mekten suçlu marangoz Salibin uzun za- ger. 
llnlD haDfnd bma edilecek, W. ldtlnln alı lilnll Siyezba hucludwıda nU- : ................... ! ...................... : tir. B. IsmaU Hakkı ıehrlmlzde muame- mandanberi devam eden muhakemesi Belki bütün bir fuar m~ 

en ma DlQlf 7aparak Çe~ Polon- Kocam 1a71avı B. Sallhattin Yargı, le vergisi mtı.bllefl.ıle ayn ayn görU- neticelen.mit ve alır ceza mahkeme he- şimdilik bu gi,e adet itibariyle 
m dnletlaln hudutlan da dellfml.7&- yalı eblB,.etlerin Polonya,a llhalnnı is- EIAzıa •1laY1 B. Fuat, Kocalll aaylavı tenk kmmnım tatbikatı etrafında lza- retl kararım nmılftir. Suçlu Jedl sene az ziyaretçinin müracaatini pi,dl 
cektir. temlt olduklarını haber vermektedir. B. Ha.n Basri, Ankara bel~e reis bat vennif, aerdedl1en dilekiarl dlnlemif ve altı ay bapu mahkOm edilmiftlr. eder. Fakat bir bç kitinin ~ 

Bu beyanat burada hopıutsuzluk V aqova 21 (A.A) - B. Bek dUn öl- muavini B. Tahsin Istanbula gitmişleı-- ve not etmiştir. Bu verginin tatbikatında § Bomovanm Kayadibi köyünde Bn. kaldığı ııbnbmn hariçteki ~ 
uyaııdırm.ıştır. Suriye kabinesinin isti- leden soma l'ranm 1efirinl kabul et- dir. Mania saylavı B. Saim ıehrlmize bulunan fonnlll, mUkellefieri memnun Hanüeyi kaçırmaktan suçlu ImıaU GU- çok büyü)ı- olmak iatidadındadır. 
fası bekleniyor. mi§tir. gelmiştlr. edecek vaziyettedir. lechı alır ceada devam etmekte olan Fuannuza, enternasyonal hllviyr 

. 

FUAR 
YENi BİR 

KAPAliDI 
SİNEMA 

K'IJltB.rJJGrkın en ıtızel yerinde GAZiNONUN karııııntla 

KÜL TÜRP ARK SİNEMASI 
A.()ILITOB 

mubabmell netlcelenmlt ve 3 ay 15 gllıı tini kelimenin tam maııaaiyle -' 
hapee mahkdm edilmiftlr. bilmek için küçük veya büyük a.11-

1 Kıapdaım•n Selçuk ~81bıde yeçları göz önünde tutmahyaz. 
Ali bmlnde bir phla tumm etmekten Bu nok•nı da gelecek MDe ~ 
q1u ••lunedln bir_. mOcldede bap- huriyet Merkez Bankuıma p1/:!4 
llDe bnr ftribnlttlr. 1taıu ...._un mesini isteriz. Biz buRiinlük iç .;ı 
_.ı,mda tılfblm olunmuftıar. sanımızı kaydettik. F uaat diftüW' 

• daha gördüklerimizi de yazacaido 
v la -.a bair fuarı Mitin Tik~ 
AG Oe !1ara•ı yBwft• müfterek .,..bchr. Bütün ~ 
den bır yaralanma 1ar aördnkleri nobanJ.n ~~ 
AlıılMt olla • ..._ lwl• le 1llr .tam. lua bildirirlene mütterek -~ 
~ bamraMla Wr b1afta1.ı1 para tekamülüne hizmet eylemek ....,, 
....a1mlndm do1Qa Npkltı • IUfttte ıine de ittirak eylemit olurlar. 
r-ı...• w rb' zkr. TehkQmta HAKKI OCAKOGLU 
...,_ .ı kmmattar· 

Poli•te 



Fransa, Suriye anlaşmasını 
tasdik etmiyor 

Cemil Mardam)ın Pariste yaptığı 
konuşmalar akim kaldı 

Ata türkün 
lnglllz krahna tazlyel 

telgrafı 
Ankara 20 (A.A) - Prens Conna

ught'un vefatı münasebetiyle Reisicüm
hur Atatürk ile Ingiltcre Kralı altıncı 

George arasında aşağıdaki telgrrı.flar te~
ti edilmiştir. 

Majeste altıncı George 
LONDRA 

Majestenizin Prens Arthur De Conna
ugbt'un şahsına uğradığı ziyaı büyük bir 
teessürle haber aldım. Matemlerine bü
tUn samimiyetimle iştirak etmekte oldu
ğuma inanmalarını ve en derin taı.iyetle
rimin ifadesini kabul buyurmalarını ma
jestelerinden rica ederim. 

K. Atatürk 
Türkiye Reisicümhuru 

ANKARA 
Antakya 21 (A.A) - Anadolu ajan- 3 - Muahedenin devam edeceği 25 Hiç bir tahkik ve tetkike lilzum gör- Prens Arthur De Connaught'un mü-

•ının husust muhabiri bildiriyor: sene müddetince Suriyede Fransız ordu- meden siyasete alet olan bu kimseler essiI vefatı münasebetiyle gönderilen 
p ~mda çıkruı Eko Dö Syri gazetesi .sunun işgaJini tanımak. İskenderun sancağında araplann her teessür mesajınızdan fevkalade müte-

llisten aldığı şu hususi haberi neşret- türlü i~kencc ve zulüm altında lnledikle- hassis olarak lütüfkar taziyetlerinize bü-
bıekf.edir: UYDURMA VE 1<'.'.rFAL rini, hicrete icbar olunduklarını, islam tiln samimiyetimle teşekkür ederim. 

l>arıste Cemil Mardamla Bonne ara- ED1C1 HABERLER dinine hakaret edildiğini iddia ederek Jorj VI 
~da Yapılan konuşmaların akim kaldığı bu fecayii bir beyanname ile protesto 
~r verilmektedir. Çünk.U Fransa hü- Antakya 21 (A.A) - Anadolu ajan- ediyorlar. 

eti Suriye - Fransa muahedesinin sının hususi muhabiri bildiriyor: Bütün islam dünyasını iğfal için uy-
~ için aşağıdaki dört şartın kabu- Beyrutta çıkan Ebabil gazetesi 17 ey- durulan bu yalanlar ~yanı nefrettir. Biz 
Üııü ileri sürr.ıUşttir: lul sayısında geçenlerde Şamda toplanan bizzat İskenderun, Antakya ve havalisi-
b 1 - İskenderunda teşekkül eden yeni Ulema cemiyetinin neşrettiği beyanna- ne giderek yeni vaziyeti gözlerimizle 
Ukumeti kat'i surette tanımak. meyi ve bu beyannamede tskenderunda gördük. Ve oradaki birliğe bilatefrik ada-
2 - Cezirede Suriye ve Fransanın araplara mezalim yapıldığı hakkındaki Jete hayran olduk. Temenni ederiz ki bu 

iftira.kile muhtelif bir idare kurmak. 1 iddiaları şiddetle reddederek diyor ki: birlik adalet ve ittifak bize örnek olsun. 

Mussolini • 

Nalıa Vekili 
Balıkesirde tetkikler 
yaptıktan sonra 

lzmire gelecek 
lstanbu1, 21 (Hususi) - Gece Es

kişehirden geçen Nafıa vekili B. Çetin· 
kaya Kütahya yolu ile Balıkesire hare· 
ket etmiştir. Orada tetkiklerini ikmal et
tikten sonra 1zmire gidecektir. 

---*--

Çek davası ve ekalliyetler meselesi Ham~~~i~~ms'u 
hakkında Duçe ne düşünüyor? tahkim mi ediyor 

Rotna 21 (ö.R) - Mussolini bu gün dır. (Yine halkın kahkahaları) Fakat ları söylemiştir: Kahire, 21 ( ö.R) - Şamdan bildi-

yıne söyledi 

de Çek riliyor ı Umumi efkar Suriyenin en ha· 
meselesi hukında bir nutuk söy- şimdi Fmnsız kaynağından aldığım bir c - Şunu da ilfıve ederim ki bir ekal-

lerniştir. İtalyan başvekili demiştir ki: haber Çeklerin nihayet Londra ve Faris liyet mesele.sinin Uzerine çıkması için 
yati merkezlerinden sayılan Hums ve 
Hamanın tahkim edileceği haberlerin
den endişeye düşmü~tür. « Çekoslovakya nazik bir vaziyette tarafından yapılan teklifleri kabule mec- teniş mikyas almaması ve başkaca hal 

~lunuyor. (Halkın kahkahaları) Südet- bur kaldıklarını bildiriyor.> imkanı bulunmaması icap eder. Çekoslo-
ler, Macarlar, Rotenler ve Polonyalılar Bu sözleri tezahürat takip et~tir. vakyanın bugiln nazik dakikalar geçir-
lauk.ıaılerini istiyorlar. Anlaşıldığına gö- mesinin sebebi bu memleketin Alman, 
~ önUmUzdeki saatler içinde Çek hükli- Roma 21 (ö.R) - Duçe bugün Treoiz Macar, Leh, Ruten ekalliyetlerini de ih-
bıeti Çek davasını başdan başa helledc- şehrinde yeni bir nutuk söyliyerek ekal- tiva etmesidir. Bu noktada israr ediyo
eek bir karar ittihazına mecbur kala- liyetlcr meselesine temas e~ ve başka rum. Zira bir mesele ele alıındığt zaman 
taktır. Çek nazırları biltün geceyi gö- dil konuşmakla beraber ltalyanlıklarını tam olarak onu karşılamak lazımdır. 

i'U§melerle geçirdikleri halde bu vahim gösteren ve İtalyanlarla iş birliği yapan B. Çemberlayn bu istikametteki teşeb
dava hakkında bir karar alamamışlar- ekalliyetlerden bahsettikten sonra şun- büsile sulh davasına h1znıet etmektedir. 

• 
Hitlerle Macar nazırlarının 

görüşmeleri gizli tutuluyor 
'-~erlin 2 1 (A.A) - Havas ajansı mu- söylenmeıniştir. Maamafih bu mülakat- mevzuu bahsetmektedir. 
~b· . d 

1 
k ı ak buh 1 ll"in en: 1 ta Çe os ov ranında Macaristanın Gazeteler Berştesgadende Çek mcse-

Berştcsgaden mülakatı esnasında Ma- hattı hareketi mevzuu bahis olduğu mu- lesi etrafında Polonyanın da dahil oldu-
car nazırlarının Almanyanın Çekoslo- hakkaktır. · ğu müttehit bir cephe te§ckkül ettiğini 

B. CörcilJ in 
' ' Paris seyahati 

Londra, 2 1 (AA) - Muhafazakar 
şeflerden Çurçil dün akşam tayyare ile 
Patise" gitmiş ve bu sabah yine tayyare 
ile Londraya dönmüştür. 

Röyter ajansı Çurçilin Pariste Fransl% 
devlet adamln.riyle görüıımü~ olduğunu 

bildirmektedir. 

Fransada 
inşaat amelesinin . 

grevı 

Paris, 21 (A.A) - Burada umumt 
grev ilan eden inpat amelesi daha zi· 
yade Paris müdafaa işlerinde çalışmakta 

B da t 21 (A A) M tb olduklarından hükümet bu işlere devam 

~akyaya karşı askeri bir müdahalede Macaristan, Çekoslovakya ve Macar kaydediyorlar. 
:,unnıak mecburiye~de kalına:~ tak- ekalliyetin!n bulu~uğtı mıntakanın Ma
h inde Macarlstanın itühaz edecegı hattı caristana ilhakını ıstememekle beraber 
~eketin ne olacağı gibi sarih bir sual burada reyi amme müracaatten sonra 
ti r§ısında kalmış olduklarını tahmin et- Macar azlıklarına muhtariyet verilmesi-

atı M
u peş be kil·. il -h .a:ar ma ıruı- edilmesini temin için bütün inşaatı as· 

acar aşve ı e ancıye naz - k • 
H ·tl · · tl · · f k lAd .. erı kontrol altına koymuştur. nm ı erı zıyare erının ev a a e mu-

him olduğunu keydetmektedir. Peşter Alman lktısat nazırı-recek bir çok esbap mevcuttur. ni istemektedir. 
l llu dapeşte 21 (Ö.R) - Macar başve-
ili 1rn d. h · · K ll re ı ve arıcıye nazırı anya 

.J.~tştesgadenden tayyare ile buraya 
'40ntn" 1 
1 uş erdir. Macar nazırlarının Hit-

Loyd gazetesi Almanya, İtalya, Polonya A k . 
Londra 21 (A.A) - Londra gazeteleri ve Macaristan arasında zulüm altında nın n ara seyahati 

Hitlcrin dün Macar başvekili ve Macar inliyen milletlerin haklarını müdafaa hu- Belgrad, 21 (A.A) - Alman eko
hariciye nazırı ile yaptığı mülakat etra- su.sunda tam bir mutabakat bulunduğu- nomi nazırı Funk Dalmaçya sahillerinde 
Iındaki haberleri büyült bir alaka ile nu yazıyor. bir kaç gün istirahat etmek üzere Dub-

111-tl er ı· n mu··ddeı·yatı artıyor _;:r:~ik-~Çg=~_.:i~~-kü~:~_:a:i!-e:i~r~_:~a:aek--olan bay F unk doğruca Ankaraya gide· 
cektir. 

eı-le uzun mUlUkatı hakkında hiç bir şey 

t 1•t&nbul. 21 (Hususi) - Paris- umumi silah tahdidi mukavelesi gibi ba-

B:,1. bildiriliyor : Figaro gazetesi, lngiliz - Fransız pro ,·esindeki zı imkanları ileri sürmekle iktifa etmek-
'ttt,f ın muhabirinden aldığı bir tel- tedir. Ayni zamanda Godesbergteki iki 

ı-o·a ~tfen Hitlerin lngiliz - Fransız t ki 'fl r · · d · k "'(" •• • taraflı 1ngiliz • AJman konferansının, 
iut Jeaındeki teklifleri kafi bulmadı- e ı e l ş l m ı a ~ go rm ı yor Fransa Ve İtalyanın da iştirakiyle daha 
ltki~ Almanyanın müddeiyabnın bu geni~ bir konferanea inkılabı ihtimalin· 

tıı ;~erden çok daha geniş olacağı- edilmelidir. arazisinde Macaristan ve Lehistanın den bahsediliyor. 
it}' ııyor. Yarın Hitler - Çember- MUKADDES CERMAN JMPARA- mÜ§terek bir hudut teaia ebnelerini ka- Godesbergten radyo ajansına bildiri· 
ltıe~ arasında vukubulacak göraş- TORLUCU bule mütemayil görünmemektedir. Çün· liyor : Bu şehirde deveran eden bazı 
l'at er Avrupa ıulhunun mukadde- Şimdiden bu hususta tarihi deliller bol kü Almanyanın bir peyki haline döşe- pyialara göre B. Hitler Budapeşte ve 

~nı tayin edecektir. bol ortaya konulmaktadır. Alman gaze- cek olan ve nüfusu Çeklerle Slovaklar· Varşovaya Çekoslovakyadaki Macar ve 
B. ç:d~berg. 21 ( ö.R) - B. Hitlerle teleri Bohemyanın vaktiyle Mukaddes dan ibaret kalacak olan Çekoslovak Le~ ekalliyetleri hakkında hareketlerini 
c11k 'krr: erlayn arasında burada yapıla- Roman German imparatorluğunun ayrıl· devletinin ortasmda Almanya Rüten ko· t~cıl e~memelerini ve biraz beklemeleri· 
,. 

1 ınci mülakatın aref••inde Alman b. nı tavsıye t · t. 
1Yaaj ın h ...., maz ır cüzü olduğunu hatırlatıyorlar. ridorunu Ukranyaya doğru kendisine M" . e mış ır. 

oldu"' a afili sulhun artık müemmen MACARiSTAN VE LEHtST ANI yol açacak bir geçit telakki etmektedir . ünih, 21 (A.A) - B. Hitlerle B. Fon 
Alın Jtıl kanaatindedir. Bununla beraber TEŞVJK ve bu geçidi hükmü albnda tutmak Ber- Ribb~ntrop gece saat 23,15 de Godesber-

an ar a. ı g t k •a s··d n aşmanın şartları ve bilhas· D .. f linin' ··t d b · tak" tt""'' b' ge ı me Uzere trenle hareket etmi"-u et h d ) iger tara tan Macar ve Leh ekalli- o e en en ıp e ıgı D' gaye· l d' ··-s 

lllcacı · u ut arının tayini ve tahdidi yetlerinin müdafaası şerefini ve bundan dir er ır. 
cd' esınde daima son derecede ısrar · Hitlcr - Çemberlayn mUlakatının per-

1Yarlar. hasıl olacak menfaati yalnız Düçeye bı- KATJ TASFlYE AZMi b şem eye tehiri münasebetiyle siyasi Al-
Çckoa) k rakmamak için Alman hükümeti hareket Bu meselelerin Godesbergte Hitler h 

•d~•.,__ ova yada bir çok ayn ayn dil f 1 M Ç b 1 l k d man ma afili görüşmelere ekrar ba.,la-
.... _ .. 1 ve aa iyetine acaristan ve Lehistanı .em er ayn mü a atın a müzakere edi· ~ 

Çc•o-• ın hlevcudiyeti sebebiyle b·u'tun·· ma tesbit tarihini Berştesgaden mülaka-
tı: -.o k da teşrik etmeği muvafık bulmuştur.. leceği tahmin ediliyor. Almanlar Bay 

ilhatc
1 
... va Ya Almanlarının Alınanyaya B dd b I M tını tertip etmiş olan lngiliz başvekiline 

h ·•hl filen 'rnkA u mü eiyat ir iği acar devlet Çemberlaynin bu mülakata kat'i biı ait olduğu mütalaasında bulunmaktadır-
"nuıı İrnlcA 1 ansız bulunması ve adamlarının Almanyada kabuliyle ve f · k l l ~h·ı .. I anııxlığının besbelli olması se- tas ıye azım ve arariy e ge eceğini ümit lar. 

1 
e 1 .. k Leh sefirinin Ber~tesgadende B. Hitler ediyorlar ve şunu ihsas ediyorlar ki Al- Londra 21 (A.A) _ B . Çemberlayn 

"ıocfel"ırı· ur •. - Yunan ahali mübadelesi tarafından kabulü ile tezahür edecektir. h 
d 

... ıo A man ükümeti Çek meselesinden daha perşembe gUnU saat 15 de Godesbergde 
e tnliı.. d r~ iman ve Çek ahalinin ROTEN KO 1 Qa elesı d .... ülm R DORUNU PAYLA- umumi bir tesviyeye yol açmak lüzu· yeniden B. Hitlere mlilliki olacaktır. Bu 
:~• IÖre A;::un ektedir. Bu ta- ŞAMIYORLAR.. muna da kanidir. Bu sebeple Godesberg sefer de lngiliz başvekiline B. Vilson ile 
"....._tndaki .• anya ile Çekoslovak- Bu müzakerelerde Macaristanı Lehis- mülakatının bütün Avrupa meselelerini B. Strang refakat edecektir. 

det -·-t-•- rnuatakil hudut yalnız Su··- d dik nı· b. d 1 B -.....-. --. tan an ayıran ve e ı ır ava o an tasfiye istikametinde geniflemeai mÜJn· erlin 21 (Ö.R) - Pragdakl Alınan 
re d..Jt.."' •ndaki Alman nüfu ·• ~.q, hiit"" suna go- Rüten koridoru meselesi de ortaya çı- kün görülmektedir. Bununla resmi Al- sefareti ~n hudut hadiselerini Çekoslo-
~ lliİfıaau ~ Çekoalovakyadaki Al- kacaktır. Almanya ıu eon Jıamanlarda, man mahafili çok ihtirazlı davranmakta vakya hültUmeti nezdinde şiddetle pro

ıoa ÖnÜncle tutularak teabit Karpat beriai Rusya adau 1af17an Rüten ve ıimdilik yalnız bir hava pakta ve testo et.miftir. 

SON· -.-H -A .B ·E ··R 
. .. . ...c: (. 

Halayda kalkınma 
Köylere, tarlalara zarar veren, Sıtma 
kaynağı bir su bendi yıktırılacak 

Antakya, 21 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildi· 
rıyor : 

Devlet reisi Tayfur Sökmen Amik gölünün Asi nehrine akan Bo
ğazı üstündeki Mazlum paşa Dalyanında tetkikler yapmıştır. Bu dal
yan yüzünden Arnika hektarlarca araziyi su basmakta, köylere ve 
mezruata zarar vermektedir. Bu yüzden bu havali sıtmalıdır .. Halkın 
sıhhati ve memleketin refahı için bendin yıkılması zaruri görülmüş
tür Bent Mazlum paşa veresesine ait olup maliyeye bir mukavele ile 
bağlıdır. Maliye vekilletirniz mukavelenin feshi için tetkik yapıyor. 

Antakya, 21 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildi
riyor : 

lskenderunun F artisli köyünden Karabet isminde bir Ermeniyi öl
düren Azboğlu Ali Türkiye topraklarına iltica etmişti. Katil Hatay 
adliyesine teslim edilmiştir. 

lskenderun, 21 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bil

diriyor : 
Devlet denizyollarının postasını yapan Samsun vapuru dün lima· 

na girerken ilk defa olarak direğin~ Hatay bayrağını çekmiştir. 

Alman ordusu 
Sonbahar manevraları
na Prüsyada başladı· 
Berlin, 21 (Ö.R) -Alman büyük erkanıharbiye şefi general Beek 

Berlindeki ecnebi devletler ataşemiliterlerine bir ziyafet vermiştir. 
Silizyadaki teftişinden dönen büyük erkanıharbiye reisinin, ahvalin 
bu kadar nazik telakki edildiği bir zamanda ecnebi ataşelere bir neza
ket ziyafeti vermesi vaziyette korkulacak bir şey olmadığını göster
miştir .. 

Bu ziyafeti müteakip Alman harbiye reisi, şarki Prüsyada Alman 
ordusunun yapmağa ba~ladığı sonbahar manevra sahasına gitmiştir. 

ŞARKi PROSY A MANEVRALARI 
Königsberg, 20 (A.A) - Birinci Alman ordusunun Sonbahar 

manevraları şarki Prüsyada kain Angerap Goldap ve T reuburg rnın
takalarmda başlamıştır. 

Manevralarda kara ordusu kumandanı geııeral Brauuchitsch ile 
birlikte Jtalyan, Macar, İspanyol, İsveç, Türk, Bulgar, Yunan, Dani
markalı, Finlandiyalı, Estonyalı, Norveçli ve Hollandalı bir çok su
baylar da hazır bulunmaktadır. 

Japonya Milletler Ce
miyeti davetini reddetti 

. 
Tokyo, 21 (Ö.R) - Öğleye doğru toplanan Japon kabinesi, mil

letler cemiyeti paktının on yedinci maddesine müsteniden Çin tarafın
dan yapılan müracaat üzerine milletler cemiyeti konseyinin yaptığı 
daveti redde karar vermiştir. Hariciye nezareti bu cevabı €enevreye 
gör.derecektir. Hariciye nezaretinin bir mümessili demiştir ki : Ja
ponyaya karşı zecri tedbirlerin tatbiki imkansızdır. Devletlerin böyle 
bir karar vermeleri pek az muhtemel görülmektedir. Çinin müracaa
tinden çıkacak netice olsa olsa zecri tedbirlerin tatbikinde her devleti 
serbest bırakacak olan bir karardan ibaret olacaktır. 

Lehistanda 
13 Şehirde ilhak istiyen 
miimayişler yapıldı 

Varşova, :21 ( ö.R) - Lehistanın 13 oehrinde mitingler yapılmıt· 
tır. Bir çok nümayi~çiler hudut aşırı Silizyanın Lehistana avdetini is
temişlerdir. Bugün Varşovada da muazam bir miting yapılacaktır. 
Duvarlara yapıştırılan afişlerde şöyle yazılar _ vardır ı Boyunduruk 
yeteri Mukabele bilmisiller yeteri... Hudut aşırı Silizyadaki Leh ahali 
kendi mukadderatını tayin etmek hakkım bulmalıdır! .. Leh milleti · 
sun'i hudutların ilgası için mücadelesine zafere kadar devam ede
cektir. 

Bütün gazeteler kocaman başlıklı makaleler neırederek Silizyanin 
Lehistana ilhak.mı istiyorlar. Mutedil sol cenah muhalefetinin gazete.
si olan ve ekseriya general Sikorskinin makalelerini neoreden Kuryer 
Varşavski bile şunları yazıyor ı Silizya meselesinin ayni zamanda v6 
ayni şekilde halli temin edilmeksizin Südet meselesinin hallini kal:)uJ 
edecek lehistanda bir tek kişi yoktur. -

Gazeteler Çekoslovakya haritelerl neorederek Lehlstana llhak.i 1\19 
bir münakaşa mevzuu olamıyacak Leh ahaJiyle meskun mıntakayl' 
ayrıca gösteriyorlar. 

Ana ve ilk 
Yusuf Riza Okulunda 

Yeni öğrenci kaydına 1 5 eylul ve derslere de 

'hinden itibaren başlanacaktır. 

Kestelli Caddesi No. 76 TELEFON : 2914 
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"Paris ve Londra . istediği Sağlam - Sakat nüfus 
·--

Erkek malôller kadın
lardan yüzde 30 fazla 

lngiliz 
kabinesi kadar •• 

goruşsun.,, 
•• •• 

1 

"Kendi mukadderatı .hakkında nihai 
karar hakkı Çekoslovakyanındır.,, 

935 Nüfus sayımından çıkarılan 
enteresan bazı rakkamlar ... 

Bütün ihtimaller• 
gözden geçirt!i·· 

- BAŞT ARAFI 1 1NCt SAHtFEDE ~ 
cektir. 

ı·······~~·~·~~·~·~······· 

i Basını Fransız İn-
• • 
E giliz tekliflerini 
• 
E f iddetle tenkid 
• 
i ediyorlar •.• 

-------
Polonya Çekoslo· 
vak hudutlarını 

gönüllülerle işgal 
etmiştir •.• 
-----

Sovyet Rusya 
bir harp halin
de Fransayı 
takip edecek 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nevyo!'k 20 (A.A) - Nevyork Ti

ınes gazetesinin Berlinden istihbanna gö
re Berlindek.i Sovyct elçiliğinden, (bir 
Alman- Çekoslovak. harbı tak.dir:•de 
Sovyetlerin nasıl bir hatb hareket itti
haz edeceği sorulmu~, buna cevaben 
Sovyetlerin Çekoslovakya ile bağlılığı 
Fransanın aynı bağlılığı göstermesine 
mütevakkıf olduğu bildirilmiştir.) 

AMERiKA GAZETELERlNlN 
DETLI HOCUMLARI 

ŞID-

Nevyork 20 (AA) - Amerika ga

zetelerinin ekserisi Çekoslovakya top
raklanndan bir kısmını tcrketmcsi yolun
Üa yapılan Fransa lngiltere kararını ~id
'detle tenkit etmektedir. 

Nevyork Timea gazetesi artık umu
m? harpten sonra muahedelerle tesbit 
olunan emniyet sisteminin sonu gelmi§· 
tir, diyor. 

Herald gazetesi diyor ki: 
iki büyük demokrasi Çekoslovakyayı 

:rnlnız idam sehpasına götürmekle kal
mam~lar, ona kendi kendisini öldürmesi 
emrini de vermi~lerdir. 

Yalnız Dey]i Niyus gazetesi ba§ka bir 
lisan kullanıyor ve diyor ki: 

Eğer lngiltere ve Fransa harbe gitmiş 
te olsalardı bütün Çekoslovakya asıl mu
harebe sahası olacaktı. Galip her kim 
çık.aydı da oralarda tek bir adam kal
mıyacakh. 

NiHAi KARAR ÇEKOSLOVAKY A
NINDIR. .. 

Prag 20 (AA) - Lidove Novini ga-

·-

zetesi Fransız İngiliz müzakerelerinden POLONYALI GöNOLLO MOFREZE- Sağlam ve sakat nüfusların şehirlere sayısı 47099, iki kolu çolak olanların sa- Harelcet saati henüz tayin edilmit dr 
bah~derek diyor ki: LER HUDUTLARI TUTTULAR göre, yayılışı; şehirlerimizin sıhht çer- yısı 4488, bir ayağı topal olanların 21267 ğilse de tayyare sabah erken hareke' 

lngüiz ve Fransız devlet adamları is- Varşova 20 (A.A) - Gazeteler hu- çevesini gösterir: Aynı zamanda sağlam iki ayağı topal olanların 9853 sağır - dil- için hazır tutulacaktır. lngilterenin Set' 
tedikleri kadar görü~ünler kendi mu- su i nüshalar çıkartarak Polonyalı gö- ve sakat nüfusun dağılışı, salgın hasta- siz olanların 21738; kanburlar 5937; kö- lin aefiri Sir Nevil Hendenıon bu ak,.
kadde.ratımız hakkında nihai karan ver- nüllü müfrezelerin hududu işgal ettiğini l lıklar, harp ve saire gib~ nlifus bal~ı~ türümler 6950 dir. Birden fazla sakatlığı Berlinden trenle Godesberge gidecektir· 
mele. yine bize aittir. Dünyada hiç bir yazıyorlar. yan ve sakatlık yapan tesırlerden de ilen olanlar 605 dir. Bu sakatlıklardan başka Kendisine elçilik baş sekreteri refaka' 
devlet bize plebisiti cebren kabul ettire· Kurjer Poranni bu tedbire Çekler ta- gelir. vücut arızası olan 3853, nüfusda bu mik- edecektir • 
mez. Memleketimizin tamamiyetini mü- rahndan hududda yapılan askeri hazır- ı 935 nüfus sayımımıza göre, Türkiyede tara ilive edilirse yeko.n olarak 194774 GODESBERGTEK1 RESMl KABVL 
dafaa etmek hakkından vazgeçmiyoruz. lıklar üzerine müracaat edildiğini tasrih görünür sakatlığı olan nüfus miktarı elde cclilm!!ktedir. Ki, erkekler arasında Bcrlin, 21 ( ö.R) - Godeaberıte S. 

POLONYA lLE HUDUT KAPALI eyl~mektedir. 1194,774 erkek, 133,924 kadındır. Istatis- en çok sakat grubu, 47089 rak.karniyle Çemberlayna yapılacak kabul resmi bil-
Katovice 20 (A.A) - Çekoslovak Prag 20 (A.A) - örfi idare ,imdi tiğimiz; görünür sakatlığı olanları kör, bir kolu çolak olanlardır. Ikinci olarak hassa hararetli olacaktır. Küçük ve ,,iJ 

hükümeti Polonya ile hududu kapamı~ Bohemyanın şimalindeki hemen hemen bir kolu çolak, iki kolu çolak, bir ayağı 21738 rakkamiyle sağır - dilsizler geli- Ren kasabasında İngiliz başvck.ilin.i JtS: 
ve hudut üzerinde münakalatı menet- b~tün Südetler mmtakasına teşmil edil-, t~~al, iki ~yağı topal, sa~lI', dilsiz, k.öt- yor. ııla~ için hazırlıklar baıl&mlf~· Sif 
miştir. mı, bulunmaktadır. rum ve bır çok sakatlıgı olanlar diye Kadınlara geçiyoruz: Kadınlarda gö- Nevil Çemberlayn bayraklar ve çiçeJtlel 

bölmektedir. rünür sakatlığı olanların yeldlııu 133924 arasında kabul edilecektir, Gazeteleıf 

Nürenberg nutkundan 
neler yazdılar? 

Bütün Türkiyede kör olan erkeklerin dür.Ve bu rakkam, gruplara şöyle böl Un- göre Alman milleti Godesberıte J~ 
sayısı 24994 dür. Bu rakkam trahom gibi mekedir: 28618 kör, 12336 bir kolu ço- baıvekilini Berşteagadcnden daha %ifS' 
neticesinde görmekten mahrum eden lak, 2537 iki kolu çolak, 48250 bir ayağı de samimiyetle kabul edecektir. 
hac;talıkların kesif olduğu vilayetlerde topal, 8133 iki ayağı topal, 15412 sağır _ Esen ıehrinde çıkan cNuyonal Ça-1' 
daha fazladır. Mesela, bu arada Malatya- dilsizler; 6357 kanbur; 9719 kötürüm; tung> ıunları yazıyor : 
da 1128, Mardinde 1029, Urfada 1038, 2419 sair sakatlığı olanlar ve 321 bir çok cB. Çemberlayn tarafından yann GO' 

sonra 
Hitler nutkuyle neler anlatmak iste .. 
miştir? Ve ne yapmak azmindedir? 

Gazian!~pte 923, gözünü kaybetmiş va- sakatlığı olanlar.. dCJJberge getirilecek olan İngiliz - F~ 
tandaş vardır. Bu miktar arasında en Kadın yek<lnunda en büyük rakkam, sız teklifleri Çekoslovak meselesinil' 
büyilk kısmını yaşlılar teşkil etmekt~ 48250 olarak bir ayağı topal olanlardır pratik bir tarzda hallini mümkün kılrtı~ 
dir. Bu mıntakadaki devamlı mücadele ve ka<lın yek<lnu, erekek sakatlardan alt- :artiyle İngiliz başvekili birinci sınıf bil 
ve sıhhi teşkilatımızın fasılasız çalışma- mış küsilr bin, yani yüzde otuz kadar devlet adamı olduğunu ispat edecektir· 

d bil ları nurlu hayatı karanlık yapan bu !fe- eksiktir. Bu da erkeğin, hayatın acı ta- Son on sene içinde lngiliz siyasetinde ~ 
Noye Zürher Saytung yazıyor: kaydetmiş olmakla beraber, a ını e tin önüne geçmiye çal~maktadır. raflarına kadından çok kurban verdiğini çapta karar ve mesuliyet kabulüne had 
Bitler Londra ve Pariste kafi bir ne- anmadığı lngiliz mütavassıtına aldırış I E k kl d b' k 1 1 k , __ .1 an] b. h · t ·· "l · ti. Çe b l•"' r e er en ır o u ço a oıan ann atmaz mı dersiniz? ır P. sıye goru memıı r. m er ~ 

tice alınacağı umulan Nürenberg nut- ctmc~c;tir. Alman başvekili, bu nut- nin yüklendiği vazife bütün Avrupa içİ' 
kunda, Südet alınanları meselesinin na- kunda, her iki garp devletine de muta- Pragdaki dış bakanlık, cdavanın bir iç 1 Almanyanın sırf sulha hizmet uğrun- tarihi ehemmiyeti haizdir. 
sıl h:ı11cdilcceğine dair hiç bir ~ey.söyle- savver prosedürünü kendi seyrine bırak- 1 n:.eml_eket meselesi olduğuma söylemek da Fransaya Alsas Loreni terketmiş, ve 
mcdı; buna mukabil, azametli hır eda tınnıya kalkmış ve çekoslovakyaya karşı curetınde bulunmaktadır. Ingiltere ile yaptığı donanma anla§t11a
ile konuşarak meselenin halli için giri- yapacağını ilan ettiği şiddetli tazyik.a ! Hatta, daha da ileri giderek, Çekoslo- siyle de donanmadan fedakarlıkta bu
şilen mücadelede Çekoslovakyaya karşı mfuıi olmamalarına işaret etmiştir. An-

1 
vakyanın bu meseleyi kendi zaruretle- lunmuş olduğunu kaydeden gazete yazı-

.. . rıne, en eıa erme gore mu a e- · beslediği hisleri birer birer sayıp ortaya 

1 

cak, Çekoslovakyaya karşı doğrudan 1 
• k di t 111kkil . .. b k sını şöyle bitiriyor-

doktil. . . .. doğruya bir tazyik yapılmadığından, ne 1 me etmekte olduğunu iddia etmektedir. cSulha hizmet maksadiyle yapılan bu 

Birinci atletizm 
teşvik müsaba

kaları Şimdılık katı bir karar verilmesinden Fransanın ve ne de lngilterenin derhal I D . d k .~ . 1 .. 1 . .. .. fedakorlıklan hız' · zaaf bır· lA . . . . . . . . aıma emo rası prensıp en ı en suru- <t ını muza a a-
sıyr~lmak. ve uzu~ hır devre ı~ı~ hazır- tedbır . almak mecbu:ıy.etı~ .. ~ıss~~ ıIUyor. Çeklerin zulmüne uğrıyan ilç bu- met diye kabul etmekten kaçınmak ll- 24/9/938 tarihli cumartesi günü ,.
ladıgı proJe ve planlarının tatbıkine, Çe- mektedır. Alınanyanın anı bır mısıyatıfil k .1 lm t JAkki t zımdır. Hitlerin 28 Mayısta emrettiği at on altıda baılıyacak ve 25/9/938 
k 1 ky Utt f 'kJ · · 1 ı ·ı · t d h . ad k" .. 1 . 1 ı çu mı yon a anın e a ve zarure -os ova anın m e ı erının cngc o - ı e vaı.ıye a a zıy e otu eşmemış o - 1 . . d din]' tedbirlerin, vüsati hakiki mevki ve va- pazar günü aaat dokuzda devam cc1ae-

t • tm k aks di ı Hit ki b b ını·k d 'dd..... . erıru ne soran ve ne e ıyen var. -
mnmasını emın c e m a Y c, - ma a era er, gerg ı e şı ı:•ını y 1 Ç k 1 ky . ziyetimiz hakkında bir fikir vermiye U- cek olan birinci atletizm teşvik müsab.., 
1 p hilk'" tin k ··ıtim t ,_ b tm d·~· .b. k b" ot'd b aruz, e os ova anın dcmokrası er, ne rag ume e arşı u a om ~ay e e ıgı gı ı ya ın ır <t ı e una . 

1 
. d" .... 

1
.. fidir.> kasının programı : 

~ hi ..... d tal ı ·ı · .. dü · kıı- 1 ~ d . b. alA t d k prcnsıp en uşunu uyor . ... a Y•aın e ep er ı erı sur ve ne ım wı o acagına aır ır ame e yo - 24/9/938 cumartesi saat 16 da ı 
de alncağı kat'i ve belli başlı 1edbirleri tur. 
ilan etti; o, yalnız umuınl fakat masif DAHA NE KADAR SORECEK ? 

NE YAPMIYA AZMETTIK ? 

tehditlerle harekete geçti. 
Alman başvekili şayet, bundan böyle 

de görüşmelere devam etmek için kapıyı 
açık bırakmak isteseydi, Cümhurreisi 
Beneşin anlaşma faaliyetine sadece bir 
taktik demez, Prag hükümetinin teklif
lerini hiç mevcut değilmiş gibi göstcnnez 
hak ve yardım görmiyecek olurlarsa, her 
ikisini de Almanyadan alabileceklerini 
Südct Alınanlarına temin etmezdi. 

HITI.ER VE GARP DEVLET! 

Fölkişcr Beobahter gazetesi, cDaha ne 
kadar sürecek? Başlıklı bir yazısında 
bütün dünyanın, Hitlerin tarihi nutkunu 
münakaşa etmekte olduğunu; Roma, 
Londra, Paris, Varşova gibi hükümet 
merkezle-rinde ve diğer büyük şehirler

Doyçc A1gamayne Saytung gazetesi 
de, cNe yapmıya azmettik? > başlığı 
altındaki makalesinde, Nürenberg nut-

kunun, bil'tün vuzuhsuzlukları ortadan 
kaldırmış olduğunu, Praga da zaruri 
olan şeyleri çarçabuk yapması için ye-

deki matbuat akislerinin tamamile muh- niden fırsat verÇiğini Almanyanın iste
telif şekilde olmaları yüzünden, bu hu- diği, sadece Çekoslovakyadaki Almanlı
susta cihan efkarıumumiyesi hakkuıda ğın kendi mukadderatını gene bizzat 

yeknasak bir fikir edinmek mUmkün ol- ı kendisinin tayin etmesinden başka bir 
madığını kaydettikten sonra, Çekoslo- şey olmadığını kaydettikten sonra de-

Hitler bundan böyle kendilerini artık 

1 

vak mntbuatına hücum etmekte ve de- vam ediyor: 
Almanynnın himayesinde hissedecek mektedir ki: cBu haklı dava yüzünden, Fransa ve
olan Südet almanlarma yardım vadinde ı cBu meselenin inkişafını gittikçe daha ya Ingiltere ve yahut ta-her hangi bir 
bulunurken, vazifesini henüz akamete büyük bir ehemmiyetle takip etmiyen bir devletle anlaşmazlığa düşmek, biz Al
uğradığını veya nihayet bulduğunu politik.acı kalmadığı halde, Prager Prese manları müteessir edecektir.> 

\ - - - - - -- --

Yemende 
Kültür faaliyeti 
Londra, 21 (ö.R) - Sanadan bil-

diriliyor : Yemen maarif nezareti halkı 
okutmak için büyük bir mücadeleye gi
rişmiştir. 

Yemen -veliahdı Emir Seyfülislam, 
tetkik seyahatinden dönüşte Zübeyir vi
layetinde otuz mcktep açılmasını cm-

-=-
Yozgatta zelzele 

Yozgat, 21 (AA) - Dün gece saat 
24 ten sonra iki defa şiddetli yer sanın
tısı olmuştur. Hasar ve zayiat yoktur. 

-

200 metre manialı lı;OfU 
1 00 metre Manialı 

1500 
3000 

300 
4 X 1 00 bayrak koıusu 

Gülle atma 
Disk atma 
Sırık!:ı irtifa atlama 
25/9/938 pazar saat 9 da 
t t o metre manialı koşu 
800 metre 

5000 metre 
200 metre 

• 

400 X 300 X 200 X 100 lavcç baf 
rak koıusu tek adım, Üç adım, ~ 
atlama, cirit atma .• 

Müsabakalar için duhuliye yoktur. J-Jel 
kes serbestçe ıirebilir. 

- ~-- - - ·--
·-ı 

.-----

Tarihi macera Demir Maske 1 F t ·h· · i r ansa arı ının 

ve esrar romanı 
1 --11-- -

- Şunu demek istiyorum ki patron .. 
O .. erkek değil.. kadın-. genç bir kız.. 

- Ne dedin .. ne dedin) 
- Şeytan hakkı İçin bir erkek değil, 

bir genç kız.. dedim. 
Faribolun hayreti, elinden silahının bir 

.kadın tarafından dü~rülmüş olması hid
Cfetine kanşmııtı.. 

Bu sırada bu sözlere mevzu teşkil 

-

ve bunun için de kıyafetimi değiştirme
ğe mecbur olduğumun sebeplerini anla
mı§Slnızdır. Ben tek başıma bu işe giriş
mi§tim. Cenabıhak yardıma sizleri gön
derdi. Aynı maksat. aynı muhabbet ve 

Nakleden 
Kemaleddin 

hatta Monsenyör uğrunda aynı istekle 
hayatlanmızı fedaya hazır olduktan eon- Ben şimdi yukarı kata çıkıyorum. Hepi
ra muvaffak olacağımıza eminim. Yalnız niz birer birer ve sıra ile karşıma gele
mesele bir noktada kalıyor. O da, ,imdi ccksiniz. içinizden işime yarıyacaklan 

Şükrü Orbay 

ni eıktı. 

- Şeytanın hakkı için... dedi. Sizi 
burada bulmaklığım ne büyük ve ne eyi 
bir tesadüf .. Durun bana bir dakika mü-

~ kördüğüm noktası 
Rozarj hayretle sordu: 
- Ne gibi) 

- --· 

- Kuyruğun kopsun herif.. Gözüne 
gözlük. tak.. Gömıiyor musun aramızda 
bir arkada,ımız daha var .• 

Rozarj, etrafına bakındL Pençerenin 
kenarında lvonu gördü. 

·-

- Evet .. Hatta bu işe seni de alınJ 
istiyoruz. 

- Mersi hocam .. beni affedin- Siıİ' 
yapacağınız iş ne kadar mükemmel olııt' 
sa olsun benim size edeceğim teklif ~,. 

dar mükemmel olamaz. Benim teklifiıı' 
hepimiz için ayn bir servet teşkil e<Jr 
yor. 

Rozarj böyle söyliyerek koynundjlll 
eden genç te pençerenin önünden ay
ni~. yanlarına gelrni§, bir aandalyeye 
oturmuıtu. 

benim erkek olmadığımı anladığınıza seçeceğim. 
göre arkadaşlığımı tekrar istiyecek mi- Knbarenin patronu, bu 
siniz) yen adama yaklaştı: 

- Bu mu .. dedi. Yeni arkada,ınız o 
kadar cılız bir şey ki .. Onu görmek içi~ 
hakikaten gözlük takmak lizım .. 

sözleri söy1i- Made.. - Öyle gözüküyor ama.. Eline kılın-
Kapıdan çıktı. Merdivenden aşağı ses- cını aldığı zaman yanına sokulmanı hiç 

içi altın doİu bir torba çık.ardı ve ın""' 
nm üzerine attı. Sonra: 

F aribol birden onun karpsm.a 'dikil-
di: 

- Bize neden yalan söyledin .• 
Diye oldukça sert bir eda ile •ordu. 
Bu hitabın muhatabı bll'1Dı hafifçe 

kaldırdı. Yanak.lan kıpkırmızı olmuştu. 
- Ben mi yalan söyledim .. diye ke

L:eledi .. Nasıl .• Ne gibi yalan) 
- Ne gibisi var mı) Ben ki senelerce 

kılınç sallamıŞ ve yine senelerce kılınç 
hocalığı yapmış bir adamım, böyle oldu
ğu halde eizinle silah çatı~tırmış olduğu
mu düliündükçe utanıyorum. 

- Neden utanıyorsunuz? 

- Kndınlar silah oyunu oynamaz da 
ondan .. 

- Ben bunun aksini size ispat ettim. 
- Kuyruğun kopsun .. Demek siz ha-

lcikaten erkek değilsiniz ha .. 
- Hayır.. Ben Monsenyör Luinin 

aüt hemşireıiyim. Adım lvondur. 15te 

F aribol, genç kızın ellerini kuvvetle, - Yukarı kattaki odada misafirler 
parmaklarını birbirlerine yap~tıracak 1 var. dedi Herife bu söz vız gedi. 

imiı gibi bir fiddetle eıkb. - Misafirler mi var.. dedi. Onların 
- Hiç istemez olur muyuz mosyo.. şimdi kapıdan dışarı yolunmuş kaz gibi 

d d . Şe pardo d d" kt. nasıl atıldıgıw nı görürsün-e ı.. y.. n, ma am ıyece ım .• 
Kuyruğun kopsun yine olmadL. Matma- Yukarıya çıkan tahta merdivenler ka-
zel.. Sizinle .. !izin gıbi kuvvet ve ce,a~ ba ve sert ayaklar altında çıtırdadL 
ret timsali biri ile arkadaşlık bizim için Odanın kapısı açıldt. 
ne büyük şeref. Yalnız beni düşündü- Eşikte çam yarması gibi bir adam be-
ren tek bir şey var. 

- Nedir o şey) 
- Göreceğimiz iş çok tehlikeli.. Bil· 

mem ki .. 
- Benim için korkmayın. Ben küçük 

yaşımdan beri kılınç kullanmasını öğren

diğim gibi ata binmesini ve en yorucu 
yürüyÜ!!lere katlanmasını bilirim. 

Genç kızın bu sözlerini kabarenin alt 
kat salonundan yükselen gürültülü sesler 
kesti. 

Ve bu seslere hakim, kalın bir ses 

lirdi. Pancar gibi kırmızı · suratının orta
sında kızarmış bumu kanlı bakışlar fış: 
kırtan iri iki siyah gözü, pala bıyıkları 
"ardı. Kapıyı açarken aldığı haşin vazi
yet kabare pat.onuna söylediği tehdidini 
yapmak Üzere olduğunu gösteriyordu. 

Herif, üzerine yürümek istediği oda 
~misafirlerinden> Faribolu görünce bir 
hayret sayhası fırlattı. 

F aribol da onu görünce haylmdı. 
- Kuyruğun kopsun .. Bu Rozajya 1.. 

Herif te bağırınııtı: 
timdi doğrusunu öğrendiniz. Zannede- şöyle bağırıyordu: - Faribol usta.. sen.. burada ha 1.. 

lendi: 

- Hey .. hepiniz olduğunuz yerde ka
lın.. Hiç birinize ihtiyacım yok artık .. 

Patron!. Sen de ı~marladığım şarap ve 
nevaleyi çabuk yukarı çıkar. 

Tekrar odaya geldi. 
K~pıyı kapath. 

Arkada~larının karşısında masanın ba
şına otuydu. lvon tekrar pençere kenarı-

na gitmiş ve gözlerini Pale Ruvayal is
tikametine d ikmi'!ti. 

Rozarj, F aribola: 
- Hocam.. dedi. Hangi mesut tali 

eizi burada ve karşıma çıkardığını sor
mak suretiyle vaktimi kaybetmek iste
mem. Görüyorum ki sen ve Mistufle son 
maceramız olan {La Kuron) oteli vaka
ıından ölmeden sağ aalim kurtulmuş
sunuz. ikinizin de kolları ve bacakları 
sağlam .. 

F aribol güldü. 
- Fazla olarak iki kol ve iki bacak 

rim brdctimi kurtarmak iatemekli2.imin - Gürültü patırtı istemez.. Susun .. Sonra sevinc:le eski arkadaalarının eli- daha kazandık. dedi. 

kadar betenaı ıa ' 8
"

1 
---

tavsiye etmem. 
- Demek o kadar yaman .. 
- Evet.. Çok yaman .. 
- Sizide mi kork.uttu} 
- Evet .. beni de .. 
- Vay canına.. o halde yaman ol

duğuna ben de artık iman ettim. 
Pençe reye doğru giderek: 
- Delikanlı, F ransarun en usta si

lah kullanan adamını bile yıldırdığın için 
seni tebrik ederim... gel.. Masanın ba
~ına geç te hep beraber konuşalım. 

lvon: 

- Bu Allahm belası patron hail " 
marladığım şaraptan getirecek.. HerifİO 
niyeti galiba bizim gırtlağımızı kurıl'' 
mak .. 

Ayağa kalktı. Kabare sahibine ÇJlttflJ 

için odaClan çıktı .. 

Bu sırada, fırsattan istifade eden lV-
011 

F aribola yaklaştı. , 

B d d • • •• " drdı-- u a am an emın mısınız' 
T · · o b" ·ın e' - amamen emınım. ız:ı rJ'" 

emin arkadaşımızdır. Öyle değil rııi 1 

tufle} . Jİ 
Evet p~tron. Öyle idi. Fakat tiı11 

- Beni mazur görün .. dedi. Burada, 
bu pençerenin önünden ayrılamam. adamakıllı zengin olmuş.. dJ' 

Faribol tasdik etti: lvon arkadaşlarını tekrar ihtiyaı-

- Hnkkı var ... Onun pençere önün
deki tarassut vazifesi çok mühim. 

Rozarj: 
- Y amansinız.. doğrusu... dedi. Da

ha gelir gelmez: yeni bir ite b8fladınız .. 
Yeni bir cvurgun> bekliyorsunuz gali
ba. .• 

vet etti. ··p
- Onun zengin olması ond~n ~-· 

helenmek için en büyüle. aebepbf· . jfİ' 
mafih tedbirli hareket edelim. Ke~fiı" 
mizi .1na açmazdan evvel onun t 
oınliyelim. 

-8lTMEDl-
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4 KARILI iMPARATOR 
-57- Yazan: Kemalettin Şükrii 

Südetler yangnna 
körükle gidiyorlar. 

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

Südet mıntakasında bir 
.. . 

roportaı BIZANS SARAYININ iÇ YVZU 
..................................................................................... 

Başta Alman hUkUmetl olduiu halde, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Şu halde? 
hiçbir hUkUuıet. geTÇi ehemlyetli fakat Bir Südetli Alma- İ - Fakat bu Südet memleketinde her· Olülere sözüm geçmez majeste! 

•• 

asırlardanberl iktuaden vt idareten Bo- na sordum: E kes benim gibi dtışilnmez. Bir çokla" 
heınyaya ballı kalıxu§. bir azlığın, alman : harbı bilm..,ler, bir çokları da hakilt .. 

Çünki Zoiçenin kocası dünden beri ya:>ıyan1ar aleminden 
illin tarafillah alakasını kesmek akıllılığını göstermiştir 

ulığuıın SUdet memleketinde yaptıkla- "Si1det memleke- ten fena vaziyette bulunuycırlar. işler 
rıru yapmasına asl8. tahammill edemezdi • Ç k l k fena gidiyor. Sefalet bUyUktUr, iflaslar 

Kendilerine uıemuriyet ve 4çilik ve- tinin e OS OVa • birbirini kovalıyor. Halk Almanya p-

rilmesini ve bayramlarını, alman usulu ya içinde kalma• lince ı~lerin dUzeleeeğlnl dUttinUyor. 
büyük kal&lıalıklar halinde tezahürlerle SUdet memleketindeki almanlann dörtte 
kutlamak hakkını taleb ediyorlar diye sına diinyayı tah- üçü böyle dti§üntiyor. 

lıııııa,..toriçe Teolano, kendi yapyal· bası, hem de Bizansın batvekili.. Çünkü mez değil mil benim gibi bir yabancının nazarında bile rip edecek bir har• -Bu memleketin pek demokratik bir 
n~ ~. lıiınayeoiz hl.etti&i bu koca sa· iki gündenberi de Bizans baıvekili olan - Evet Sebastiyano .. Hemen git.. tahammüllersa olan tavırlar takınıyor· anayasaya malik olduğunu lnklr mı ed&-

~".',do. doğru eözlü, doinı lizlü bir adam zat, rakibe~izin babası~ır. . Sözle ve icap ederse pua ile Kuttunyo- !ar. bi tercih eder mi• ceksinlz! 
""lllnUJ o1-- • • • • d b" - 1 t b••ına hır tokm-L vemış tesı· ı'kna et .. lstediıı"'in parayı istcdjğin Aim ·· ah ti nl c"· 'd Ullllnm aeTincı ıçm e utun mpara onçe, ~ ~ , anyanın muz are , o arın u-ı· ? _ Şüphesiz ki hayır. Fakat Cümhurl· 

deıtleriıü u~utmn• ,..-ı,; bir heyecana ka- gibi sendeledi. Fakat kendini daha meğ- kadar sana veririm, Zoiçenin kocası ka- etini on mlıline çıkarıyor Çekoslovakya- siniz• b 1 d bizi aha' b '--· P dı ~ •· ul · : yetin aş angıcın a r , ıra,_, .. .,. 
• Iı1p olmut addebniyordu. nsı h•kkında kilisaya şikayette b un- yı çileden çıkarmak için git gide daha : dılar. Kendiaini bayram etuıekten, gn. 
~ Adınız.. Sizin admul - Sebutiyano.. dedi. Madam ki sun. Bunu yaparsan senden başka hiç.. kat'ı emirler alıyormuş gibi hareket edi- • T ered d Ü ts üz ce·~ lUp oynamaktan menedeceklerlni bir az· 
"'>'• oordu. Zoiçe saraydadır. Madam ki sen de bana hiç birşey i•temem. yorlar. Alınan Adetlerinin hllktlın aür· • • 
- D._. ka~ı bü·~'ı. bir sadakat ve fedakarlık Zavallı Teofano .. Adeta yalvanyor- dUg"U bir memlekette manidar olan bir ·::Yap verdı' •. .·.:.. lığa dÜ§ÜndUrmek pek fena feydir. BU· '° """1l1n adım Sebutiyano .. Bundan ·• ,~ vakıa bana her an bunun elle tutulur tün fenalığın kakU buradadır. Almaıı ıu.. da ai • d • 1 iı göstermek istiyorsun. O halde senden du. Ef zm crt ortağınıZ 0 aca m. ''H b h • propagandaM bu yara üzerinde işledik· er ••,..bıhakka daha çok zauıan dua bir ricam var, onu yap. Sebaatiyano çok müteessir olmuştu. delilin! veriyor. Seyrlbeforl tanzime me- ar 1• terC•I =. 

•tıtıeı. · - Emredeniniz .. Söyleyin., Ne ya- - Ah .. C'"er kabil olsa idi.. dedi. mur olan ve hUkUmetln sabrını son htd- • ten sonra, §imdi hata.;yı tamir etmek çok 
k - ıateraenlz bu saraydan çıkınız "-" • kUld K Uk I · bU ·· k ti . .....,•tın payım) Teofano başını kaldırdı. dine kadar gitmiş emrini vermiş olduğu d • : mil§ · ilr. uç· şey enn yu ne • 

._ N eap.. z · I' b' k d d N d k b'I ı Yoksa kor Jandarmalar artık halkı kendilerine itaat e e rt m •" : celeri vardır. Mese!A, en eski zamanlar· asıl çıkayım) - oıçe ev ı ır a ın ır. - e en a ı o masın.. - • 
- L - Evet.. kuyor musunuz) ettirA"";worlar bile. SUdet almanlan kil>., 11••••••• 1 ••• 1 ••• 1 • 1 • 111•• 1 •• 11 • 1 •••••••• danberi bir Çek lehçesi konuşan alın.an· •.. • "'IParatorla allkanızı kesiniz. Bu- -..,, 

""ııtı talep ediniz. - Bizansta a.aray kadar kilisanm da - Korkmak mı) Sebastiyanoyu kor· ritle oynıyan çocuklar gibi !.!yanla oy- _ Yazan: _ !ardan çoiu çocuklarını neden almaıı 
._ <L bir nüfuzu vardır.. kutacak tek bir diri insan tasavvur etmi- nuyorlar. Fakat bugUn §lklyette hak- mekteplerine ıöndenııiflerdlr, billyoı 

h. .,..aydan çıkmak mı) Bu lmkin- U • D • 
.... ,.. - Biliyorum imparatoriçe hazretleri. yorum haımetmeap.. sızdırlar, çünkll her hangi bir §ek!lde nanrt On}U uıwıunuz? Çocuklanna orada yep yetıl 

._ N d , __ •- 1 B 1 - Eğer kilisa.. evli bir adamın, is· - O halde) kendilerine mani olan yoktur. bir çok •~yler verdi"' ı..ı~. Bazı ldl-"~ ·L.~ e en lnuoinsız o ıun. ugün e i- r- ,.. ,~ ,_ ;:"en l:ııralunalı: latemediğiniz bu aal· tene imparator olıun evli bir kadını İs· - Dikkat buyurun.. Diri insan diyo- 21 Mayıstanherl, yeni Alınaııyanın Sil· bir vatan, bir ~ef). hediyelerin büyük tesirleri vardır. Heı 
~~ tlln celecek oizden zorla alacaklar. tifrat ettiğini haber alacak olursa derhal rum.. Eğer kabil olsa idi para ile, ıöz det almanlar!yle anşlUJ ya~ hu.su- Bobesbahda, Friedbergde, Goblonzda sahada keyfiyet aynıdır. 
~diye lcadar felllı:etinize eebep olan bu harekete geçer. Her •uretle Zoiçenin ıoa· ile değU, kulağından tuttuğum gibi zorla sunda niyetini izhar ettll!i gUndenberl, Kahveleri lstill eden birlerce genç nazı Bir Çek mağazaya girdi. Dinledi ve 
L:': ~. bu talıt bunden aonra da uğurauz- rayda kalmaaına mlni olur. Bunun için Kutzunyotesi A,yaaolya kilisuına götü- alman ırkuıdan olan halk kahve rengi marşları söylemlflerdlr. Çekoslovak po- ciddi blr tavırla tasvip etti. 

.. 
'"VU ile • .:-:_ ~lDJZI· •• b-'----L ~-'L. de kilisaya alakalı olan kimsenin tikayeti rür ... mukaddes baı papu cenaplannın gömlek, alman sporcusu ve işçisi ün!- lisl rl k dil rln ~.L. _,,_. .. tü • S '' d t 1m d _... 
~ r~ u.&UU7......,.. aana • k'ld 'k" • f . I ah. I akladır ..,_ e en e e wwa az ,.~~ e.- u e a anı evam em: 

1 
ıu.. bıru eyi dütünecek olunaruz bu lhundır. Zoiçenin kocasının bizzat kili- önünde istediginiz ıe ı e 41 ayet etti- ormasıy e tez Ur er yapm , JUW" terini slS ledlkl rl ulU dal 

q11oııa saya ııiderek karwnı talep etmesi !Azım- rirdim. Fakat .. Maalesef ölülere ıözüm se bu harekeUerlnln hesabını sonnıyor. ~ed bir ~-L·-be ~ UB '-'·l rdlrre- - Bir plebisit bir çok lhtilAflara niha· 
"'-- •• ta imparatora da hak vermeniz il- bek ti . . auı e mWUU"C e o. 15~e •~~ e • yet verebilir. Fakat bu takdirde, bUtlhı 
-... dır. imparator 1 i bu ıikayeti de din· geçmez imparatoriçe hazre erı.. Herkes bir biriyle Hitler usulU aelAınla- Polislerin üzerine camlar, ş4eler, bar- memleket Almanyaya iltihak karan ve-

._ Ne gibi bir hak? _ lerniyebilir. Fakat o :<aman Zoiçeyi de Teolano sapsan kesildi. şıyor. BUtUn gazinolarda gençler ııazl daklar yağınıştır. Fridbergde üç jandar- ktlr 
~ ._ imparator bir veliaht iatiyor. Bu- niklhla alamaz. Rakibem benim yerime - Ne dediniz ... diye hayLrdı. marşlarını söylüyorlar. Çekoslovak hU- ma yaralaııtnl§tır. Buna rağınen jandar- rece · , 
~,:na •iz verecek vaziyette değilsiniz.. saltanata çıkamaz. Başına benim tacımı - Zoiçenin kocası Kuızunyotes ce· kümeli, dUn Krnovda olduğu gibi, bir malar tahrikçileri kaçırmak için havaya - Şu halde ·al kızd 

ı fa geyemez. Ben de bu ouretle intikamımı n•plan dün mintarafillah y•~yanlar ara- al h ksik bayraklar d da Çekoslovaky 1 ı: eo no içini çekti.. ~· gam 1 açı e ar m ge- ateş etmekle iktifa etmişlerdir. , 

b 
._ Evet.. doinı. dedt Fakat Leon allJllf olurum.. sından çekilmek ölüler dünyumı boyla- çid yapmalarına mUsaade ediyor. Hata- - Şu halde, o zaman dağlarının tabil 

•ııı -Anlıyorum imparatoriçe h=etleri. mak akıllılığını göstermiştir. 1 Krnovda, tamaıniyle alman Skrovitze uıUdafaasından ve istiklalini koruy811 
di« onun için değil, benden evvel sev- R al d k Teofano sendeledı· ·. an yüzünden belki bütün dünyanın har- dar hudut ancak bir kaç gilmrük mu· bütUn istihk•mlaruıdan m-L-·m kala· 
.,•• kadın için .. Zoiçe için feda ediyor.. ez eti mey ana verme ve böylece be gireceği düşüncesini umursamıyan hafızı tarafından korunmaktadır. Ova " ""'" 
~'1tkım olan, bu aaltanab bqka bir ka- Zoiçenin imparatoriçe olmasına mani ol- Olduğu yerde sağa oola oallandı. bu protestocular için bUttin bunlar kMi halinde bulunan memleket mUdafaasız- cak olan Çekoslovakya onunla birlef' 

miye veya büsbütün yok olmıya mecbur 

kalacaktır. l§le sUdetler de bir plobWt 

"'" k mak istiyorsunuz. Çünkü kilisa, hakkın- Ağzından hiç bir ses çıkmadan yere d ğildi K dil . . · · . alnı l - endi elimle tealim edemem. Beni e · ·r. en erını tatmin ıçın an dır çUnkU mUdafaası imkAnsızdır. Istih· 
..ı- eden adamın oaltanabnı düşüne• da dedikodu ve skandal ç~ bir ka- yuvarlandı.. fUhrerinin onları vilayetlerinde ziyarete k~lar ancak Vehovitz clvannda b•sla-

11\e dının imparator ile izdivacını takdis et- -BiTMEDi- 1m ••- dır B··--''-"'' B h '"' 
"1. Baıvekile tikayet edeceğim. lmpa· ı .-=============--===============•I ge esi uu;UD • ..,.;......., o emyaya, maktadır. Burada şehrin yansı alınan yapılmasının sulh için mlnası bu ola-

~10run bu hareketinin umum! elkilra t • ' Almanya için Romen petrollannın ve toprağında yarısı Südet mıntakasındadır. caktır 
UYurulmuını iıtiyeceğim. BekaA rlar Karadenlzin yollarını kapıyan tar!hl ve Oradan itibaren müdafaa çalışmaları Almanya sh:e taarruz ederse siz fran. 
S.baatiyano eğildi : c en ne ı . . ta bil hudutları vermiş olan muahedeye göze çarpar. Alman tanklarının geçebl- sızlar uıemnun olur musunuz? 

b - Eınredeneniz. dcdt Bu arzunuzu lı:ızıyorıa:-. leceğ! manialarla 6rtülmüştilr. Otelim- Sokakta Çek marşı ytlkaeldl. Bunu 
Y~IYekUe bizzat ben gidip haber vere- 10 E k b• k d k b Krnovda,dUn,zavallıKnoll'uncenaze den on dakika mesafede olan Proppau CUmhurreisi BeneFtı radyoyla yayılan 

ıtıı , r e g" e J r ] Z J 0 Ü şt Ü g" Ü a Sa a meruimlnin sonunda baıılıyan yağınur, Opava hududunda gerginlik bahsettik- nutku takibetti: Silkil.n ve ilinide dAvet. 
le ı tahmin e''"''m hAdi5elerln çıkınasuıa 1 • b ka -•·- 'uhaf '-· . 0 ano sevindi' • ...,.. erıme enzer vı;....,. ve m aza """ SUratle evleruıden çıkan Çekler mil· 
.._D Bunu -par mı--··? lngilterenin Kulbuoy kasabasına cBe- cBeU.rlar cenneti• nin aakinleri ekte- tam :zamanında mAn1 oldu. Kakve rengi ak llarm •-•~ I ... L ek 

, - •m- öml' • , r o ın ıaı<vıyesiy e tezanür etm • tevekkil bir ciddiyetle nutku dinlediler. 
•di. karlar cenneti• ismi verilmektedir. Bu· riyetle çiftlik hayahnı tercih ediyorlar, g ekli t ahürcill kalabalı"- Kn 11 

ez er "'• o • dir. ""'k sakin kendi! · h•ki •-·'· ._ E F ka b d nun sebebi kasabada bekar gençlerin b' k b u d lika ld •• ı.:ıdikl • edini ilk ...,,. lan --• ,,.., ve enne " m Ouıuw.-~ij veı.. yapanın.. a t u yüz en ır ço e .... r e n ar, ~ en un ces muayene •-... O r.,.,,.., Diğer b::ızı yerlerde olduğu gibi bura- • bakışlar dan anlı d 
lh-ra nadim olursunuz, bunun suçu- çok, evlenme çağındaki kızların da pek ';iftliklerinde sabahleyin saat bette kal- adll hekimin otomobillnln camlarını_ kır- da da, tecrübeli Çek askerlerinin teyak- ~1n;e=~~arı niha:.~ ola~~ır~ 

11~ bana atfetmeyin. az bulunmasıdır. öyle ki, l O erkeğe l kıyorlar, inelr.leri, koyunlan sağıyorlar, maltla iktifa etti. Çekoslovak polisleri kuzu altına konm\1§ olan Majino hattına . , 
\1 ._ Neden nadim olayım. Batvekil, l<ız düımelr.tedir. sonra tarlada çal11mıya bqlıyorlar. görünmediler, bu sebeple akşam alman benzer istihkAmlar var. 30 metre yer Oraya yakın bır meydanda _SUdet al-
ı.., .. ilin çok sevdiği bir adamdı. Bana Bu vaziyet dahilinde Kulbuoya ebe- Bekarlar cennetindeki bu sakin ha· radyolan şöyleı diyordu <Alınan ballanın altında elektrik santralları çalışmakta,,manları alman S. A. tarının bır marşım 
••'it d- btıyük saygısı vardır. HattA Le- karlar cenneti• ismi biraz tuhaf düıüyor. uıuazzam kalabalığı karşısında Çek jan- bütUn geçitlere blok havzaları . <ikim söyllyerek idman yapıyorlardı. içlerin· 

"'11 ... yat son günlerde bir düğünün şenlik ve darmaları d birin d 
1 "" saray dıpndaki Zoi•• ile buluıma- Çünkü buradaki zavallı delikanldann kışlalarından çıkmıya bile ce- olınalr.tadır. 22 mayısta Troppau'daki 1 en • oor um. . 
•tı •- bayram gürültüsü ile ihliil olunmuıtur. SUd t mi k tinizi ç kosl le 

"- mlııi olan da 0 idi. genç kızlardan hiç arkadatlan yoktur ve saret edemediler.• Tezahtircüler sonra Çekler ve slovaklar bu istihkAmlara sev- - e me e e n " ova • 
h - Şimdi ise Zoiçeyi kendi eliyle sa· kasabada onda bir nisbetindeki 11adide .K.asabb~n:.nk bbugün, evlendi_rdiğıh' bkikır kdızı czafere selfun> demek olan cSieg Heib kedilmiştiı·. Bazıları hatta giyinmiş bile ya çerçevesi içinde kalmasuıa bUtUn 
""Y6. •• d . . ıçın uyu ayranı etmesıne a a :nklalari le '--ki d •--tılar dUny tahri edecek bir harb t rcih gon eren yine Bizaıuı başvekilidir. kızlar da onlara kend~ennı pek pahalıya d ç·· k" Kulb d ,_._ Y SOJ<a an o..,. · değillerdi. tl'nlformalarını orada giydiler. ayı P 1 e 

._ Zoı" •• ••rayda mı' çal tık! . . b k" 1 . var ır. un u uoy a seıuz oeneden• Bu ha '-·-·!ar akşam kadar k dah kısa b eder misiniz' ~ - ' satmıya ıı arı ıçm e ar ar cıvar Y~~ ı a , ve Bir çeyre ten a ir zaman zar. · 
tii ._ Evet Haşmetmeap.. Hem de iki köy ve kasabalara giderek arkadaşlanııa beri ilk defa olarak bir düğün görülmek- Krnovdan Poppan • Opavaya kadar yol· fında Çekoslovak hudut kıt'alan mevki- TereddUt etmeden cevap verdi: 

lldenberi. oradan bulmaktadırlar. tedir. da bUtün gece işittim. !eri başına gaçınlş bulunuyorlardı. - Harbı tercih ederim. 
lıJc 1' eofano;un bütün vücudunu kıskanç· Kulbuoy' da on erkeğe bir kız düıme· Kasabada sekiz ıenedenberi ilk defa cSieg Heil>. Çekoslovak hududunda, SUdet almanlanndan birinin dllkkA· 

"'rdı. •i bu ccennet> teki delikanWann evlen- yapılan düğün de iki Kulbuoylu arasında treni kendi hatlaruıa geçirmek için Çek nuıa girdim ve bazı öteberi aldım. 
a.I 'i;' NaoıL Nasıl olur bu .. de& Ve bu mek ümitlerini kırmış ve bütün gençler değildir. Evlenme cennetindeki nadide topraklarına gelen alman demiryolu me- - Cidden pek fena bir vaziyette mi Salatalık ve kar

puzun güzellik
teki rolü 

Çıt lığı da.. .. ' bekar bir hayat yaşanuya karar venniş-1 genç kızlardan biridir, fakat kocası baı· murlarını yolcular böyle selAmlıyor. bulunuyorsunuz ? Dediın. 
._ Bizzat Zoiçenin babası yapb, !erdir. Kasabadaki her gencin tek başı- ka bir kasabadandır. Bu •uretle, bekar· Sieg Heib. Kahve rengi gömlekli ve - Ben halimden §?kayetçl değilim, 

1\11>;._ Biraz evvel başvekil.. diyordu- na bir evi vardır. Buradan bazısı ihtiyar lar cennetinin kızları. kasabalarındaki er· kısa nazi pantolonlu bir izci meydana dedi, b&hsus 1914 de Avusturya ordu-
'• ana, babası ile yaşar, bazısı da yapaya!- keklerle evlenmemek hwıusundaki ana• çıkar çıkmaz derhal eller kalkıyor: sunda harbetmlş olduğum için yerimden 

....::: Evet majeste .. Hem Zoiçeoin ba- nızdır. Ve bütün iolerini kendisi görür. nelerini muhafaza etmektedirler. cFührer, Reich, wulk• (Bir memleket, daha ziyade memnunum. 

Bir Ispanyol nebatat mUtahıwısı Ho-
ber •okaklarda oyun oynıyarak geç vakte Biçare baba, oğlunu adam etmek için mat aldı. Bilmesini arzu eylediği bUSUMb Ii dda eni bir klinik a tır. Gtızel 
kadar kalır, hava karardığı. gece olduiıı aarfeylediği gayretin fayda vermediğini, tamamiyle öirendikten aonra çocuiun vu y ÇUl1§ Halk masalları 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zaman eve avdet ederdi. Alaeddini ıslaha muvaffak olamadıiını yanına ookularak ve elinden tutarak aor• kadınların yorgunluktan bitap diiımilş, 

Bir iş görecek, artık bir sanat öğrene· görerek müteessir oluyordu. Bu kederle duı solgun çehrelerinin bakımı ile nebatat 

Cinli Kaya bilecek bir yaşa gelmişti. Babuı Alaed· bir gün hata dÜftü. Birkaç gün aonra - Oğlum oenin pederin terzi Mua- ilml arMında ne münasebet var ki? Dl-
dini bir gün alıp dükkanına götürdü. vefat etti. tafa değil mi? yenler bulunabilir. Halbuki, halrihtte 

Ona terzilik öğretmek, kendi gibi bir sa· Babasının velabndan sonra bukısı:z Ala.:ddin o güne kadar ııönncdiği hiç de öyle değildir. 
natkar yapmak istiyordu. Halbuki onda kalan Alaeddin kendini bütün bütün bay- ve hiç tanımadığı bu adamın y!lzüne Vakıa mUtahauıs, yüze .sUrlllecelı: 

_ J O _ sanata hiç meyil ve heves yoktu. Baha• lazlığa VUrdu. Her gün sabahtan akşanıa hayretle bakarak cevap verdi: kremlerin salatalık ve karpuz wıaresln· 
- y sının bir ııeyle metgııl olduğundan isti· kadar •okaklarda, kendi gibi haylazlarla - Evet efendim pederim terzi Muo- den yapılmasını doğru bu!maktıı, fakat 

.. h. b• alnız kızlann düğününden evvel ı üzerindeki cCinli Kaya> hakkındaki ri- 1 d d k h k ukl ül ka t fa •.ıt F-L.t k be · lat ._;~ çınar ka~•ft ·"·" gı'bl meyvaların .,.. a e e ere emen aokağa fırlardı ve o oynama tan, çoc arla gür" tü ve v- a ı .,.. ço tan n ve •-...- • ·-. §"'...,,. 
leltdir •:•y sormuı idim. Sen de beni vayeılere bu terzi Ali ustarun da hika· gün akşama kadar dükkana dönmezdi. ga ederek döğmek ve döğUlmekten baıı- tir. usaresini değil, bizzat kendilerini cilde 
o fob,· bı'ret:ür .. ekı·· cevap vermemiştin, lıte yesi ilave olundu. kabir ~lem··-·' olm~ordu. l Sihirbaz ç~,,ı;,,ft bu oözilnil lfitince sllnneyi tavsiye etmektedir. Onun fik. , Terzi oğlunun dükkandan kaçbğıru ~3 "'""~ ·-, -~-

- itte r u uaknutaınıyorum. sı·hı·rıı· la" mba görünce pek ziyade kızdL Arkasından Annesinin nuihaderini dinlemiyor, bi- haylwıp ağlamaia. ellerini saç Ye ..ı.... rlne gött: cMidı!ye iyi gelen, cilde de iyl 
l<>_ B 0 mer ını timdi izale edece- 1 •-·"-- L--· alı çelan-" gelir• ••ın, en' din! araınağa çıkb iııe de o civarda bulama· çare kadını ÜzÜm üzüm üzüyordu. On ını yo..._., """"" YU1UP ..,.e 1 · ki 

1 l' • . ~ . e. . Evvd zamanda Çin memlektinin en dL beı yaşma gddiği halde istifade getirir batladı. Alledclinl koUan anına alıp I MUtalıassısuı açtığı _Jn.lkt mllfterl• 
ı..,,_;:.• 1ı uata cCin!i Kaya> meadeaini 1 güzel, en zengin ve en büyük tehirlerin· Aktam üzeri evine dönüşünde Alaed• bir ite bqlam&mlfb. ııözlednden alnından öptü. Hınçlwıklar lerl gUnden gUne çoğ~~ta ve -~uraya 
"1ali dz~e hikaye etti. Kadın bunu ke-! den birinde bir fakir terzi vardı. Muata· din benilz en cdmemiıti. Çocuğun dük· Annesi hizmetklrlık ederelr., dikit di- aruında dedi kiı 'devam _eden kadınlar gıttikçe guzellet-
1\efto e.1 atle dinledikten sonra geniı bir la adında olan bu terzi. pek fakir ve ay• kandan kaçtıiını annesi de duyunca kerek oğlunu ve kendini kudlyeınut ııe- - BiTMEDi - mlltedir. 

_ O arak. memnunane dedi ki: 1 nı zamanda tô.liaiz olduğundan karısiyle mahzun oldu. çindiriyoTdu. 
k hı t•mdi yijr •• · ·· • d b. tek "' d 'b t bul ü · ·ı ıiı-üJc b' .. egımın uzenn en ır o,..un an 1 are unan 8 esuu · Yatsı vakti evine dönen Alaeddin ba· Bir ııün Alaeddin yine sokakta arka-
•1.,,.,,,, ır lyu~ ~tı. Eiier bunu haber ancak zorlukla gcçindirmeğe muvaffak bumdan ııüzel ve mükemmel bir dayaJ>. daşlariyle oynamakta iken oradan bir ya• 
d .. t 

0 
I& •elim emin 1 ki k • olabiliyordu. 1 ' · · · · · · -n olecekf . . 0 mera ım yedı. Bır daha kaçmıyacagını, çalıtaca· bancı seçti. Bu yabancı <Afrika ailm• 

ltı.,,, hetaı ~~~ımdı artık her bir hak- Terzi Mustafanın ~ğlu Alaeddin son ğını ağlıyarak temin eyledi iııe ele ertesi bazı• denilen aihirbazdı. Alaeddinin 
llti g" derece haylaz. fevkal&de tenbd ve yara· ııün yine dükkinda durmayıp hçtı. oyun CSnl\&ındaki hal ve tavrı. çe-rildiği. 

ditı>h ku~ sonra Ali uata vefat etti. Pa- maz bir çocuktu. Babuma ve anneoine O akşam da mükemmel bir dayak ye- çocukların hepeina tahakküm ve nüfuzu 
l~e il~ederiııin cenazesini ihtilali.b hiç itaat etmez, bunların .özlerini ve na• di. Fakat bundan da bir fayda hasıl ola· nazan dikkatini ı:elbetti. Onda, kendi 
•111.raı. .;,,.r ~~ırdL Kainvalideaini o.araya j sihaılerini dinlemezdi. Her gün sabahle-: madı. Her ııün day•' · yeyor Ye yine ka· malr.ıat ve meramına muvafık ve kork
"• ınUlı:e ornrüne kadar muazzezen I yin yatağından geç kalkar, kalkınca da çıyordu. Çünkü çocuk böy}e feylerle ka· maz ve cesur bir çocuk olduiıına d.Wet 

Seıner~::en hesledt j hemen ıokağa kotar. bütün gün kendi büi ıslah ve terbiye değildi. Bütün bil- eder ban aliim ve alrvil görerek. diğer 
den Buharaya giden vol gibi haylaz ve yaramz çocuklarla bera· tün baştan çıkmııtı. j çocuklardan Alaeddin hakkında malU-

Her ••• e verı,ı sa h.t banka binası ve depoları 

Akşehir Bankasından: 
ikinci Kordonda idin Banim binasiyte Kasap bızır mahatte.i 

"l'e Otüdiler aokağmda 19, 25, 27 nmnarah "TI! iki dükka 
iilki1eti sabhia çıkanlıınf olduğundan binayı görmek TI! tdtlif1 • 

ni ilk1lll6Jiiil etmek için lzmirde Gazi bulvannda 16 numarada Atqe.! 
bir Tıcaret eri müdürü ba1 Halil A.klı:ende müracaat etmeleri • 

lunur. 1 - 25 (2858) 
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ŞEYTAN =J~/n 
.......................... 

VE KUMPANYASI 
............................................ 

Büyük aşk ve macera romanı 
-56-

Peçeli kadın, Jan Lö Helyenin önüne halde beldiyoTdu. 
geçince, ihtiyar terzinin tahmin ettiği gi- 1 Bu sandal, biraz sonra Nereyid gcmisi

bl di.vetki.r aşlc sözleri ıöyliyeceği yerde ne gitmek üzere gc)ccek olan Jan Lö 

yavq ve çok temiz bir Fransızca ile : Helycyi doğruca Parsikal gemisjne götü-

- Mösyö Jan .. dedi. Allah aşkına TecekleTdi. (Panikal) da ise doktor Ce-
olaun ıözlerimi hayrete dü,meden ve 

belli ettneden dinleyiniz. Çünkü etraf
tan bütün hareketlerinizi tarassut edi

yorlar. 
Jan, bunları duyunca birden irkildi. 

malyan ve Karjalc bekliyordu. 
Otomobilde Niyang çok heyecanlı idi. 

Tatiano ise heyecanlı görünmek istiyor, 
sigara üstüne sigara içiyordu. 

Niyang: 

Orgeneral Fahrettin Altay ziyafette 

Enternasyonal Fuar 
Peçeli kadın, yavaş adımlarla önden ııi

İJiyor ve yavaı yava9 aöyliyordu. 
Görenler onu i;ıitmedikleri gibi arka

iından gelen Avrupalının da onu dinlc

'diiini farketmiyorlardı. 

- Geç kaldılar. . dedi. Anlaıdan biç 
te aceleleri yok. 

Tatiano cevap verdi: 

- Sandalcılar da sabırıızlanmağa 

baıladdar. Bale, içleTinden bhi nhbm 
üzerine çıktı. 

Jüri heyetinin gelecek yıla ait olmak 
üzere serdettiği temenniler 

önden giden ve }anın hayret ve me

Yakını mucip olan kadın, peçesinin al
tından 9unları aöyliyordu : 

- Acaba vaz mı geçtiler) 
- Zannetmem .. 

Tam bu sırada lconteı, Niyangın ko
lundan ıımsıkı yapışb. 

- Bale!.. Bak!.. 
Sağ taraftan blitün hızı ve büyüle bir 

gürültü ile ufak bir deniz ınotörü geli
yordu. 

Motör tam önlerinden geçti ve gemiler 
arasında aynı oUratle kayboldu. 

Tatiano ve Niyang bu luaa An içinde 
motörde bu1unan1an görmüşler ve tanı
mıılardı. 

Motördo Jan Lö Helye ile Gus var
dı. 

Niyang dişlerini aıkarak haykırdı : 

- Mösyö Jan, siz şimdiye kadar at
lattığınız tehlikelerden daha büyük ve 
müthiş bir tehlike içindesiniz. Düşman

larınız. başlarında amcazadeniz Karjak 
olduğu halde izinizi burada da keofctti
)er. Hatırlıyor musunuz.. Nöyyide yine 
böyJe bir tehlikeden sizi tam zamanında 
bir cihriyar> kurtarmıştı. Şimdi bu ( ih
tiyar) da aynı yerden geliyor. Eğer söz
lerimi dinlerseniz bu sefer de kurtulur

ıunuz. Limanda size bir tuzak kurulmuş
tur. Yarın akşam Nereyid vapuruna git
menize milni olacaklar. Şimdi ıize bu 

tuzııığa düşmemeniz için ne yapmanız )i.
zımgeleceğini söyliyeceaim. - Onlar .. Gidiyorlar .. Kaçırdık .. 

Konteı, söz oöylememek için dudak- Fuann kapanış ziyafetinde Behçet Uz nutkunu SÖ'IJliyor 

Ertesi gün .. 

Akşamın kaTanlığı ettafa çökmüıtü . 

Limanda sayısız gemilerin karartıları 

geceye karışıyordu. 
Vapmlann kıç, baı ve direklerindeki 

fenerl er geceyi zaif ışıklan ile henekli

yorlardı. Rıhtım üzerinde yer yer tüc .. 
car e~yası yığıntılan vardı. Bunların ct

raflannda dolaşan ve nöbet b ekliyen tek 
tük gümrük muhafaza memurları dolaş
makta idi. 

Bu C§ya yığınlarından birinin biraz 
azaiında bUyülc ve lüks bir otomobil du
nıyordu. Otomobilin içinde Tatiano ile 

Niyang vardı. 

lki•I de gözlerini rıhtımın bir nokta
ıına ... merdivenli i•kele tarafına dikmiş
lerdi. 

l!!kelede yanaşmı§ bir sandal vardı. 
Vapurlardan her hangi birine gidecek 

bir müoteri bekler vaziyette olan bu aan· 
' dalda Uç aandalcı kürelclere yapıımış bir 

lannı ısırdı. Derin bir eevinç kalbini kap
lamıştı. 

içinden: 
- Beni dinledi .. Ve bu sefer de kur

tuldu .. 
Diye düşündü .. Sevincini belli elTne-

mek için susuyordu. 

Otomobilden atladılar. 
Sandala bindiler. 
Doğru Panikal gemisine gittiler. 
Cemalyan ve Karjak onları görünce 

endişe ve hayrete kapıldılar. 

- Ne var. Ne oldu .. Ne oluyor) 
Diye sordular. 
Tatiano. rolünü mükemmel yaptı. 

Kendini ele vermeden olan 9eylerl kıss
ca anlattı. 

Karjak boğuk bir lr.ilfür salladı ve bu 
vesile ile Cemalyana çatmağa fırıat bul
duğuna sevindi. 

- Doğru•u dair.torun planı pek mü
kemmelmiş .. dedi. 

-BiTMEDi-

Senenin •• •• •• kermesi uçuncu 

lzmir saylavı B. Rahmi Gökenin baş
kanlığında toplanan lzmİY Enternasyo
nal F uan jüri heyeti ap.ğıdaki kararlan 

a1mıştır : 
1 - Bu yıl için mevcut ekspozanlar 

dört tipe ayrılmışlardır. 
a - Devletlerin resmi pavyonlan olup 

içinde muayyen grup ve fabrikaların em
tiaları ekspoze edilmiyenler. 

b - içinde muayyen grup ve fabrika 

gibi not1ara tah~is edilmiştir. 

b - Tam numaraya göre 35-39 u 
dolduranlar bronz 60-79 u dolduranlar 
gümüş 80- 1 00 ü dolduranlar altın ma
dalya alabilirler. 

4 - Bu esaslara göre heyetimiz Üye .. 

}erinin pavyonları teker teker tetkikten 
sonra her birinin ayrı ayrı verdikleri not-
1ann vasa tisi ahnarak toplanan takdir 
ve incelemede mevc\!t ektııpozanların d e-

Bugün Selçukta Valinin 
nutkuyle açılıyor 

Vali... Ziyafette konsoloslarla beraber 

emtiaları ekspoze edilen ecnebi devlet yeceleri listeye sırası ile yazılmış ve im-

Harabeler ziyaret edilecek ve milli 
oyunlar tertip edilecektir 

ve milletlere ait pavyonlara. 
c - Muhtelif fabrika ve istibsalatı 

idare ve ekspoze eden Vekalet, Banka, 

Şirketler. 

d - Resmi ve özel pavyonlar. 
2 - Bunlardan A lar yalnız ıeref dip

loması, B, C )ere ,eref diploması ile için .. 
deki grup ve fabrika ve teşekküllere li
yakatlerine göre madalyalar, D lere liya
katlerine göre madalyalar bunlardan 
gayri bütün pavyonlara da iştiraklerin
den dolayı teşekkür oertefikaları verile
cektir. 

3 - Madalyaların ve teref diploma· 
larının tahsisinde verilecek notların e9as

ları tunlardır: 

a - Tam numara 100 dür. Bunun 
25 i dekor, 30 u materyal, 25 i bina, 
1 O u terbiyevi propaganda 1 O reklam 

Bu oabah saat 8,15 de Alsanca.ktan ha
reket edecek otoray, daveUilerl ve lst!
yen zevatı Selçuğa getirecektir. Bilet 
ücreti gidip gelme gayet cüz'!dlr. Bu 
günkü şenlikler gayet müstesna olacak
tır. 

KUŞADASI GÜNÜ 
Yarın kerllıesln Kuşadası gilnUdür. 

Sabah sekizde Selçuktan K uşadasma 
hareket edilecek, saat ona kadar Kll§ll
dası pazarı ve mahsulat sergisi ziyaret 
edilecatir. Saat ondan itibaren ada ku-

Xuşadamıdan bir gorunü~ hibU gençleri tarafından tertlp tdilen 
Vılayetin, 938 yılı üçüncü Kermes 1 ve bütiln gün orada, muhtelif eğlenceler deniz eğlenceleri yapılacak ve gürbiiz 

§eiılikleri bugiln, tarih ve güzellik sitesi ve ziyaretlerle geçecektir. Bu günün pro- çocuk milsabakası yapılacaktır. Saat on 
Selçukta valinin bir nutku ile açılacak gramı şöyledir: dörtte at sporlan ve milli oyunlar yapı
ve şenlikler Uç giln Uç gece daima artan 1 - IstiklAI marşı ve kermesin açılı§ lacaktır. 
"bir neşe içinde devam edecektir. Vilaye- söylevi. ÇAMLIK GüNO 
tin tarihsel köşelerini biltiln hususiyetle- 2 - Efes harabelerini ziyaret, Odeon- Kuşadası kermesinin çamlık günü ker-
riyle tanıtmak gayesiyle sayın valimizin da oyun ve konser. mesin en mutena eğlenceleri içinde ge-
lbdas ettiği kermeslerin muhitte uyan- 3 - Saat on beşe kadar istirahat. çecektlr. Ziyaretçiler çamlık otelinde 
dırdığı al8ka cidden büyüktür. Bu ker- 4 - Saat on beşten itibaren kaval, cu- kalabilecelı:lerdir. Sabahleyin saat onda 
mesler zamanla büyük bir sükse yarat- ra, bağlama, kabak konseri ve türküler. kokulu çamlar altında cirld oyunları ya-
mıya müstaittir. tik adım muvaffak ol- 5 - Selçuk: harabelerin! ve açılan hay- pılacak, öğleden sonra Tekirdağlı, Kara 
muştur. van sergisini ziyaret. Ali, MülAybn ve Himmet pehlivanhırm 

Uç gün devem edecek olan ( Kuşada- 6 - Gece saat yirmide meşa)eler ge- iştirakiyle pehlivan güreşleri yapılacak-
" kermesi ) bu gün Se!cukla açılacak cit resmi ve Kozan oğlu piyesi. tır. 

k.l tarif edıto• • ru••._ .... "--\ ··~dü: Okadar beitendi 
----

zalanmıştır. 

TEMENNiLER 
Gelecek yıl yapılacak altın, gümü§ ve 

bronz madalyaların ile.iter tip ve derece 

yani topu altı tip ve derecede ve delikli 
veya halkalı olma.sının, 

Beynelmilel diğer fuarlardaki gibi jüri 
talimatlarının takdir ve madalyonlar sis~ 
tem ve şekiHerinin celbi ile tetkikinin, 

Cenevre anlaomasında beynelmilel 
sergilere ait noktaların tesbitinin, 

Gelecek yıl memleket mahsul ve ma
mullerinin kalitesini yükseltmek gaye.sile 
paralı kalite müsabakası açılmasının te
mini fuar komitesinden temennt olunur. 

Ekspozanlardan 69 müesse&eye altın 

49 müesseseye gümüo, 2 O müesseseye 
bronz madalyalar verilmiştir . 

ŞEREF DiPLOMASI ALANLAR 
Sovyet Rusya, Yunanistan (Diplom) 

ve muhtelif fabrikalara, altın ve gümüı 
lıalya (Diplom), Filistin (Diplom), ln
giltere (Diplom bonorifik), lran (Dip
lom honorifilc), Rumen (Oiplom hono
rifik), Belçika (Diplom bonorifik), lt 
bankası , Sümerbank, Eti Bank, lnbisarc 
]ar, Nafia pavyonlandır. 

Iranda 
Modern ve büyük 
bir hava istasyo

nu kuruluyor 
Londra, 21 (ö.R) - Tahrandan bil

diriliyor ı lran hültümeti Hemdanda bü
yük bir tayyare i•tuyonu yapmağa ka
rar vermiıtir. 

Bir milyon metro murabbaı oaha Uze
rinde yapılacak bu istasyon dünyanın 
en modern tayyare lstasyonlanndan biri 
olacakbr. 

22 EYLOL PERŞEMBE 1935 

Trakyalı 50 amatör 
sporcu Gümülcinede 

Gümülcine 
yapan 

ve 
sporcu1arımız 

lskeçede iki rna~ 
avdet ettiler 

Bu ziyaret dostluk 
oldu. Sporcularımıza 

tezahüratına vesile 
ziyafetler verildi 

Edirne Sporcuları Gömülcüne ista..yonunda ve Iakeçede geçit resmindl 

Edirne 19 (Hususi muhabirimizden)- Pazartesi giinü belediyo Telsi kafj!t 
Komşu Yunanlıların d3.veti üzerine ls- mize şehrin görülecek yerlerini geıdir 
keçe ve Gümülcinede iki maç yapmak ve Salı aabahı ]•keçeden ayrılan k•fif' 
üzere geçen hafta Edirneden hareket miz Gümülcinede ayni tezahilratla k•f~: 
eden elli kişilik amatör sporcu kafilesi landı. Kafile reisimiz yanında ilci ar~ı· 
bugün şehrimize dönmüıtür. daıile umumi valiyi, belediye reisini ıo•~ 

Cumartesini Dedeağaçta geçiren ka- kamlarında ziyaret etti. Salı gecesi 16' 
lilemiz ertesi sabah Gümülcineye hare.. gençler birliğinin misafiri olarak ,~r 
ket t>ltİ. Gümülcine istasyonu Türk ve rildi. 

Edime Sporcularımız ve Yunan Sporcuları Gömülcünede Türk gınu;ler 
birliği kuliibiinde bir arada 

Yunan bayraklariyle •wlü Jdi. istasyon
da binlerce karşılayıcı arasında belediye 
reisi, Gümülcine konsolosumuz, Müftü, 
cemaati islimiye reisi, Gümülcine Türk 

gençler birliği azaları ve bir çok sporcu
lar da vardı. Burada kafile Yeisimiz Bay 

Cemale bir büket verildi ve on dakikalık 
kısa bir tevakkuftan sonra trenimiz hal
kın alkışları arasında lıkeç~ye hareket 
etti. 

lskeçe i•taıyonu Türk bayraklariy]e 
ıilalenmiş bulunuyordu. lıtasyonda biri

ken binlerce halle kafilemizi ldeta lcu
caklarca.sına büyük bir samimiyetle kar .. 

ıdadı. Bando muzilca Türk ve Yunan 
milli marılanru çalıyor. Baıta belediye 
reisi, müftü, metrepolit, spor ku1üpleri 
ve Türle gençler birliği baıkanları olmak 

üzere bütün karıdayıcdar doıtlulc teza
hürleri göateriyorlardL Asis kulübü reisi 
kafiley~ beyanı hopınedi etti. Buna kısa 
bir nutukla kafile reioi Cemal lcarıılık 

verdi. Bundan sonra önde muzika olduğu 
halde otomobillerle tehre girildi ve ka
filemiz bütiln yol boyunca birikmiş halle 
tarafından ıiddetle alkışlandı. 

JLK MAÇ 

ilk maç Pazar günü saat 1 6,30 da ya• 
pıldı. Yunanlılar eyi hazırlık yapmı~lar .. 
dı. Saha hıncahınç dolu idi. Şeref direk
lerine Türk ve Yunan bayrakları mera· 
ıimle çekildikten ve iki taraf takımları 
ııraıında bayraklar teati edildikten ıonra 

önde takımımız olduğu halde ehada 
bütiln lslceçe kulüplerinin ittiralciyle bü
yüle bir geçit resmi yapıldı vo bunu mü
teakip baılıyan maç çok samimi bir haa 
va içinde cereyan etti. Maçtan aonra fC'" 

birde ufak geziler yapıldı ve gece saat 
dokuz buçulcta kafilemize belediye tara• 
fından mükellef bir ziyafet verildi. Ziya• 
fette l•keçe belediye reisi ile kafile rei• 
sim.iz Cemal arasında dostluğu ifade 
eden samimt nutuklar söylendi ve iki ta

yafın da candan tezahürlerine vesile ol
du. 

Ertesi günü saat dörtte Türle ve Y"' 
nan takımları arasında ikinci maç ys' 
pıldı. Bu maç milnasebetiyle merasirrı' 
Yunanlı komşularımızın milli 11ençlik tel' 
kilatındah başka kız izci oymağı da iıtl· 
dk etmiı bulunuyordu. Maç 2-2 beri' 
bere netlcelendi. 

Va.Jii umumi vekili takımımıza bizzllt 

bir kupa verdi. Kafile reisimiz de Yun•~ 
takımına bir kupa hediye etti. Maçt• 
garbi Trakya umumi vali vekili katibi 
umumi, generaller, belediye reisi. ÜJ'Jle' 

ra ve :r:abitan, konsolosumuz ve mern1e' 
ketin bütün tanınmıt aimalan da haııf 

bulundu. Gecesi ticaret kulübünde kofİ' 
lemiz ıerefine mükellef bir zit•' 
fet daha verildi. Nutuklar ıöylendi. Ş3t' 
kt ve garbi Trakya arasında her ıene at' 
letizm müsabakaları yapılmasının ço1' 
yerinde olacağı fikri ileri sürüldü. Kafile' 
reisimiz de bunun yerinde bir hareket 
olacağını söyledi. Ziyafetten ıonra Tüt~ 
gençler birliğine gidilerek Türk ve Y"' 
nan milli oyunları oynandı ve çok ne' 
ı~li bir gece geçirildi. Ertesi günü G.U .. 
mülcine konsolosumuz kafile terefine bit 
çay ziyafeti verdi ve bundan sonra kafile 
Gümülcineden hareket etti. lstasyonds 
konsolosumuz ve refikası bütün Gömül .. 
cine büyükleri, halk ve gençlik kafile' 
mizi uğurladı. Edirneye gelinceye kadaf 
bütün bat güzergahındaki kasabalar h•I• 
lcı iıtasyona çıkarak lcafilemizi çok can' 
dan tezahürlerle karşıladı ve uğurladı. 

M.AKTIJC 

Muğla halkevi 
çalışmaları 

Çorum, 2 1 (AA) - Halkevi çalıı• 
malarına büyük bir hızla devam etınelc' 
tedir. Ar ve tem•il kolları lcomıu Met" 
zifon kazasına giderek orada Tırtıllar ~e 
bir adam yaratmak piyesini muvaffak!' 
yetle oynadılar. Binlerce MerzifonlunuJ\ 
allr.ıılannı kazandılar. 

Liseliler yurdu 
Çocuklarını liseye veya orta mek
tebe leyli yazdıramıyan ailelere 
Jzmirde Birinci Kordonda Alaancak Vapur iskelesi Iw,ııında 364 

numarada Lise Ye Orta mektep talebeleri için gayet ııbhi ve ciddiyeti 
hiiz bir TALEBE YURDU açılımtbr. Yurd Liıe muallimleri idareti 
altındadır. inzibata ıon derece ehemmiyet verilir. Şerait lise ,eraiti· 
nin aynidir. Her gün yurda kayıt muamelesi yapıhr. 
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1564 Esnaf bankası 8 25 13 50 

Tehlikeli Aşk!. 
Bcrengaria ismindeki büyük transat- vaziyet değigti. Eğer bizimle görü~mek 

lantac Şerburga yaklaşıyordu. Hava çok ! için teşebbüste bulunursa: sen kabul 
R'Ü~I. deniz sakindi Vapurun spor gü- ! edersin. Ağzını ararsın. Bakalım benim

Verteainde hararetli bir tenİ5 maçı ypıJı .. 1 le görüşmek isted iği mühim tica.rct işi 

Yordu. Madam Katerin Harli şen bir kah-1 neymiı} Ben yandaki odadan sizleri din
lı:aha atb. Maçı kazanmıılardL Genç ka· !erim. 
Clın bu muvaffakıyetini, kı.men de bir· I Rudolf Garant, odaya girdi. Etrafına 
lilı:ıe oynadıkları Rudolf Garant'a borç· ıüratle göz gezdirdi. Genç kadının oda
luydu. Bu yakışıklı ve sportmen delilr.an· da yalnız olduğuna kanaat getirince, ko
lıyfa vapurcb tanışmışlardı. Birkaç saat ıup ellerine sarıldı: 
gibi lcıaa bir zaman içinde, aralarında - Beni affedin. Sizi rahatsız ettim .. 

Pek samimi bir dostluk teessüs etmişti. Fakat, hislerime hakim olamadım. Bili
Rudolf, güzel kadının elini kuvvetle sık· yonunuz, •İzi çJgınca seviyorum. 
~. Sonra içten gelen bir sesle: Genç kadın, ainirli hareketlerle bir 

- Tebrik ederim Katerin, dedi. Çok iki adım ıeriledi. ürkek gözlerle yan-
ınülı:emmel bir oyun oynadınız. daki odaya doiiru bakıyordu. Titriyen 

Katerin, baygın yeşil gözlerini süz- bir sesle söyledi: 
dü, Dudaklarına tatlı bir tebessüm ya· - Rica ederim. Derhal buradan gidi-
nldL Nezaketle mukabele etti: niz. Kocamın her an buraya gelmesi ih-

Kompilmanlartnıza teşekkürler 

ederim. Yalnız. maçı kazanmamızda si
tin de büyük rolünüz olduğunu unutma .. 
)'lnız. 

Delikanlı içini çekti. Derin, derin dü-
tündü. 

Katerin, alaylı bir tavırla sordu: 
- Ne düşünüyorsunuz} 
Rudolf, gözlerini genç kadının gözle

rine d ikere1': 
- Sizi düşünüyorum, dedi. Hak.ika-

timali vaT. Sonra bu vaziyeti ona ne şe
kilde izah edebiliriz. 

- Kocanızı düşünmeyiniz. Onu na· 

sıl olsa kandırırız. Zaten, kendisiyle gö
rüşülecek mühim bir i1im de var. Fazla 
vakıt kaybetmiyelim. Bana bir randevu 
veriniz. Sizinle bir iki saat baş haşa kal· 
mak İstiyorum. Sizden son sözü almadık
ça buradan gitmiyeccğim. 

- Bu dakikada. size veTccek bir ce
vap bulamıyorum. Bana biraz vakıt hı-

ten Şerburg' da vapurdan inecek misi· rakınız. Adresinizi veriniz ... Düşüneyim .. 
niz) Fakat, şimdi hemen gidiniz .. Kocam, esa

- Evet, İneceğim. Oradan Parise gi- sen şüphe ediyor.. Kendisinin çok kıs-
deceğim. kanç olduğundan bah!'etmiştim. Bizi bu-

RuJolf, bir saniye sustu. Sonra ciddi 
bir tavırla: 

- O halde, dedi. Ben de Parise git-

rada bu vaziyette görürse, neticenin bir 
faciayla nihayet bulması muhakkaktır. 

Yalvarırım size, bir saniye durmadan gi

diniz buradan.. Ben de sizi seviyorum ... 
Sevdiğim için sizi korumak istiyorum .. 

1491 Solari 
1128 K. Taner 
805 inhisar 
8 2 4 A. R. üzümcü 
776 S. Riza 

9 
!O 
8 50 
8 75 
9 50 

624 l' Tü. Tnrım şir. 9 
5 13 Y. J. Talat 9 5 O 
5 1 O Paterson 1 O 
341 Ak••ki Bank 9 50 
336 S. Remzi 9 
298 Q. Ardiıi 9 50 
227 j. Kohen 9 625 
2 34 Sın lak oğullan 1 1 
170 P. Klark 10 25 
167 F. Abdullah 9 75 
166 N. Üzümcü 1 O 875 
1 28 M. Be•ikçi 8 
132 H. A!berti 9 25 
99 S. Erkin 10 
58 F. Soydan 1 O 
7 6 Hikmet Besim 1 O 
3 1 Öztürk şirketi 
2 1 Suphi Beyazit 
1 7 A. Rapanyo 
1 1 Hilmi Uyar 
8 M. j, Taranto 

84 j. Taranto 
10839 YekOn 

196033 Dünkü yekun 
206872 Umumi yekun 

iNCiR 
1471 Tütsü ile ı. 

5 76 S. Remzi 
352 P. Paci 
222 Albayrak 
205 lzzi ve Ali 
1 7 3 F. Solari 
15 3 B. Alazraki 
161 H. Levi 
40 Öztürk L Şir. 

24 B. Franko 
16 M. H. Nazlı 

3393 Yekun 

9 75 
9 875 
9 50 

10 50 
18 
10 

7 
7 50 
9 50 
8 75 
8 50 
8 
7 
7 
7 25 

10 
9 

l'nelt Üzere ŞeTburg• da karaya çıkacağım, 
Bundan sonra. sizden ayn yapmama im .. 
k8.n tasavvur edemiyorum. Dünyanın 
öbGr ucuna ~itseniz. gene sizi takip ede .. 
ce§im. 

Genç kadının gözlerinde yaşlar be
lirdi. Rudolf çevik bir hareketle kadını 

49 714 Dünkü yekun 
5 3 1O7 Umumi yekun 

belinden kavradı. Bir sani.ye dudakları 

birleşti. Birden yandaki odanın kapısı 
CUzel kadın, gülümsiyerek itiraz etti: 
- Böyle çocukça §Cylerden vazge-

çiniz. Sizinle vapurda tanışbk. Hot bir açıldı. E•ikte uzun boylu bir adam elin· ZAHiRE 
yol arkadaılığı yaptık. Benden daha faz- de küçük bir tabancayla duruyordu. Bir 1200 çuval Buğday 5 25 
la birşey beklemeyiniz. Hem koea:n kıs- saniye Rudolfla göz göze geldiler. Deli- 2 3 va:;ron Arpa 
ltanç biT adamdır. Benim yüzümden ara~ kanlı genç kadının beline daha büyük l 6 7 çuval K. D. 5 

12 25 
13 
10 
il 50 
15 
16 
10 75 
14 50 
10 21 
11 50 
16 50 
13 
16 
11 
9 75 

13 
11 
9 75 

11 
14 
12 50 
11 75 
10 50 
9 50 

16 50 
18 
1 1 25 

16 
10 50 
16 
10 50 
14 
10 50 
12 
9 50 

10 50 
10 
9 

5 50 
3 60 
6 50 

nızda bir hadise çıkmasını istemem. Bir- bir kuvvetle sarıldı. 5 5 1 çuval Bakla 
ın:te geçirdiğim.iz bu bir kaç ııünü tatlı Harli, elindeki tabancasının narnlU:u- 50 ton Bakla 3 95 3 975 
bir habra olarak kalplerimize gömelim. nu Rudolfa doğru kaldırdı. Boğuk bir 100 çuval Nohut 6 125 

Delilr.arJı, Katerinin küçük. eevimli sesle haykırdı: 6 çuval T. B. içi 106 
elini avuçlan içine aldı: 1 K Ç b 185 ton P. Çe. 3 3 0625 

- aterinl a uk çekil bir kenara!. 137 kent. Palamut 330 360 
- Katerin, yapamıyacağım bir tcYi Bir köpek gibi geberteyim şu serseriyi.. 4 5 O 

, ___________ g ______________________ __ 

KAMİL ECZACI KEMAL AKTAŞ 

• 
HiLAL ECZANESİ 

KOLONYALARI İÇİN 
Söylenen sözler "Şeyhin kerameti kendinden 

menkul " kaziyesi gibi değildir. 

Çünki KEMAL K. AKTAŞ kolonyala .. 
rınıo bir damlasını bile 

Yapmak mümkün olmadığını 
Benzetilenlerin daima taklit kaldığını 

BEN DEGIL 

Bütün Izınlr Söylüyor 
Söz Kolonyalarımın ve lzmirlilerindir diyor 

f"e~itler: Bahar çiçeği, Altın rüya, Gönül 
Limon çi ;eği, Züınriit dawlası Maskülen, 
Zümrüt damlası Feminen, Yasen io, Fu'ya 

FIATLAR: 

f. "'7 5-90-65-50·30·25 

Kuru~luk altı boy şişedi ... 

--------·----·------·----------------~--' 
.~ ... - ·, ~ t ( - . ' ' 

tZMIR SICIU TiCARET ME- yaphrmağa ve gÜmrük muameleleri- . umum müdürlüğü Şirk. 
MURLUöUNDAN: ni ifa, beyanname, ordino, manifes- Ankara 

, 
Tescil edilmi§ olan (Societa ano- to ve konsiınentolan tanzim ve im- Eylül 1938 b 181 balya Pamuk 40 25 

enden istemeyiniz. Ben, sizden vazge" I Genç kadın, kendini kurtarmak için 
Çernem. Biliyorum, oiz de bana kaTJı lô.- çırpındı. Fakat, Rudolfun iki kuvvetli 

- nim annementi ed agenzie Maritime zıı. ve tevdi ve istihsale navlun üze- ti.AN 

E ..... R ...... A ...... D ...... y"""o""'" E tlzakmir ıube•!> içiny vekilf' Eta~ kı~ınan rine müzekkereler, aki; ve itilaflarda lktıaat vekaleti iç ticaret umum kayt değilsiniz. Neden hem kendinize, 1 • • 

h d b k 
. k . . ı kolu gıttıkçe daralan bir demir çenber 

cm e ana utırap çe tınne ıstıyorıu- ı . . . • 
, K k k I • 1. 1 gıbı belını sıkıyordu. Ümitsizlik içinde 

nuzr ocanmn ıe anç ıgına ge ınce: 

ANKARA RADYOSU: 

: : F antazıa, use skinazı ve bul • l bed ll · · tah müdürlüğünden: 
: : Sıı.m' G"" 'l '"""l tn unmıı.gıı., nıı.v un e erını - 30 T • · · 1330 t ihli k 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" ı organa ven en veKD e ame il tahmil ahli . \arak eşrınısanı ar anun 

ti. t k h""kü' 1 ' " • 1 e, ve t yeye aıt 0 h"'kü" 1 · vfik T"' ki l cıı.re aTtunu u m enne gore ıı- d . • 1 . d • 1 akli 1 u m enne te an ur ye ça 1.§-
cilin 2361 numara.sına kayt ve tescil enız 11 etme 1 aresıy e n - yat maaınıı. izin verilen Ecnebi ,irketle-

bunun bence biç bir ehemmiyeti yoktur. inledi. Rudolf, genç kadını Harliyle ken• 
Çünkü. hen ıizin uğrunuza icap ederse di arasında bir siper gibi kullanıyordu. 

' k b öğle ncıriyatı: 
ölUrnü bae gözüme almııım. ı Çevi ir hareketi~ arka cebinden. taban-

!!dildiiH ilin olunur. acenteleri nezdinde mezk\ır kum- rinden S. A. ARMAMENTI ED 
1 : Vekaletname panyayı temsile, muamelelerde bu- AGENZlE MARlTilME ŞIRKETI 

Genç kadın, çapkın bir harclı:etle Ru- • casını çıkardı. Soguk ve sert bır sesle 
dolfun sözünü kesti: ihtar etti: 

- Nerede ise kocam beni arıyaeak. 
Esasen bir aaat sonra karaya çıkaca .. 
iiız. Cidip bavullarımı da bazırlıyaca
iım. Adyö, beni unutunuz. 

Katerin dudaklannda esrarlı bir te· 
bessümle kamarasına doğru uzaklaşmağa 
başladı. 

Rudolf, arkasından seslendi: 
- Katerin l... Seni çılgınca seviyo

tUın f .•• Kıyamete kadar pC§ini bırakrnı· 
l'acağıml... 

* 

- Mösyö Harli kıpırdadığınız takdir
de ikinizin de canınızı cehenneme gön
deririm. Karım dediğiniz bu kadının çe

tenlzin en" faal azasından cSanşın hay· 
duttan> başka bir kimse olmadığını bili

yorum. Sizleri Şikagodan beri takip edi
yorum. Son banka hırsızlığından ve işle

diğiniz cinayetten dolayı sizleri tevkife 
memur edildim. Beyhude ümide kapıl

mayınız. Çünkü; otelin etrafı polislerle 
çevrilmiştir. Artık teslim olmak.tan ba~
k.a yapacak bir işiniz kalmamıştlr. 

Saat 14.30 da kan,ık plak neşriyab, 
14.50 de plakla türk musikisi ve halk pr
kıları, 15. 1 5 te ajans haberleri. 

Akşam neşriyatı· 

2: İlan varakası lunmıığa, deniz banktaki vesair ıı.li- bu defa mürıı.caatle ~irketin vekilli-
lzınir sicili ticaret memurluğu kalı makam ve dairelerdeki i•lerini ğine ikisi müatereken imza etmek 

resmi mührü ve F.Tenik imzası. görmeğe, bu hususlara ait her ma- şartiyle JAK FANTAZIA, YUSEF 
Bin dokuz yÜz otuz sekiz senesi hiyette akit ve feshi mukaveleye ve' ESK.lNAZl ve SAMt T. GöRKANı 

Haziran ayının otuzuncu Per§embe yazılan bu hususlıı.rıı. müteallik olıı.- tayin ettiğini bildirmiş ve lazımgelen 
Saat 18.30 da karıtık plak neşriyatı, günü, aaat on bir sıralarında İzmir- rak Türkiye Cüınhuriyeti daireleri- vesaikini vermiştir Keyfiyet tetkik 

19. ı 5 ıe ıürk musikisi ve halk şarkıları de Saman iskelesinde İ§ bankası kıı.r- nin ve komiavonlannın her bir kısım edilerek kanuni hükümlere uygun 
(Saliihittin ve Safiye Tokay}. 20.00 de 41sında Buldanlıoğlu hanındaki daire ve derecesinde her türlü hak ve sı- görülmü4 olmakla ilin olunur. 

saat ayarı ve arapça neşriyat, 20.15 te ~~e vazife gören İzmir ~ci noteri fıı.tlıı. kumpıı.nyıı.yıı. izafetle takibat p;~ ü~:nde: 3 ~~lü~ 9~ ~arihi 
radyofonik temsil: (Gençler grubu ta . e. mbet Ekm?ıb.ERrenifereG~ıyabelten.dda- ve te~büaat ve muamelitta bulun- ve ' ' "d~t1 ... ~e e~ ıçüh" ti~'."et 

te yarınki program ve son. 

21 
ıresı q atı ı a ırıı.y, zmır e • • umum mu uru~ resmı m ru. 

rafından), 21,00 de Şan plakları, · Atat•• k dılo • d rt maga, muhakeme, muhasamaya, ıt- Genel No· 11072 
O d ur ca _sın e paaıı.po vapur tih 1 k '--- h""kü" l · • 

15 te stüdyo salon orkestrası, 22.0 • iskelesi kıı.r§ısındıı. 150 numaralı mü- az o,unıı.ca KIU1ll" ve u m erın Özel No: 2-172 
a)·ans haberlerı' ve hava raporları, 22. 15· • nı · t " vukat d 1 b l • • d · · "L esseaeve gittiğimde orada hazır ıcr"!''. u. emege, .a . v; ava • u i an auretinın aıremıze muo-

Sert bir ıslık sesi duyuldu. Bir daki- olup ehliyeti kanuniye ve nizamiye- vekili tayın ve azline ve zilırı geçen rez aslına ve dosyamızda ıı.hkonulan 
Katerin Paris istastyonunda ekspres· ka sonra odanın içine polisler doldu. yi haiz bulunan ve zat ve hüviyeti bu i4leri &onuna kadıı.r yapıp bitir· mübrizinin iınzıuını havi nüshasına 

lSTANBUL RADYOSU: 
len indiği zaman, mütecessis gözlerle et· Rudolf, nazik bir reveransla elleri ke- lzınirde Atatürk caddesinde 150 nu- meğe izinli olmak ve gerek ikisi bir- uygun olduğu tasdik kılındı. Bin do-

Akşam neşriyatı: kiz rafına bakındı. Rudolfu arıyordu. Deli- lepçeli sahte karı ve kocanın önünde eği- marada Vanderze acentesi memur· likte gerekse bunlardan her hangi kuz yüz otuz ae ' yılı Eylül ayının 
kanlının, istasyonu dolduran kalabalığın lerek: Saat l 8. 30 da dans musiki•i (plak), lanndan Kristiyan lsaverdens ve ay- birisinin yine bu aelahiyetler daire- on dördüncü Cartambıı. gÜnÜ. 
•raaında bulunmadığına kanaat getirince - Müsaade ederseniz, dedi. Kendi- 19.00 da spor musahabeleri, Eşref Şe· ni acente puvantörlerinden Rahmi sinde İzmir ikinci noterliğince mu- T.C. lzınir ikinci noteri resmi 
b;raz ıevinmekle beraber içine bir hüzün mi takdim edeyim. Amerikan gizli polis fik tarafından 19.30 da dans musilcisi Jlabrak nam ~itlerin tarif ve şa- ııaddak 7-2-938 tarihli ve 2491 nu- mührü ve nıı.mınıı. Raif Giray imzası 
röktü. Bir taksiye atladı. Şoföre bir ad- komiserlerinden Pol Morganım. (plak), 19.55 te borsa haberleri, 20.00 haahdetl~riyl~ ta~yyün eden. lzınirde maralı vekaletname mucibince tev- (3480) 
rcs Verdi. Otomobil hareket etti. Bir kaç de saat ayan: Grenviç rasathanesinden m alli azmıetım olan müessesede kil ettiğim SAMl GöRGAN ile bir· ---------------
ıne~e. geriden, bindiği taksiyi diğer bir ı-•mıımm:••n:ı•••llll•lı;< naklen, Belma ve arkadaşları tarafından mukim lktısat vekaletinden tasdikli l'kte .. . if kilet KARŞIYAKA BELEDİYE ŞUBE· 
talcaının takip etmekte olduğunun farkı-

1 
• B 12 b 937 arihli' be ·ı 1 muçtemıan ayı ve ve SİNDEN: b türk muoikisi ve halk ıarkılan, 20.40 ta ,, •u ıı.t t yannıı.me t e imza etmek üzere JAK F ANT AZ· 

na ile vannadL ~ zmır - uca ajans haberleri, 20.47 de Ömer Riza Tur~yt;<leicrıı.~i.f~ıı.~yete~~~iol~ • • • h •. 1938senesibeledlye~ıinti~a~atına 
Öndeki otomobil Parisin lüks otelle-, Doğrul tarafından arapça oöylev, 21.00 lzınır tıcaret aıcilinın tescilını havı -YA ~ YOS~~ ESK.lN~I yı ~ 1 ait defterler 22/9 '938 tarihinden ıtibaren 

~nden birinin önünde durdu. Katerin K ••it•• ı • • de Şan: Macar artistlerinden Kato-Le· dosyıı.ınızdıı. aaklı lzmirde müntetir oldugum aelihiyetlere bmaen vekil aşağıda gösterilen yerlere asılmıştır. Ası
.ocasiyle birlikte taksiden indiler. Biri u ur JS esı zay stüdyo orkestrası refakatiyle, 22.30 Yeni Asır gazetesinin 4-3-1937 ta- tayin ettim. demesi üzerine işbu ve- lı kalacağı 28/9/938 çarşamba günü saat 

•ürü bavullarile, kendilerine ayrılan dai-
1 

da Rifat ve arkada§lan tarafından türle rih ve 9487 numaralı nüshasında ya- kiletname resen tanzim olunıı.rak on sekize kadar altı gün zarfında her 
:eyi iıca.I ettiler. Mösyö Harli, caddeye i le y/i • Neh r ; Kız I> musibi ve halk ııarkılanı 22. I o da hava zılı ilinıı. ve merkezi idıı.renin bu hıı.zır olanlar yanında açıkça okun- hangi bir sebeple dahili defter edilmemiş 
.::~:., b.~lkkon1a çkıktı. Bir iki dakika geç-

1
; Erkek her gün ta/e. :- raporu, 22.13 te darüttalirn musiki heye· baptaki kararına tevfikan merkezi' du ve meal ve münderecahnm arzu- kimse varsa dairei belediyede bulunan 

0 eye arısının yanına döndü: eti tarafından, Fahri ve arkadaşları, 22. lltalyanın Rodoa 4ehrinde bulunan suna tamamen uygun olduğunu ka- intihap encümenine istida il.e m~acaatl~ 
do;- Vapurdaki serseri, otelin önünde be kaydına devam • 50 de son haberler ve ertesi günün prog- (SOSYETA ANONlMA ARMA- bul ve ikrar ettikten sonra altını he- kendilerini defterlere dahil ettirnıelerı 
1-1 aşıyor. Sana kaç defa tenbih ettim. ~~ ramı 2.3 00 te eaat ayan isıiklaJ marşı, MENTl ED EGENZl MARlTlME- • • • ttik e üh" !edik lazımgeleceği ilan olunur. 
d.•r rastgeldiğin adamla ahbap olma, ediyor son.. . ' · lZMtR ŞUBESt) namına ifayı mua- pı~~ un~~ ~ ur • ' • Soğukkuyu mahallesi defteri: Soğuk-
·~·· Şimdi bu herine başım derde gire· ! f7ZZT'/.7X/LLL7.LLL77.ZL7ZZz.J12!1tf4 ---------------- ~eleye izinli olduğu anlqılan Eb- .... .' et • no~ı • resmı kuyu polis karakolunda. 

ce . V ARD ALtOmden niye çıı.ğınldı· muhru ve namına Raif Giray unzaaı Bahariye mahallesi defteri: Osmanpa· 
Kat•rin, omuzTarını sı"lkt'ı·. G h k Doktor Operatör - d • d !at • ın· Genel sayı: 11074 ,,. camiinc. 

O 
•• z e ı· mı· ııımı sor ugum "\ an acagı g 1 .,.. 

d' - Bana ne, ku~uml Ben yüz verme· Cemil Ora( bir vekaletnatLenin tarafımızdan Özel sayı: 7-60 Alaybey mahallesi defteri: Alaybey 
d'.ınv Belki de buraya benim için gelme- M o ı resen yazılmasını İstemesi Üzerine tşbu veki.letname suretinin daire- polis karakoluna. 
~~k i::.~~~ ~irkaç defa seninle tan!f· ı• tat re MEMLEKET HAST ANESl yukarıda ismi ve adres!eri yazılı fa· miz dosyasında ssklı 30 Hazira 82kıl 4 . koo

1 
nanmacı mahallesi defteri: Vapur 

b·'k •ııını ve mühim bir ticaret i§i ESK.l OPERA TöRO bitler yanında söz alarak: genel atlına uygun olduğu tasdik - ıs e esine. 
cq: ında " .. ks d f Akso ınişti. lhti~o~bı'.".•kb arzu ettiğini oöyle• Ağuıtoı sonuna kadar bastalanru öğ- lzmire tekrar avdet eyi~§ vel Haiz! salahiyet vekili bulunduğum lındı. Bin dokuz ~ .. ot~ sekiz yılı .!' ~Y mahallesi e teri: Y mev-

IDİtlir. a , ızı u maksatla takip et· leye kadar bu tarihten sonra sabahlan hastalannı Fransız hastanesınde ka-

1 

merkezı Rodoata bulunan (SOC. Eylül ıı.yuun on d&duncu Çarııı.mba kıı polis karakoluna. 
liarli k 

1 
10 - 12, öileden sonra 3 - 5 arasında bule b&Jl&JDl§hr. AN ARMAMENTl ED AGENZlE günü. Bostanlı mahallesi defteri: Bostanlı 

!Ündü So aı arını çattı. Bir müddet dü- kabul eder. Öğleden sonra Birinci Beyler sokak MARlTilME) kumpanyası nam ve T.C. lzınir ikinci noteri resmi mevkii polis karakoluna. 
_ '1 . n~a. kansına doğru yak.laşb: ADRES :: ikinci Beyler Numanzade Numara 36 TELEFON: 2310 1 hesabına lzınire gelecek vapurların mührü ve namına Raif Giray imzası! .:1'ur~n mahallesi defteri: Turan mev-

ltn ıçıne ticaret meselesi girince sokaft Numara 23TELEFON ı 3434 1 - 13 (2770) tahmil ve tahliyelerini vıı.pmaia ve T.C. lktısat vekaleti İf ticaret kil polis l=akoluna. .. 
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Bundan sonra kadınlar için 
Ayın her günü birbirinden f arksı~dır 

FEMI• L Icad edildikten sonra bir çok Uzilcil me§akkatler 

ortadan kalkmıştır. 
Kadınlara ( Aylık temizliklerinde ) kullandıkları F EMİL bez ve pamuk tamponların felaket yuvası oldu-

FEMiL 
FEMiE 

FEMiL 

ğunu öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lfuitik top gibi çevik 
ve serbest bir harekete kavuşmuştur. 
Bilgili bayanları rahim ve tenasül hastalıkla

rından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar mayolar içinde 
bile sez.ilmiyen gayet ufak, sıhhl, yumuşak, mik
ropsuz, el çantalarında taşınması kolay, sıhhi 

ôdet bezleridir. 

ve BA Cı 
Her eczanede ve büyük mağazalarda bulunur, 

/· 
Juvantin saç boya arı 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 
vantin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
q1up ıaçlara tabii renklerini bab,eder: . . .... 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve. ııyah o~arak ıkı tabı_ı ren~ 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabıi ve ıabıt olarak temın edı
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

·=-==~::;:=::::::::::::::::::::::=m-rm 

DAIMON CEP V ANTILATlJRLERI 
En ıon icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille ifler. Bir sa

atte bir kurutluk ıarfiyat yapar. Ağırlığı ıekıen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tafır .. 

Herkesin yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMIŞLt 

HOSEYtN HOSNO ticarethanesi •• 

~~-'fu•ra--m.~========~==:!:•:. 

Tatsitle ~ 
• TORNAX Motorsikletleri 

Beı sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

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

IZMIR ve Havaliıi toptan ve perakende ıatl§ deposu . 
M. ALIM Şenocak 

Emirler Ç_UJıaı karııamda BqtW'&k No. 143 Telefon : 4079 

avli ile 1'enmen1 -vw 

YENi ASlR 22 EYLOL PERŞEMBE 1938 

Her tarafı bronz nikeUi en sağlam, 
en kolay kullanışlı ve en idareli fener
lerdir. Her şehirde bir tek satıcı arıya. 
ruz. Kendilerine çok istifadeli fiatler ve
receğiz. 

Acentesi: H. Hüsnü !demen 
!kinci kordon, Saman iskelesi 
No. 55/ 3 IZMIR 

1938- 1939 

Sonbahar 
• • • 

mevsımının 

En güzel moda 
Neşriyatı 
Paristen gelmittir 

Preıtij - Perlekıiyon - Primöroz • 
Revü parizyen - Gran revü pmiz
yen - Sezon parizyen • Süprem • 
La parizyen - Votr gu - Jarden dö 
Mod - Mod travo -

Kostüm, Manto, Şık ve Zarif iç 
çamaşırları modalarını bu nevi
yatta takip edebilirsiniz. 

Bütün bu son moda nefriyat 
lzmir Saman iskelesinde 

Abajoli kitap 
Evinde 
Satılmaktadır. 

Bütün siparişler posta tediyeli olarak 
gönderilir. 

, ........................................................ ... 
En çok beyenilen ve en 

mükemmeli olan 

l[l[fUNK[N 
Radyolarının 

1939 Jlodellerl 
Ehven şartlar ve 12 ay taksitlerle 

amadedir. • • 
emrınıze 

---------------

Sa t ı ş • y e r ı -------------
HAKKI TUR[GüN Ye S.sı 

Besmi :t..,ord bayiliği 
Birinci Kordoa 

Akdeniz 
Cümhuriyet meydanı 
apartmanı 

• • 
ızmır 

~~ 

..•......•........................•••.....•..... ~~················································ 
=-s 

Fuardaki TELEFUNKEN 
pavyonunu 

ziyaret 
muhakkak 
ediniz 

.......................... 
Fi rz::uzr.~~...ar/Blr'"'~W'&?;n> ili'A 
~ Kireçli suların tahribattndan 

Cildinizin tahriş edılmemesını 
isterseniz 

Dünyanın her taraf andan seve ıeve kullanılan ve 
cildi traftan ıonra pamuk gibi yumutatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
1 - Kemeraltı caddesinde kain mazbut büyük Salepçi oğlu hanı-

nın keıfi mucibince tamiratı açık ekıiltmeye konulmuttur. 
2 - Bu tamiratın ketif bedeli «2294» lira 78 kuruttur· 
3 - Muvakkat teminat 173 liradır. 
4 - ihalesi 28/9/938 çarıamba günü saat onda Vakıflar daire

sinde mütqekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
5 - Ehliyet fenniyeyi haiz olan ve en az bet bin liralık iı yapmıı 

bulunan taliplerin Vakıflar dairesine müracaat1eri ilin olunur. 
6-13 -17- 22 3255 {2794) 

Denizbank lzmir şubesinden: 
Ekspres vapurları yolcularına 

1 - Ekspres poıtasuıı yapan vapurlanmizla lıtanbula gidecek yol
cular biletlerini almazdan önce ve vapurun hareketinden kırk sekiz 
saat evveline kadar yani salı hareket edecek vapurlarla gidecekler pa· 
zar günü saat on bire kadar ve cuma Ekspresi ile gidecekler çartamba 
günü saat on ikiye kadar acentaya müracaatle isimlerini kaydettire
rek sıra numaralı bir fit almalıdırlar. 

2 - fif almı§ olanlar her mevki yatak sayısına göre sırasiyle yer
lerini temin etmi§ sayılacaklardır. 

3 - Salı günü kalkacak Ekspres biletleri pazartesi günü sabahın
dan itibaren mesai saatleri zamanlannda verilir. Cuma ekspresi bi
letleri çar§amba günü saat on alhdan sonra verilmeğe bqlanır. 

4 - Fiı almıt olanlardan salı günü gidecekler pazartesi günü aaat 
on alhya kadar, cuma günü gidecekler perıembe günü alqamına ka
dar bilet almağa mecburdur. Aksi takdirde hakkını kendinden sonra 
gelenin lehine kaybebnif sayılır . 

S - Bu itlerden bir tikiyeti bulunan1arin müdürlüğe derhal mü
racaat etmeleri rica olunur. 

21 - 22 (2901) 3464 

~ Kalorifer kazanlarile tesisatlarını 
Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlarını 

Kurtarmak için klreçll suyu tasfiye edem 

VEBOLiD 
C 1 H A Z L A R 1 L E T E Ç H 1 Z E D 1 N 1 Z. 

Cihazları tamamen garantidir. 
lsviçrede WEBBOLITE A. G. Türkiye ve farkı karip vekili umumisi 

V E 8 O L l D L t d. Ş t i. 

Yeni adrese dikkat: 
MERKEZt : lıtanbul Galata Bilim ıokak No. 7. 9 P. K. No. 1094 

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

Telefon : 2681, Telgraf : VEBOLID .• 
IMIR UMUMi ACENTASI : Mimar Kemaleddin cad. No. 15 

P. K. No. 72 

lzmir Enternasyonal Fuarı pavyon N.175 
ProspektUs ve mUhendlslerlmlzl isteyiniz. 

i~~=!:2:=·~.r/V,1~;";~::~:~::·:~~::e;;r;:ı:~:~:•:•::s:~:~::•:• :~:;:•:.:•aıtr=-::=:ım:::-rıı·::::::~. 

DiŞLERiN ÇOROMESINDEN BiR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOODUOUNU HER KES BiLiR 

BRONZ 
DIŞ FlRÇALARI DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KIRLENMED 
KURTARIR ••• Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

-SR-fSTô'L 
Beyoğlunda 

WWW2Wdl,Z7-Y/J 

OSMANiYE 
Sirkecide 

'1!!'//Y7.77.:Z7Jlll(J 

"·" 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oteldsi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
baJkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu· 
lurlar. 

lıtanbulda bütün Eıre ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 
Birçok huıuaiyetlerine illveten fiatler mütbit ucuzdur. 
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HA S ft. N 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acılJadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM YAGI 
KREMi 

~. aivilceleri, ergenlikleri izale eder. ihtiyarlan gençlettirir, 
Gençleri güzellettirir .. 

HASAN ismine ve markasına dikkat .. 
HASAN deposu ve Müıtahzerab lzmir ve Ege bölgeleri toptan 

S.tq merkezi : Yeni Kavaflar No. 24.. · 
HASAN depoau lzmir Kemeralbnda yakında aab! tubesi açıyor. 
leartıyaka Satıt yeri : Ferah Eczanesi •• 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkta 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alanretlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün 11tırapları da dindirir. 

icabında günde 3 ka,e alınabilir 

YENi ASrR SAYFA : 9 - - ·=· • - - , DEUTSCHE LEVAN 
TE- LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 
cCAIRO> vapuru 12 Eylülden 16 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLA.NDES 
KUMPANYASI 

ULYSSES vapuru 18/9/938 de li-
biri 

Eylüle kadar Rotterdam, Hamburg vo manımızda beklenmekte olup Amater
Bremen limanları için yük alacaktır. dam, Rotterdam ve Hamburı için yük 

cBELCRAD> vapuru 26 Eylülden 
2 Birinciteorine kadar Rotterdam, Ham
burg ve Bremen için yük alacaktır. 

A THEN vapuru l O birinciteorinden 
1 S Birincite~rine kadar Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük alacaktır. 

H. SCHULDT 

alacaktır. 

CERf.S vapur11 19 / 9 / 19 38 de bek· 
lenmekte olup Amsterdam, Rotterdam, 
ve Hamburg limanlan için yük alacak-
tır. 

HOLLAND AUSTRALIA UNE 
ARENDSKERK motörü 7I1OI 19 36 

BJRKENAU vapuru 29 eylıllden bir de Bombay, Avusturalya limanJan ve 
birinci teırine kadar Hambıng ve Bre- Nev Zelnd için yük alarak hareket ede
men için yük alacaktır. 

TROYBURC vapuru 12 birinciteorin
den 15 birinciteşrine kadar Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük alacaktır. 

MARITZA vapuru 1 5 ikinciteşrinden 
19 ikinciteşrine kadar Hamburg ve Bre
mcn için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT UNES 
EXCHANCE vapuru 15 ey!Ulde 

Nevyork için hareket edecektir. 

cektir. 
SVENSKA ORlENT UNElN 
BERCALAND motörii Elyevm lima

nımızda olup • Rotterdam, Hamburg 
Gdynia, Dantzig, Danimark ve Baltık 

limanları için yük almaktadır. 
CDYNIA motörü 29 / 9/938 de Rot

tcrdam, Hamburg, Danimark ve Balbk 
limanları için yük alacaktır. 

FtNSKA A. A. 
ARMEMEN DEPPE SAIMAA vapuru 17/ 9/ 938 de li-

EGYPTE vapuru 12 eylulde Anvers 

için hareket edecektir. 
MAROC vapuru 8 birincite~rinden 

12 birinci teorine kadar Anvers için yük 

nlacakur. 
DEN NORSKE MtDDELHAVSLINIE 

OSLO 
BOSPHORUS vapuru 26 eylulden 30 

eylul 9 36 e lcadar Dieppe, Dünkerk ve 
Norveç umum limanları için yük alacak

tır. 

BAY ARD vapuru 26 birinci teşrin

den 26 birinci teşrine kadar Dieppe 
Dünkerk ve Norveç umumt limanlarına 
yük alacaktır. 
SERVJCE MA.RITtME ROUMAIN 

BUCARF.ST 
DUROSTOR vapuru 1 4 Eyl!ilde 

Köstence Galatz ve Galatz aktarması 
Tuna limanları için yük alacakbr. 

DUROSTOR vapuru 1 O birinci teş
rinde Köstence, Calatz ve Galatz ak
tarnlası Tuna limanlan için yük alacak-

tır. 

DUROSTOR vapuru 5 ikinci teşrin

de Kstence, Galatz ve Galatz aktarması 
1 Tuna limanlarına yük alacakbr. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARtTIME 

TISZA vapuru 6 eylôlde bekleniyor. 
Port Sait ve lakenderiye limanları için 
yük alacaktır. 

BUDAPEST vapuru 15 eylCılde bek
leniyor. Tuna limanlarına yük alacaktır. 

TIS7.A vapuru eylul sonunda bekle
niyor. Portşait ve lskenderiye için mal 

alacaktır. 

DUNA vapuru eylul sonunda b ekle
niyor. Portsait ve lskenderiye için mal 

alacaktır. 
JOHNSTON V ARREN LtNES 

A VlEMORE vapuru iki birinciteşrin
de Burgas Varna, Köstence Calatz ve 
Brail limanlarına yük alacakbT. 

DROMORE vapuru 30 birinciteş
rinde Burgas, Varna, Köstence, Galatz 
ve Brail limanlan için yük alacaktır. 

D!ndald hareket tarihleriyle nav
lunlardakl değiş;kliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsillt almak için Birin
ci Kordonda 'i/. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· 
caat edilmesl rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

manımıza gelip Anvers. Hdsinki ve 
Finlnnd limanlan icin yük alacaktır. 
SE~VJCE MARITIME ROUMAIN 

PELE.Ş vapuru 23 / 9 / 936 de beklen· 
mekte olup Maltn Marailya ve Ccnova 
limanları için yük ve yolcu alır. 

Handaki hareket tsrihlerile navlunlar
daki değişikliklerden acente · mesuliyet 

kabul etmez. 

TtiRKİ)'E 
CUMHU RIYETJ 

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

Telefon ı 41 l l ! 4142 / 2663/4221 

.BANKASI .-

üzerinde ittifak Olivi Ve Şüre. 
L•MİTET 

Herkesin 
ettıği bir hakikat: 

v ·apur acentast 
BlRJNC' KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman tine~ Ltd. 

LONDRA HATii 
POLO vapuru 19 eylule kadar Lond

ra ve Hull için yük alacakbr. 

ALBATROS vapuru 18 eylulde ge-
lecek ve 28 eylule kadar doğru Londra 
için yük alacaktır. 

l011lAN vapuru 26 eylCılde gelecek 

S4ba1ı, ôğte ve ak~am her 11emekten 
•onr4 günde 3 defa 

Kullanmak 

6 birinci teşrine kadar doğru Londra için , 

yük alauktır. RAD YOLIN 
TRENTINO vapuru 14 binnci tet--

Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
Tinde gdecek 16 birinci teşrine kadar 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
doğru Londra için yük alacakbT. 

cl asır kimyasının had kalanndan 
LtVERPOOL HA Til Ald biridir, denilebilir. K okusu güzel 

BELCRA VlAN vapuru 18 eylu e lezzeti hoş, mikroplara karşı te--
Londradan gelecek yük çıkarıp ayni za- d 

manda Liverpool ve Glaskov için yük 
alacaktır. 

ClTY OF LANGASTER vapuru 26 ey
lulde gelecek 5 birinci tcşrine kadar Ll-

verpool ve Glaskov için yük alacaktır. 

BRtSTOL HA Til 
SELMA vapuru 20 eylCılde gelecek 

22 eylule kadar doğru Bristol için yülc 
alacaktır. ' 

DEUTSCH LEVANTE • UNtE 
DELOS vapuru 16 eylCılde gelecek 

yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navlun1arda1d değişiklikler 
den acenta mesuliyet kabul etmez.. 

siri yüzde yüz Ur ..... 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam h~r yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

1 ~ 
Det Forenede "Umdal umumi 

flampskıbs - Selskab d . '' ı· v • 

COPENHAGEN enız acente ıgı Karahisar Maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazimsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı ma{j en suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lımir eczanesi TELEFON 2067 

MUNTAZAM SERVlSLER Ltd 
ANVERS-DANEMARK • 

SKANDtNAVIA HELLENlC LINES L TD 
S/S. SV ANHOLM 11JRKlA vapuru halen limanımızdr 
E.ylulün birinci on beo günlükte yük 

alRcaktır. 

S/S. ALCARVE 
Eylulün ikinci on beş günlükte yük 

alacaktır. 

M/V. ALGtER 
Eylul sonunda ve birinci teşrin baş· 

olup Rotterdam, Hamburg ve Anver: 

Jimanlan için yük: almaktadır. 

GERMANIA vaouru 20 cyluldr 
'Jeklenilmekte olup Rotterdam Haır 
0Jurg ve Anvers limanlarına yüJ 
ılacaktır. 

lsngıcında yük alacnktır. ATHlNAt vapuru eylCılün nihayetind( 
M/ S. BROHOLM beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham· 
Birinci teşrin ilk haf tımnda yük ala- burg ve Anvers limanlan için yük aJ..ı.. 

cakbr. caktır. 

S/S. EGHOLM 
Birinci teşrinin iJk on beş günlükte UNlTED ST A TES AND LEV AN1 

yük alacaktır. LINE L TD 
S/S. EBRO BAALBEK vapuru 21 cylUlde gelip 

Birinci teşrinin ikinci on beı günlük- ayni &Ün Nevyorka doğru hareket ede-
te yük alacaktır. cektir. 

M/V. MAROCCO Cubanın cHavana ve Santiago liman-
Son teşrin iJk haftasında yük alacak- lan için yük alacaktır. 

tır. 

M/V. TIJNts 
Son teşrin ikinci on beı g{lnlülo.te ,.uk 

alacaktır. 

HER ON BF..Ş CON MUNTAZAM 
SERViS OLACAKTIR 

Navlun ve bilumum ranaenyöman için 
Acenteliğe müracaat edilmesi. 

ADRES : Fevzi pap bulvan No. 7 .. 
TELF..FON : 3304 

lzmir - Nevyork seyahati 19 gÜndür. 
RAGNA GORTHON vapuTU birinci 

teırin nihayetinde b eklenilmekte olup 
Nevyork için yük alacaktır. 

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

te§rin arasında beklenilmekte olup Nev
york için yük alacakbT. 

BALKANl.AR ARASI HA TI1 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor 

Balkan ittifakı iktısat konf eranaının 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 
çeşitleri 

Çan çar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1s1nda 

se17ah. yolcu ve yük için tesis ettiği bat

ta mensup Yugoslay bandıralı 

LOVCEN 

Lüks vapuru pazarte.i 19 eylnlde aaat 
12 de lzmirden hareket edecek. Pi.ıe 
Korfu, Adriyatik limanlan, Venedik, 

de Constantza ve V ama limanlan için 
hareket edecektir. 

Gerek vapurlann mUTU&llt tarihleri. 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında aceııta bir taahhüt altına girmez. 
Daha fazla tafsillt almak için Birind 

f rleste ve Şuıak limanlan için yolcu ve Kordonda 166 numarada (UM.DAL) 
yük alacaktır. umumi deniz acentahğı Ltd. müracaat 

L O V C E N edilme.!! rica olunur. 

Lükı vapuru 8 birinci tefrinde saat 18 TELEFON : 3171 - 4072 
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Cekoslovakya teklifleri kabul etti 
• 

• • Prag hükümeti lngiliz - Fransız proıesıne cevap hazırlamakla meşgul 

Taviz siyasetine hiicum 
CENEVREDE LITVINOF DiYOR Ki: 

Bugün meşkuk bir harpten kaçınmak 
istenirken yarının muhakkak bir 

dünya harbine yol açılıyor 
Paris, 21 (AA) - Havaı ajansının 

Prag muhabiri, Çek hükilmetinin biltiln 

gece devam eden müzakerelerden sonra 

Fransız - lngiliz teklifini kabul etmi1 ole 
duğunu haber vermiotir. 

Paris, 21 ( ö.R) - Hava. ajansı teb

liğ ediyor ı Londra Çekoslovak mahafili 
Prag hlikümetlnln lngiliz - Fransız tek
liflerine muvafakatini bildirdiiiini teyit 
ediyorlar. Sanıldıitna ııöre Çekoslovak
ya cevabında bazı itiraz mahiyette mü~ 

phedeler varsa da bunlar projenin 
umumt hatlannı değiştirecek mahiyette 
değildir. 

Prag, 21 ( ö.R) - Reoml Çeteka 
ajansı tarahodan bildirildiğine göre 
Fransa ve lngilterenin diplomatik mü~ 

meuilleri tarahndan yapılan te,ebbüse 
cevap olarak hazırlanan Çekoslovak no· 

ta11 henllz bu hUkilmetlere tevdi edil· 

Fransada Sosyalistler 
Hükümetin Çek meselesinde güttüğü 

siyaseti şiddetle tenkit ediyorlar 
Paris, 21 ( ö.R) - Mebusan kori

dorlarında bugün öğlede~ sonra pek ha· 

raretli bir faaliyet göze çarpmıştır. Sos· 
yalist, cümhuriyct federasyonu halkçı 
demokrat, müstakil sol partilerinin grup· 
ları ve bilhassa sollar delegasyonu tara

fından yapılan İçtimalar buna sebep ol· 
muştur. Bütün bu müzakereler tabii Çe
ko.slovak meselesine ve lngiliz - ·Fransız 
teşebbüsüyle buna verilen hal şekline 
~ ittir. 

Bu münasebetle kabinenin siyasetine 

hÜcum edecek olan bay Blum sosyalist 
partisi tarafından sollar delegasyonunda 
düşüncelerini izaha memur edilmiştir. 
Fakat BB. Oaladiye ve Çemberlayn;~ 

hareketini tasvip eden radikal sosyalist 
grup bürosu namına buna mukabele ec! i· 
lecek ve hükümetin 9jyaseti sosyalist ve 

komünistlere kar~ı müdafaa edilecektir. 
R.adikal partisi parl8mento grubu reisi 
B. Şiori bu hususta bu sabah boşvekil B. 
Daladiyc ile görüşmüıtür. 

Paris, 21 (ö.R) - Komünist partisi 
merkez komitesi ve par)8.mento arubu 
içtima ederek aollar delegasyonundaki 

Fransız ordusu son manevrala.r<Uı 

lisine ve hükümetine bildirmek iizerc bu 
memlekete bir delogasyon göndermek. 

Geçirdiğimjz 

vaziyet içinde B. Litvinof lıpanyp. hariciye nazın ile konU§UyOT 
mcmiıtir. Cevabın vcrilememe1inin •e· ı 

k 1 b h k mu··messı"llen"nı" •u teklı"llerde bulunmag"a ' - Sulhun ve Çekoslovakyanın mu··. mcsuliyctlcrini bebi hilkUmetle aiyaot te,ekkil11er ara- arar arının bütünlüğüne ıamil olmaksı- tir ki : Bugünkü meıklik ir arptcn a· • .., 

bu son derece vahif11 
millet mümeuilleriniı> 

Üzerlerine almaları il" 

f • · b" k d k · h kk k .. memur ctmiıtir. dafaaıına ait umumi içtimaların men'i z1mdır. ıındaki milzakereJerin henüz bitmi~ 0 ). zın te erruata aıt ır no ta a yeni güç· çıruna İçın yann mu a a ve umun11 
mamasıdır. Jükler çıkması Pragla aliıkadar bükü- bir harbe yol açan ve doymak bilmiyen 1 - Çekoslovak milletine bir tesanlit dolayısiyle protestoda bulunmak. Sendikalar konfederasyonu idare k o• 

Prag, 21 (A.A) _ Pnıı _ Paris ve metler arasında yeni fikir teatilerini za· hırs ve iıtihaları doyurmağa çalı,an bir hitabesi göndermek. Komünistler halk cephesine dahil mitesi de Londrada Tredı Unyons " ' 

L d h k • k ld • d b ·ı · sı"yaset, mı"lletler cemı"yeıı· paktının ruhu· 2 - Çekoslovakyanın bütünlüğü le· bütün parti gruplarının parlamentonun Labur parti kongresinde bulunan del•• on ra U ümetleri aruJnda noktai rurı t ıgın an ceva ın ven mesı ge· 

1 k · · na uygun bı"r 01·yaset degı""ldı·r. hinde bir karar sureti kabul etmek. derhal İçtimaa daveti için ısrarda bulun- gelerini dinlemiotir. Bu kongrede lngtllf nazar teati erine devam edilmelc.tedir. . cı m11tır. 

Bu sabah saat 2.15 ten 3.30 a kadar Bu görüımeler dolayuiyle saat 14 te Paris, 21 (ö.R) - Fransız hüküme-
Fransız ve İngiliz aefirleri yeniden bay Jngiliz ve Fransız sefirleri müşterek bir ti namına eski nazırlardan mebus Bny 
Benesi ziyaret ederek hlikümetleri na- teıebbüste bulunmu,lardır. Son yirmi Elbel bu sabah Milletler cemiyeti asamh· 
Jnlna yeni bir nota vermişlerdir. dört saat zarfında bu tekilde yapılan 

dördüncü müşterek teıcbbüstür. Çekos-
lesinde ekonomik meaclelcrc ait bir nu

tuk söylemiş ve ilk halledilecek mese-Bu te,ebbüs üzerine kabine Prag •a• 
tosunda yeni bir içtima akdetmiştir. Sa

bahleyin bir tebliğ neıredileccktir. 

lovak notasının akşam kat'i olarak ve· lenin ham maddeler meselesi olduğunu 

Prag, 21 (A.A) - Çekoslovak hü
kümetinin notaıının tevdiinden sonra 

F ran'8.nın Prag eefiri dün aaat yirmide 
B. Hodzayı ziyaret etmiştir. 

lngiliz acfiri de saat 2 l de B. Hodza
yı ziyaret eylemiştir. 

Geceleyin nazırlar mec1isi yeniden 
toplanmııtır. Bütün nazırlar verilecek 

talimata intizaren ikametgahlarında kal
mak emrini almışlardır. 

Prag, 21 (AA) - Kabinenin top

lanhsı saat dokuzda ıona ermiıtir. 
Prag, 21 (ö.R) - Çekoslovak hü-

rilmesi bekleniyor. 

B. LITVINOFUN SöZLERI 
Cenevre, 21 ( ö.R) - Sovyet harici

ye nazırı bay Litvinof asamblede çok 

uzun bir nutuk ıöylcmittir. Heri ıürdü
ğil deliller hazan son derece oiddetli ol

makla beraber Sovyet hariciye nazın 

ölçülü bir 1isan kuJlanmııı ve taarruz si
yasetini mahküm etmi~tir. Bilhassa Çe· 

koslovak meselesi hakkında demiştir ki: 
c - Çckoslovakyaya karıı bir Al· 

nıan taarruzu halinde Sovyetler birliği .. 

nin vaziyeti ne olacağını öğrenmek mak
sadiyle Fransız hüküm eti bize müracaat 

kümetin.in lngiliz ve Fransız sefirlerine ~ttiği zaman, Sovyet hüküm.eti namına 
cevap notasını öğleden sonra ilk saatler· 
de vermesi bekleniyordu. Fakat Londra 

tnmamiy]e sarih bir cevap vermiştim.> 
Sovyet ·mümessili netice olarak demiş· 

söyliyerek demiıtir ki : cFaaliyetleri d~

ha iyi tevzi edecek büyük bir beynclmi· 
le1 sosyete va.sıtasiyle ham maddeleri 

yctiıtirmek kolaydır. Böyle bir teıekkül 

istihsal sahasında büyük terakkiler le· 
min edebilir. Bunun güçlüğü böyle bir 
teşebbüsün beynelmilel finansmanında· 
dır. Fakat bu sahada yapılacak gayret, 

sil&.hlanma için ıarfedilen kısır gayrt-t· 
]erden daha ucuza mal olur. > 

B. Elbel milletler cemiyeti teıekkülle· 
rinin ekonomi ve maliye @ahalarında, 

dünyanın timdi geçirdiği bütün siyasi 
müşküllerin temeli olan ekonomik me·. 
seleleri bütün bütüne halle yarıyacak 
vasıtaları aram.ağa devam edebiJecekle .. 
rini söylemiştir. 

Filistinde harp oluyor 
tayyareleri de lngiliz lngiliz 

piyadelerine 
Kahire, 21 ( ö.R) - Suudi Arabis

tan veliahdı Emir Suut ve kardeıi Cide
ye müteveccihan Jıkenderiyeden aeç.
mişlerdir. Hicaz veliahdı, Filistin meae· 
leai hakkında ıunlan söy)emiftir. cFilis
t in mese1esi bütün Arap memleketlerini 
aliıkadar eder. Filistin Araptır ve Arap 
kalmalıdır. Bunu aöylemekle Yahudiler 
aleyhinde bulunmuf değilim. Zaten ya
hudiJik daima Araplardan iyi muamele 
görmüştür. Benim noktai nazarım Arap

lığa ait olan bir memleketin .ı\rap kal
mo.sını müdafaa etmek bir zaruret oldu

ğu merkezindedir.> 

Kudüs, 21 (ö.R) - Hayfada Arap· 
1arın grevi devam etmektedir. Bir mÜ· 

Belldh çett- N;ozaret yakınında bir /\.!ap 

köyüne gid~rek köy muhtarını, oğlunu 
ve kızın ı öldürmüştür. Biir Sebada polis 
karakoluna tanrruz edilmiştir. Tedhişçi-

yardımda bulunuyor 

3 - Fransa milletinin taahbilılerine malarını istiyorlar. Nihayet tebliğde ıu hükümetinin siyaseti de takbih edilmit• 
ıadık kalmak azmini Çekoslovakya aha- ilave ediliyor : tir. 

Müthiş bir topçu barbı 
Yüzlerce top bir kaç kilometrelik 

bir sahay1 saatlerce dövdü 
Barselon 21 (Ö.R) - Ebre nehri kav

sinde Gandesa şimalinde topçu ve tay

yare himayesinde olarak Franko kuvvet
leri Gaeta ve Panahoana arasındaki sa

haya hakim tepeye hücumlarına devam 
etmi§lerdir. tl'ç defa tekrar edilen ve ağır 

zayiatla n<!'ticelenen teşebbüslerden son
ra asiler 77 rakkamlı tepeyi zapta mu

vııffak olmuşlardır. Burası Partıda de 
Panahoana'nın şimali şarklsindedir. Hü

cuma tekaddüm eden topçu hazırlığı 
misli görlilınem~ şiddette idi. Yüzlerce 

top bir kaç kilometrelik bir saha üzerine 
saatlerce ateş etmişler ve hüktimetçiler 
tarafından tutulan tepeyi mermi yağ
muruna tutmuşlardır. Tayyarelerde ay
nl noktaları mlitemadiyen dövmüşlerdir. General Franko Vinaroz li1nanını ziyarete geliyor 

Çek hudutlarında birçok 
vuruşmalar olmuştur. 

Prag 21 (Ö.R) - Alman - Çelı: budu- yaya sıl!~ olan eski SUdet partisi Vlnfertel civarında 15-20 ~lı: sude4 
duncla gece bir çok hAdiseler olmuştur. Azalarıd:ır. Hepsi Petrlkoviç ahalisinden- miifrezeleri muvazi yollardan hududıl 
Çeteka ajanın bımları §Öyle bildiriyor: dlr. geçmişlerdir. Bunlar Markvaoser ıstlkB' 

Petrllı:oviç civarında askerl bir sığa- Oboş nahiyesinde sabah saat 3 de 10- metinde ilerlemişlerdir. Gümrük b!na!I" 
na.k 6 şahsın hücumuna ul!ramlflır. Bun- 15 okişilik bir çete mahalJ1 pol.i.! karako- na ve polis lı:aralı:oluna karşı ateş edll
lar ateş açmışlardır. Sığanakta 3 asker luna hücum etrrriştir. Gümrük bekçile- mişlir. Bir asker! müfrezenin yettşnıeP 
ve 3 gllmr(lJı: memuru vardı. Bunlar ha- rinden Fransova Papusek yaralanmıştır. üzerine miltearrızlar hududun ıstes!n• 
fif mitralyözler kullanarak taarruzu tard Hücum bir çeyrek saat sUrmti§ ve ateş kııçrm~lard:ır. 
etmişlerdir. Mlitearrızlar hudut istika- teatisinden sonra mülearrızlar hududu Almanlar tarafından otuz el ateş edll-

metlnde kaybolmuşlardır. Bunu mille- geçmişlerdir. ro4tir. Ayni gümrük binasına blr el ha11'" 
altip Sığanal!m yan tarafında maliye mü- Saat 1,40 da Vilagoda da Çek gümrük- bresi atılmıştır. Bina huduttan bir k•9 
fetti§I Fransova Oposlskl ölil olarak bu- çül..-ine hücum edilmiştir. 35 tüienk ve adım mesafede olduğundan jandarın•· 
lunmuştur. Taarruzu yapanlar Alman- tabanca mermisi çekilmiştir. Kimse ya- lar hiç bir harekette bulunamamışJardıt· 

ler karakol binasını yakmışlar, buradaki Filistinde Ingiliz askerleri zin ~imdiye kadar ahnan tedbirlerden 
ralanmamıştır. Çek gümrükçüleri ateşe Saat 1,30 da meçhul şahıslardan ırıU· 
mukabele etmem~ler, yalnız iki defa tü- relı:kep bir çete Ah gilmrUğline hüı:uJll 
fenk patlatıruşlardır. etmiştir. Tabanca kurşunları çekilm~ "' ıilS.h ve cephaneleri almışlardır. İngiliz. çok daha mühim tedbir alınması iktiza 

Jer tenkil kuvvetleri göndermişlerdir. Araplar yüzlerce ölü ve yaralı vermiş- vaziyetin çok vahim olnıası Jflgiliz ga1 ettiğini yazıyor. 
Kudüs, ı 7 (P.S. ) _ Kudüsün §İma- ferdir. Nablısın cenup kayalıklarınd!l in- zetelerinin filistin mes•lesine atfettikleri DeyJi Herald, Filiatindeki isyan ha-

linde Remle yakınında 4iddetli muhare· giliz kuvvetleri ile asiler arasında vuruş· ehemmiyeti azaltmamıştır. Son güne ka- reketinin, eski müftünün eseri olduğunu 
beler olmuştur. İngiliz hava kuvvetine malar devam etmektedir. Tayyarelerin dar İngiliz ordı.ısunun Filiıtinden çekil- yazmak.ta, lngiltere aleyhindeki tahrl
mensup f 4 bombardıman tayyaresi, asi- rehberliği ile hareket eden İngi1iz piya- mcsini istiyen Deyli Mey], şimdi neşriya- k&ta nihayet verilmesi için Londra hü-

1er alr.yhinde yapılan harbe iştirak et- desi a'lleri çevirmeğe ınuvaffak olmuş- b.nın rengini deiiotirerek Filistinin impa·· kümelinin müdahalesini istemektedir. 
mi,lerdir. İngiliz tayyarelerine bir çok tur. Kudüsün cenubunda Gaze civannda ratorhık yollarının müdafaasında haya- Aynj gazete diyor ki : Arap tedhiıçi
İ9abetlcr vaki olduğu söyleniyor. İngiliz yeni müsndemeler olmuş, 11 asi maktul ti bir ehemmiyeti "olması hasebiyle ted- lcr, mutat gUndeliklerinden haoka her 
n•kerlerinin_ verdiği zayiat yüz elli mnk- dü!JmÜş. diğerleri dağıtılmıştır. hişçilere karşı mücadelenin şiddetlenme- nldürdük.leri Jngiliz ve yahudi için nak-

Sabah saat 4 den az evvel Şeb nahi- iki el hambresi atılınıştır. 
yesinde Risiç gümrük dairesi taarruza Sabah saat 4 de Lonhavserde meçhul 
uğramıştır. Mütearrızlar gümrükçüleri şahıslar hudut muhafızları üzerine atef 
muhasaraya ve Şeble telefon muvasale- etmişlerdir. 

sini kesmeğe çalışınışlaroır. 30 dakika Gece yarısından az evvel Rontisek cl
silren ateş teatisinden sonra miltearrız- varında gümrük binasına hücum edll
lar çekilmişlerdir. Çelı: askerlerinden miştir. Bina üzerine ateş edilmlştir· 119 
Bonec yaralanmıştır. Bulunan izlere gö- el hambresi de atılmıştır. Maliye mem\l" 
re elll lı:adar olan mütearrızlardan biri- ru Baroslav bacağından vahim su....ıtc 
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