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kabinesi 

23 EYiöt CUMA 1938 

Fuar Gazinosu 
Fuar kapandı. Gazino her 
gün açıktır. Her akıam 

miizik vardır ._ _____ _J 
YENi ASIR Matbwmda hetdmlfbr 

istifa etmiştir 
Pragda askeri diktatörlük l _çEMBERLAYN G~o.EsBERGE vARoı -. 
istiyen nümayişler oldu... Kolonyada kendısıne muazzam bır 

zafer alayı yapmak istiyorlardı -0--

Yeni 
kabineye 

Bütün 
birkaç 

Ordu 

partiler vt• 

gene~al girdi 

---0-

''0rdu tehlikelere 
karıı sapasağlam ve 
hazır oldutunu mil
letine bildiren bir 

beyanname neşretti.,, 
Pragda büyük heyecan içinde olcın halk 

Prac, 22 (ö.R) - DHn Hileden aonra tehir fevkalade bir manzara arzediyordu. Yib binlerce kiti, munam teq. 
lılrat kW• Çek devletinin uindıiı ikibeti protesto etmekte idiler. 
Halıı . 
- Allrısl cllldat&liik ........ Malsa • ..- ........ 
Dl,,. ....,...,...-.. Mlfkll&da lnlnne ~ hu n&maJit)erin bbine üaerinde hiiJiik tesiri olmuftur. Kabine Wi-

'-- ••aııftllr· 

Avrupa 
Haritası 
Yeniden mi 

• 

* Praı, 22 ( ö.R) - iyi haber alan etmittir. 
mahafillerde temin edildiiine söre hü- Yeni kabine akpma doiru kurulmut 
kümet gece istifaya karar vermit ve ita• olacak •e bütün eiyut partilerin mil~ 
binenin iıtifasını reisicümhura takdim meuillerini ihtiva edecektir.. Bunlann 
ediJmjıtir. Sabah aaat 11 de istifa mek- arasında Slovak halk parti.i ve Fatiet 
tubu bay Beneıin elinde bulunuyordu.. partisi de dahildir. Yalnız komünistler 
Bunun gayesi askeri unsurların da iJti· kabineden uzak tutulacaktır. 

raltiy)e daha geniı bir kabine tesisini Bundan baıka ıiyas1 ıahıiyet olmıyan 
kolaylaıtırmaktır. B. Beneı istifayı kabul - SONU 4 ONCO SAHtFEDE -

Çizilecektir? .. 
);::::ı:i~'.i.,~~~~r?ı~~=: Harp tehlikesine karşı .. 
~) <;eınberlaynm dün Godcsbergdc s 
.iman Führeri Hitlerle yaptığı ikin- igorta pirimleri dün yüzde beşe 

tı mülakatın akisleri bekleniyor. 

Şu geçirdiğimiz hafta içinde vazi- yükseldi. piyasada endişe uyandırdı 
~et o kadar çok karışmış, ortaya o . . . 
qdar k l 1 k l t k' Beynelmılel vaı.ıyetin karı~ıklığı harp harp .sigorta primlerinin en yüksek . ço mese e er çı arı mış ır ı . . . 
l•tndi V S T · sigortası üzerınde mUhım tesirler yap- rakamı sayılıyor. ersay, encermen, rıanon . . ~ 

ll:a}h rn h--1 1 · d b"t" m~tır. Bınde on iki buçuga kadar düş-
1. ua cue erme ayanan u un . . 
oır ern · t . . . tı d k mil~ olan harp sıgortası prıml~i, ayın 

nıye aıstemının ça r ıyara . . . 
}'ı\:ıld w .. ·ıı l . . on yedi ve on ııekızı arasında binde 
l\t ıgını goren mı et er vazıyetın . . üks lmi ti 19 20 E lOJd 

reye varacağını cidden haklı bir Y~Y~ Y ~ ş r. ~e Y e 
CJıdj... 1... . . d l vazıyetin yemden salaha gıdeceği ilmlt-

ll"- ve te aş ıçın e soruyor ar. . . . . . .. 
Bu d' 1 'k' ha l d len, sıgorta priminın bınde ona duş-en ışe er ı ı ş ı ır : . . . 
Biri · · l ki d'" ah "k' mesını mucıp olmuştu. 

L.. •• ncısı azı ar avasının t rı ı 22 E ı~·Jd H 11 d ş·maJ• Am 
<Q\ıtun A l . . b' d y u. e o an a ve ı ı e-
l'lı vrupa mese esını ır en ,,__ dah'l biltil A "ka sah'll · cyda k k ) rJ.IMl ı n men ı erıne 

Y na oymıyaca mı. 1 li larl · rt · · b" d an· b' F . . . ~ yen vapur a sıgo a prımı ın e 
•tt•... ı ır ransız gazetesının ışaret . . b Balt k ş· ı d · · '" ıgı 'b' . . yırım eşe, ı ve ıma enızıne 
ı,._ gı ı, Avrupa harıtasını yem 1 sevkiyat için s·g ta · 1 · "Qflan • k . . k . yapı an ı or prım en 

B .~ızme ıcap etmıyece mı? binde elliye yükselmiştir. 
d ugun Çekoslovakyanın mukad- akam da · 
eratın t hJ'k k . 1. 'dd' Bu son r , uzun zaman nben 

* Şehrimizdeki ihracat tacilreri dün 
sabah Türk ofis müdilrlüğünde, B. 
Rahmi Zallak'ın başkanlığında topla
narak harp sigortası ilcretleri işini 

ehemmiyetle müzakere etmişlerdir. 

Sigorta ücretlerinin artması dış tica
retimizde tesir yapacak mahiyette mü
talaa edilmiş ve keyfiyetin iktısat ve
kAletine arzlle aigorta ücretlerinin 
tenzili için bir karar ittihazını istemiş
lerdir. Keyfiyet iktısat vekaletine arz 
edilecektir. 

Dresten 
--•--

Otelinde ilk Çember-
leyn. Hitler mülakatı 
dün saat on beşte"1: 

olmuftur 
--"'--

Almanlar vaziyet · 
ten çok nikbin-· 

dirler · Londnıdcı 1914 günleTmi hatırlcıtan bir sahne: B. Çembttlcıyn hareket ederkn 
Jıalk bapelcSd binan önllnd. 

Paıü !2 (ô.R) - Berlinden bildiriHVo": İngiliz bqveJciU !lr Nml Çembn- -----------
Lıpı getiren tayyare bu ~bah ICl4t 10 da Kolonp hava Utnanma ""niftir. tn
Qiiu · ~ekili Alman haricit1• NLnn Fon Ribbentropla Almanyanm Londnı 
Nf\ri B41"0n Fon Dirkaen, hariciye miiatcfGn F°" RGv-1e, Protokol tefi Baron 

Fon BerMrg tamfından kar§1lanm11tır. =-- SONU 6 iNCi SAHJFEDE -

Goedesbergde yapılan 
lngiliz teklifleri •. 

''Çekler, demolıratlar devletl~rin ihanetine 
utradılı • Teklifleri bunun için 

kabul ettik·,, Diyorlar 

Çek Cümhurreiri ve Krofta bir merasimde 

- YAZISI 3 ONCO SAHiFEDE -

Nafıa 
Vekili 

DIJn fehrimize 
feref verdiler 
F±iJelUr, Klitah:ra Ye Bel ' ı• 

• Wr ..... MPlaati p..- lapa 

Nal.. TMDimlw B. AH Ç«Wre:ra 
dUn Mpm -t 16 11 ~ 1'999 

........... ıelmlt ve hanntle İetilı· 
bal olunDHJflar. Yurdumuda hl· 
yUk sulama davuiyle muhtelif itle
rin bapnlmak lbere huJuncluju fU 

aiinlerde .. ym vekilin bmlri tep1ıf 
buyurmalan ehemmi:retle la.inde 
durulmuı senken bir bldisedir. Bu 
ziyaret ve tetkiklerin yakmda hl
:rük neticelerine intizar edilebilir. 

Saym Nafıa vekilini aetinın va
ıon, Hililde Alsancak battma ıeçe
rek Alsancak iataıyonuna Yanat
llllfhr. Vekili vali B. Fazlı Güleç, 
Belediye reia1 Dr. Behçet Us, kor· 
seneni Mustafa Muğlah Menemen
de kartdanutlardar. Vekil Alaancô 

iataıyonanda tehrimizde bulunan 1 
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE-=-

Sulh davasının iflisı mı? 
Eden 
layne 

ve Vinston Çörçil Çember
şiddetle hücum ediyorlar 

~ ı e ı eye eyMçqrtıı ~ ~~---~~-~~~~-~-~~~~-~~~~ 
trı Yarın diğer milletler hakkında --------------------------------------

tıu~bahs olmıyacak mı? l" t b l' J B tt r;' t •h k J 
Bütün gazeteler bu komedya artıA 

bitmeli zaaf ve taviz siyaseti •i ndışelerin ikincisi eski diploma- s an u aa evazı an r a ı e aaar 
na:'ektebinin aldabcı ruhuna daya- 'J 

.ı ... ~~.i:~~kı.nnipliğipazar•ç•km•ı bir Universite mahallesi kuruluyor 
t._ liadiseler nihai kararlar ittihazını 
~p ctt' 
~ii· ırecek kadar vahamet peyda 
~ l 3:aman büyüklerin her şeyden Y •• k k 
kor c kendi hayati menfaatlerini u se 
'trıc~~~ ka~gısına düştükleri görül
kork ır. Fılhakika bugün Avrupayı 

un h' k ~k l ç ır abus altında terleten 
oa ovale . . d Al ] ih \>c tn'U· ışın e, man ar tar' i 

inan 
1 1 l haklarını iddia ettikleri za

•ııdır ~~ 'i:a hak vermemek imkan
rinc g· .~ at bu Çek davasının birbi
dır ki ırı t olmuş öyle safhaları var-
latcni~ ınese~~ kökünden halledilmek 
~İnde e, .. muşkülat tasnvvurun fev-

Çogalacaktır. 

ı . Çekoslovak d 
nıyc İntih ha Ya .. a yapılan son na-
lnanJar b a h gostermiştir ki, Al

- SONU nı;mlNlcketin iktısadi ve as- . 
C1 SAHiFEDE _ 1 

SEVKET BlLGlN 

MEKTEPLER 
ENSTİTÜLER 

• 
Hepai burada topla- · 
nacak ve bu mahalle 
(Sinan aiteıi) ni de 
çerçeveai içine alacalı 
ktanbul 22 (Huswd) - 'Onivenitemi

dn bulunduğu Bayezkl ile civarmm bil' 
c'Oııtwmte mahalleab haline 1fralı için 
~ 1etklkler ilerlemiftlr. Bayezi0. 

-19NU 1 U1'CU IAHIFED& -

sona ermelidir diyorlar 

Çemb erlayn tıe kansıve Vinston Çorçil 

- YAZJSI 3 UNCU SAHtFEDE -



26 Eylôl 1938 de 
Altıncı Dil bayra
mını kutluyacağız 

Program hazırlanmıştır 
1 ) 19 32 yılında ille Türle dil kurul- ara~tırmalann nrimi. yalnız Türk Dili 

tayının toplandığı 26 eylul ,sünü. dil lehçdeıini ayclınlatma'kla kalmıyarak 

bayramı olarak, bundan önceki yıllarda' bütün kültür dillerini ve genel dil bil
o!duğu gibi, bu yıl da Türk Dil Kurumu' gisini ilgilendirecek yüksek bir bulu,a, 

üyeleri, Halkevleri, gazeteler ve yur- l yani bütün yer yüzü dillerinin kültürel 
dun bütün dilseverleri arasında kutla-: varhldarmın ana kaynağı ilkel Türle dili 
nacaktır. 

2) 26 Eylul 1938 pazartesi günü saat 
18 de Ankara ve İstanbul radyoları ls
tan'bUl radyo merkezinde hirlqtirilccck 
ve Türk Dil Kurumu adına radyo ile bir 
eöylev veril ~ ~~ktir. 

olduğunu ortaya çıkaran cGüneş- Dib 
teorisine vardığı; 

c - Türk tarih tainin İi% kardeşi 

cGüneJ - Oib teorisinin 1936 da üçüncü 
Türk dil kurultayınca kabul edildiği gibi, 

19 3 7 de Bükreşte toplanan arsıulusal 

preistorik arkeoloji ve antropoloji kon
gresiyle lstabulda toplanan ikinci Türk 
tarih kongresine tebliğ olunmalı: sure
tiyle !bir icat daha kuvvetlendiği; 

3) Halk evleri. kendi bölcelerinin du
rumuna göre, söylev saatinden önce veya 
6orlra toplantılar yaparak dil bayramını 
katlrracaldar, cL1 üzerine konfera~slar, 
söylevler vermek, tiirler okutmak y llu 
tenhürlerde bulunacaklardır. Saat 18- d -Yazı ve konuşma dalerinin elden 
de radyosu olan H.:Jkevlm radyo i1e geldiği kadar birbirine yaklqttnlınası ve 
verilecek söylevi de toplu olarak dinli- yamanmızın lıalkça kolayıpikla anla~a
yecdderdir. sı yolundaki çalıpnalar da ileri götürüle-

Halkevlcrinde bu bayram gününde rdc, ille '\'e orta öğretim ders kitapların
,.·erilen konferans ve söylevlerin birer dıllci tcrimkrin kal'Jllıklan da ortaya 
kopycsi Türk Dil Kuıumu Gcnd eekre- konmağa batlamı1o geçen den yılında 
tfiliğine gönderilecektir. bunlardan matematik, fuilc. mekanik, 

-4) 1iürkiye gazeteleri 26 "e 2 7 Eylül künya, biyoloji. zooloji. botanik, jeoloji, 

...,,Jlarmda. güAdelik Olmo-an mecmua- derSlerinc ait dört binden fazla terim 
lada bu tarihlerden .omaki iilk nüalua- kaıPlıklan bütün öğretmenlerle dcrı ki
lumda dil ~mı btlıyacaklu, Tür- tabı yazanlara brotür halinde daiıtıla
kiyede dil çallfIIlala;; üzerine yazılar ya- -ralr. dü§iinceleri eorulduğu ve önümüz
zılacakhr. deki de?'!I yılı kitaplarına bu terimler ge-

Gazete ve mecmuaların Dil bayramı 
yazılan bulunan aayılanndan birer ta

nesi de ayrıca Türk Dil Kurumu genel 
bekreterliğine gönderilecektir. 

5) Bütün kutlama ve tezahürlerde 
başlıca şu noktaların tebarüz ettirilme
sine çalı lacaktır: 

a - Ulu Önder Atatüıkün !kendi kut
sal eli ile kurduğu ve koruduğu Türk Dil 
Kurumunun altı yılı dolduran çalışmaları, 
her gÜn biraz daha gen1şliyerek ilerle
mekte olduiu; 

çirildiği gibi, yeni derı yılı için de coğ
rafya, kozmografya, tarih, etnografya, 
terimleri ka~ıklannın da hazırlanmakta 
bulunmuş olduğu; 

6) Halka hitap eden söyle,.., lkonfe
rnns, şiir ve y&2llarda elden geldi~· ka

dar herkesin anlıyabileceği açık. sade, 

düzgün. pürüz.süz ve güzel bir Türkçe 
kullanılmasına çalı ılncaktır. 

7) Bu praogram Cümhuriyet Halk 
Partisi genel sdcrcterliği ile B ın genel 
direktörlüğüne., Ankara ve lıtanbul rad-

b - Dilimizin geni§ varlıklarını bul- yolan ile Anadolu ajansına bildirilmiş
mak ÜZ8Te yapılan ve yapılmakta olan tir. 

Aydın kazaları ve ka
munlarında intihap 

Partice belediye aza namzetleri 
edilmiştir tamamen tesbit 

Umurlu 20 (Husust) - Umurlu na· 
hiycsi beled.iye meclisi azalıkları nam· 
zetlerinin tc5biti için 16-9-9 36 Pazar gü
nü, 1Jyönkurul üyesinden bay Nafiz K.a
rabuda'ğın başkanlığında llçeyönkurul 
ba~kanı doktor Nafiz Yazganın huzu
riyle yapılan toplantıda namzetler teııbit 
ve ilan edilmiştir. 

Asıl ve yedek aza namzetlerinin ikisi 
bayan ve yirmi ikisi bay olmak ÜzOl"e 
yirmi dört znttan ibarettir. 

KARAPIN_t\R NAMZETLERi 

Karapınar 20 (Hususi) - Karapınar 

belediye meclisi nail ve ycdClc azalıkları 
için parti namzetlerini tesbit etmek üze
re bugün nahiyemiz parti kurağında il-
yönkurul üyesinden avukat Neşet Ak
korun bqkanlığında ve ilyönkurul üye
sinden Refet Aydoğdu ve avukat Ahmet 
Nesip Brotavın huzurlariylc yapılan ka
mun yönlcund toplanb nda belediye 
meclisi e.z:a namzetleri tesbit ve ilan edil
miııtir. 

Seçilen yirmi dört namzet arasında 
üçü bayandır. 

zar günü Kuyucak kamun yönk.urulunca 
yapılan toplantı sonunda kamun gele
diye meclisi aza namzetleri partic.e tea
bit ve ilan edilmiftir. 

---=--
Halk köycülük şube

lerinin faaliyeti 
Aydın 20 (Hususi) - Jlimi.z Halke

vi köycülük ıubesi başkanı Ahmet Emin 
Arkaynin baııkanlığında vilayete bağlı 
Kadıköy, Y eniköy, Ovaemiri, Çeotepe 
\'e Tepecik köylerine gi~tir. 

Bu gerilere ı;osyal yardım şubesi b~
kanı doktor Fuat Bayraktar, yönetimku
rul üyesinden Di doktoru Veysel Kül
tür, bay Necip (Gözen), Kabile Havva. 
bir ~raatçi ve dcdıa beo ki§i i~tirak ct
mi§tir. 

Doktor birçok hastaları muayene et
mİJ, bedava iliç vermiştir. Diı doktoru 
da köylülerin bir kısmının dişlerini mua
yene ederek Üç kiııinin dişlerini ç.ıkamıııı
tır. Bayan Kabile Havva ik.i lohuaayı 
evinde ziyaret etmiştir. 

KUYUCAKTA Heyetin beraberinde götürdüwü rad-
Kuyucak 20 (Hususi) - Geçen Pa- yo her köyde konserler dinletmiııtir. 

ŞEHiR HABERLERi 
1 Avrupa 
Haritası 

NAFIA VEKiLiMiZiN BEYANATI 
Yeniden mi 
Çizilecektir? .. ''lzmirin elektrik ve su şirketlerini 

satın almak •• • 
uzereyız,, 

- BAŞTARAFI 1 lNCt SAHJFEDE -

keri sahalarda bel kemiğini teşkil 
eden böla'elcrde büyük ekseriyete 
maliktirler. Bohemyanın Saksonya 

-BAŞTARAFI l tNCt SAHiFEDE- Am>a apğıdalti beyanatta bulunmut- re netice.inde lzmiri, bu ecnebi alAka- hududunda 800 bin, Bavyera ve 
tarından tamamen kurtarmıı olacağımı- Avusturya hududunda 700 bin, Si· 
zı zannederim. lzmirin ıu ve elektrik lezya hududunda 500 bin Alman ya· 
ıirketleri meselesi beraber halloluna- şıyor. Bunlar bulundukları bölgeler· 
calctır. deki nüfusun hemen hemen yüzde 

saylavlar, vilayet erkanı, askeri erkan, !ardır : 
tüm komutanı general Y amut ve halkı- - lzmire teşrifiniz esnasında, hat 
mız tarnfıııdan karıılanmıştır. 1 güzergahındaki tetkiklerinizi istirham 

Bir askeri kıt'a Alsaneak garında ve- edecektim? 
kile .eiam resmini ifa etmiş vekil askerin C - lstanbuldan Eakiıehire, oradan 
hatmnı sormuş ve polis müfrezesini tef- Kütahyaya geçtim. Kütahyada iki saat 
tİş etmiştir. Nafıa vekilimize vekalet ıu tevakkuf tan sonra Balıkcsirde bir gece 
işleri umum müdürü B. Salah.ettin Büke, kaldım, Balıkesir vilayet i§leri, yolda da 
şoseler reisi B. Ali Talip Güran, devlet sulama işlerini tetkik e.ttim. Balıkeairde 

demiryo1ları yol reisi B. Ertuğrul Kemal, yapılacak işler yolundadır. 

lzrnir civarındaki ıulama i}leriyle doksanını te~k.il ediyorlar. Fakat 
meşgul olarak tetkik ve ziyaretlerde bu- bunların haricinde Çekoslovakyanın 
lunacağım. Su işlerini esaslıca tetkik muhtelif noktalarma dağılmış daha 
edeceiiz. Aziziye tünelini cöreceğiz.. bir buçuk milyona yalcın Alman 
Bu 11ene ihale ettiğimiz tünele müntchi vardır. 
yeni güzergahı da görmü, olacağız. Almanların müddeiyatı sadece 

hareket reiı muavini B. Ferit, idari mü- S - lzmirdeki tetkikleriniz~ S - lzmirin turistik yolları ne za- yüzde doksan ekseriyette oldukları 
şavir B. Ruchan, kalemi mahsus müdü- C - lzmirin Clektrilc ve su ıirketleri- man inp edilecek) topraklara münhasır değildir. Onlılf 
rü B. übeyit refakat etmektedir. ni satın almak üzereyiz. Müzakereye C - tzmirde bqlanacalı: olan turiı- Südet sınırlannın tahdit ve tesbit 

tik asfalt yol meselesi üzerinde. de viJa. meselesinde Çekoslovakyadaki Al· 
yede gö~~rek bll§lanmasına doğru bir man nüfusunun tamamen nazarı 
karar vermif olacaiız.> dikkate alınmasını, hini hacette bir 

VEK!LtN BEY ANA Ti batlanmuı üzerinde aramızda mutaba· 
Nafıl vekilimiz B. Ali Çetinltaya bir kat h&sıl olmuıtur. ilk fırsatta kendileri-

muharririmizi kabul ederek «Yeni ni müzakereye davet edeceğiz. Müzake· 

Patria 
Fransız vapurunda 

bir kaza oldu 
Dün sabah limanımıza gelen Fransız 

banfüralı ~atria vapurunda bir kaza ol
muş ve ikinci kaptan ağır surette yara
lanarak. Fransız hastanesinde tedavi al-
tına alınmıştır. 

Ikinci kaptan B. Pretan öğle yeme
ğinden sonra ikamarasında bir müddet 
meşgul olmuş, radyo dinlemiş, bilahare 
kamaralar arasında gezinmiştir. Süvari 
B. Pretan birinci mevkiden ikinci mev-
kie geçeceği sırada, merdivenin yakinin
de muvazenesini kaybederek yüzüstil 
anbarn düşmüştür. 

Etraftan ikoşuşan ameleler derhal ken
disini kaldırnu~lar ve polise haber veri
lerek hastaneye nakletmişlerdir. Ikinci 
süvarinin )•arası başındnn ve yüzünden
dir. 

48 saatlik iş 
haftası 

Pazarlıksış satış kanunu 
ahali mübadelesi yapılmak suretilo 
Alman nüfusuna tekabül edecek 
toprakların Almanyaya terkini isti· 
yorlar. 

Bu müddeiyattan anla~ılıyor ki 
İngiliz - Fransız projesi, Prag hü· 
kümetince kayıtsız ve şartsız kabul 
olunsa bile Hitleri tatmin etmive· 
celctir. -

Zira Hitlerin hedefi daha vasidir. 
•••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O bir hamlede Çekoslovakyayı tas· 
: Bu husustaki kararname tatbikab hakkında lkblat vekiletinclen bU: 

Kanun, han~i satış yer
lerine şamil bulunuyor 

Szahname geldi. Maksat fiatlerin ilin auretiyle ticarette rebbeti kuv-: fiyeye uğratmak istiyor. 
!vetlendirmek, hileli yollara aapmıyan liyakatli kiımeleri müatefit et-: Sanayi ınıntakasını, tabii müda· 
Emek, pazarhk gibi sakim bir itiyadı ortadan latlchrmakbr. : faa hattını. Çeklerin senelcrdenberİ 
=·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= milyarlar sarfederek vücuda getir
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Pazarlıksız .sattı mecburiyetine dair tıkları kAmilen pazarlıksız satı§& U.bidir. dikleri istinkamları ellerinden aldık· 
olan kanun 1 ilkteşrin tarihinde Izmir d) Her nevi bakkaliye maddeleri ve tan sonra harici siyaset aerbeatisioİ 
Istnnbul ve An'karada me'riyete girecek- bakkal dükkan ve mağazalarında satışa kaybedecek olan bu küçük memleke• 
tir. Bu kanunun tatbikatına dair vekil- anedilen heor madde pazarlıksız satılır. ti Almanyanm kontrolü albna sok" 
ler heyetinden çıkan kararnamenin nasıl e) Mahrukat maddesi olarak satılan mak istiyor. Aynı zamanda Almanya 
tatbik edileceği hakkında iktısat vekaleti odwı, ağaç kömürü, maden kömürü, aleyhindeki ittifaklar vebekesini par" 
iç ticaret umum müdürlüğünce hazırla- linyit, antresit, sömikok, kok pazarlı.ksız çalamak, küçük Antantın hikmeti 
nan izahname dün vilayete gelmi§Ur. satılır. vücudu kalmadığını göstermek sure--

Izahnamede pazarlık.sız salış mecbu- f) Her nevi hazır ayak kapları kadm tiyle de askeri ve siyasi iki büyük 
riyelinin, bazı mahfcllerde sanıldığı gibi ~rkek ve çocuklara mahstı.! deri ve lb- netice daha kazanmayı tasavvur edi· 

rekabetin tahdidi yerine, fiatlerin ilan tik ayak krplan çizme, terlikler pazar- yor. 
surctilc bu rekabetin faidcli şekilde in- lıksız satılır. işte God~berg mülakabnın, hat• 
kişafını temin edecektir. Bu suretle de g) Şapb satışlart pazarlıksız satışa ta birinci Berştesgaden mülakatın• 
mallarının fiat \'e evsafında hileli yollara tabi olmakJa beraber şapka malzemesi dan kat kat ehemmiyetli olmaaı bun" 

fktısat vekaleti it dairesi genel mer- sapınıyan liyakatli tüccar ve esnaf doğ- satan dUkJ.ı.Aınlardakt ~tışlar bu hUkme dandır. Almanlar bu görüşmelerirı 
kezi. İ1 kanununun tatbikatında olan ruluktan hoşlanan halkın itimadını ka- ıtAbi değiklir. bütün Avrupa meselelerini tnsfiyeY" 
bazı lhususat irin veni b••• tetkikler '-'llP· z.anarak kanunun tatbikatından istifade h yol açacağını gizlemiyorlar. 

r- ., -.. ı ) Man.fatura mağazalarında satılan 
mılktadır. Bu arada henüz kanunun tea- edecektir. her eşya razarlı.ksız satılır. Bütün Avrupa meseleleri denilill .. 
bit ettiği çalışma müddetlerine tabi tu· 1 - Pazarlıksız satı~larda mer'i ola- ce kolayca anla§thr ki Almanyanıll i) Her 11.!vi kumaşlar ve bu dükkAn-
tulmıyan i yerleri hakkında da yeni cıık fiatler, .satıcı tarafından ~atıcının di- larda satıhn her nevi eşya pazarlıksız müddeiyatı Çekoslovakyaya münha• 
kararlar almacaktır. Malıim olduğu üze- lediği gibi t~it olunan :fiatlerdir. Bun- satılır. sır kalmıyacaktır. 
re iı kanunu yapıld···ı :zaman 48 ı;aat lar etiketle'l'le nan edilecektir. H . d"'-1-A ğ lard 1 Diğer taraftan Polonyalıların, Ma· 

2 P lıks t h 
. t' angı u IUUlft ve ma az:a a satı ır-

olarak tayin edilen iıt haftasının tatbiki - azar ız sa 1§ mec urıye ıne · . . carlann müddeiyatı Almanlarınkio· 
d 

· 1 h"k.. 
1 

h dd sa satılsın her nevı halı ve kilimler pa-
üç sene zarfında fiiliyat sahasına konul- aır 0 an u um er aur eşya ve ma e- ı ks · den daha az bir tazyilc yapacak nıa• 

1 tışı .. h rd zarı ız satılır. Turıstik eşya satan anti-
mw• olacak.. haftad b ~s tlık er sa arına mun ası ır. ·· A • hı'yette d w ·ld· ,.. .... ve a u ., eaa kacı dukkan ve magazalarındaki eşya da egı ır · 
çalı,rna tarzının yav ı yava§ tatbiki için a) Mesela kumaşlar, satışları pazarlık- pazarlıksız satılır. Godesbergdc bu müddeiyatla kar· 
fktısat vele.aletine salahiyet verilmişti. sız satış kanunu hükümlerine tabi. ol- .. .. şılaşan B.Çemberlayn nasıl bir intiba 
1:" k ~ b .. kl b b b' b.l . a-k.kA 4 - Pazarlıksız sat~ kanunu hükum- h- 1 . . T l 1 
.r,a at sonra:.an u gibi yerlerde, çalışan ma a era er ır mo ı yecı u <ının- leri dahiline giren maddelere etiket ko- ası e.tınıştır? aviz er genişleti e· 
amdelcrio.şikiyetleri nazarı dikkate alın- da, imalatta kullanılmak üzere bulunan nacaktır. Etiket, taallftk ettiği maluı cek mı? ~ra?~a ve İngiltere Alma~"' 
mıı ve bilhassa mesela tramvaylarda kumaşlar ve ayni surette kararnamenin perakend fi ti . saf .. te yayı tatmın ıçm son hadde kadar gı• 

1 tl · · ..ı:~ 1 birinci ınaddesı'nde •-~ıı edilen diğw er e ıa ru ve ev ını gos ren d b'l cckl · ı. geçen ça t11Ua saa ermın ~er yer ere ....,.., b. . tt' Etik t "'---to ktı.• v e ı e er .mlt' 
lz ır ışare ır. e .Nlr n, -.. gıt, ngaç, Yoks . e'· 

göre daha yorucu olduguv <>örülerek bu· ma eme ayrıca satılmadıkça kararname a bu kada " t d ,. '"' maden ve <?msali maddelerden yapıl~ . rı :/e er, ıyer . 
gün günde dokuz saat çalışmakta olan hükümlerine tabi değildir. kar· b' ... kl .. kt tazaın kill d herçıbadabad en büyük tehlükeY'ı 

b) S
. . 

1 1 1 ı 'i>'u u e ve mun şe er e k ıl ak k 1, 
tramvay müstahdiminin 48 saatlık i~ ka- ıparış üzerine yapı ıp satı an ma - olacak rakamlar mamul rakam ve harf- -arş am rnev iinde mi kalaca~"' 
nunu çerçevesine dahil edilmesi I.:ararlaf· lar pazarlıksız satışa tabi değildir. !erle yazılacaktır. lardır? 
tırılmııtır. Şimdi vekalet bu hususta tet- 3 - Her nevi kesilniiş kasaplık hay- B d lQ lan tik . Almanlar hakka ve adalete uygun 
kikJer yapmaktadır. Yalcında bu gibi van etleri ile kesilmiş kümes hayvanları un a mat P 0 e etin eşyanın olmas b kı d k l 1 ki k bili · · ·· kııf• b .. "kl",~ ıı,,t ı a mm an o ayı a a 

1 . . ·ı • d k etleri sucukl tır 1-- lıks cınsıne gore d ı uyu ~~e ve m~ e- .. d f l 1 . . b' ki• yer erın ~çı en e yavaş yavaı anunun ' ar, pas mawr Pllzar ız .
1 

.... 
1 

bil k b. kild taallö.k mu a aa o an tez erım aşırı ır şe " 
çalıııma müddeti hükümlerinden istifadt> satışa tabidir. rı ::~e goru e ece .. ır şe .

6
. koymazlarsa harp korkusu tedricen 

edeceklerdir. a) Silt ve müştekatı (yağ, peynir, yo- ettılgıl eşd yayı ~~ gostennesıd.i~. B:ııı zail olacak, Çekoslovakya çok acı ol· 

Meb 'uslarımızın 
tetkikleri 

Mebwlarımızdan !Bn. Benal, B. Kamil 
ve B. Sadettin Bayındır ve Torbalıyı, 
göçmen köylerini, Canlı köyü gezmişler. 
tetkikler yapml§lardı.r. 

Manisa mebusu B. Turgud bugün Ke
malpaşaya gidecektir. 

ğurt ) ile yumurta satan siitcü ve yagv cı ma er e meseıö ayak kabı ve terlik gıbi ki her b .. . L ~ h ...., 
1 d 

. . . ma a a er ınutecanıs wr ayaw 
dükkanların.da norek bu sa~·"ı--a nerek şey er e etıket malın ıçıne ve dışına ya- k k . . k d' . h .1 di"' 

e~ ~ • b.li . avuşma ıçm en ısıne ta mı e 
bu dü.kkAnlarda satılacak digver madde- pışa ı r. Veya damga halınde vurula- l f d '-~-ı w k tl ak F_ ı ... t b.lir en e a~ ıga a anac tır. a-
ler ı>azarlıksızdır. 1 

• • v • hadiseler bu şekilde inkişaf etmez d" 
b) Açık su satan yerlerde ( Knrahi- Tuhafıye mag~ındaki boyunha~'. tahminlerin haricinde bir çığıra d&' 

sar ın&dl"ll suyu sa.tan köşkler gibi ) lo- çorap, sabun, traş bıçağı ve mümasili 1' 'T' A k k k 1 rii• 
kanta birahane ve emsali mahallerde küçük eşyada etiket taallak ettiği kutu- ulursdae h vr~~anm. çouh or uld~ 

1 _ k ya ar a gormesl m teme. ır. 
müşterilere kapalı şişeler içinde verilen nun on veya ar asına yapıştırılacakhr. ŞEV iN 
sulara etiket konulmaz. Pazarlıksız salış kanunu, memleketi- KET BlLG 

) y _,_ la il mizde :ısırlardanberl kökl~~ sakinı ... 

m:yve ;em::;~ v:=~~~~nl:r:ne ~~ bir itiyadın .~yesin! v~ perakende sa- r··c;;i;-;;;;;: .. ·c;;J;~·;;;··i 
. . ' . -•- .. . ~ . . ~ . . . . • \ . . . . ~ . r~~j ~ ' , ':. 'ıı, ~ • • ' 

tışlarda yenı hır al~ verış ahlakının te- ........................................ • •• 
essüsünü ihdas etmektedir. Karşılaşıla- A~kara seferbt>rlik müdürü B._ 1!_~; 
cak vaziyeti, tatbikatın arızasız cereya- mettın Ankaradan, Tefenni sorgu }tli!W~ 
runı temin sureüle iUlle etmek, kanunun B. Celfil Istanbuldan gelmiştir. Iunir sa~" 
ruhunu ve kararnamenin mtihteviyatını lavı B. Mahmut &at Bozkurt Sel~ 
tam bir vuzuhla kavnyarak tatblkata gitmiştir. Deniili sa.ylavl B. Emin P' 
ciddiyet ve ka~yetle geçilmesi zarureti lan Ankaraya, [rmı iki.nei kon.wlosU J3 

FUAR 
YENİ BİR 

KAPA!~DI 
SİNEMA 

FAKAT 
DOGUYOR 

Kültür parkın en güzel yerinde GAZiNONUN kalşısında 

•• •• • 
KULTURPARK SiNEMASI 

AÇILITOB 
MUkemmel koltuk - En son sistem makine - Rahat ve g nı, ~ lon - Dünyanın en bUyUk flllmlerl 

BUy Uk GBrUlmedilf 

vardır. Abdullah Refet Avrupaya gitmişt.İf· 

* Bn.. Recina ortadan 
kaybolmuş 

Karaman sokajında oturan B. Fazıl 
isminde blr zat zabıtaya mUracaat ede
rek genç ~ Bn.Recina'nın küçilk kızı 
9 yaşındaki Seherle biilikte 24 gün ev
vel evinden çıkarak meçhul bir semte 
gittiklerini, tegayyüp ederek bir daha 
dönmediklerini ihbar etmiştir. Zabıta 

ara§tımıalara başlamıştır. 

Haber verildiğine göre Bn. Rccina'nın 
eşile geçen bir münakaşadan sonra evini 
terk ettiği zannedilmektedir. 

Y arı&ların sonunctı .. 
haftası 

Son ha.bar at koşularının ikinci ve sa 
nuncu haf tası ya~ları pazar gUnU -~~ 
pılacaktır. Bu haftaki koşulara bUr 11 
bir ehemmlyet verilmektedir. Halis 1<

11
,, 

-'iiflcı> 
Ingiliz ntlarına mahsus olan dör~ ıJI 
handikap koşusuna girecek olan p:ıl1 s1 
74 kilo, Tomru 70 kilo, Spring Bo~Jaı 
kilo, Baylan 54kilo, Kumyar 52 ı.ıJI 
Şıpka 47 kilo ile koşacaktır. Bunl~jğl 
Dandı ve Tomruyn fatla yilk vcrı 
için koşmamak knrarındadırlar. 
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Sulh davasının ifl8sı mı? 
Eden ve Vinston Çörçil Çember
layne şiddetle hücuın ediyorlar 

Londra, 22 (ö.R) - B. Eden, Sir 
8inkler ve B. Vinston Çurçil mühim 
nutuklar eöyliyerek B. Çemberlaynin 
Codesberg nutkunu sulh davasının iflası 
teklinde göstermişlerdir. 

Parts, 22 (ö.R) - Gazeteler, vazi· 
Yet hakkında tefsirlerde bulunuyorlar .. 
Flıaro diyor ki : Sulh partisi Godes
~rıde oynanıyor. Oyundan devamlı bir 
tulh ç-1. ... .. . d • 

uı:acagını umıt e enz. 
Övr diyor ki : Sulhu çok bahalıya sa· 

tın alıyoruz. Bir Südetler meselesi yok· 
hır, bir Avrupa meselesi vardır. 
Q Eitseı.tyor diyor ki : Sulhun akibeti 
Or odeabergde tanrı dağında oynanıyor .. 

ta çaf Almanyaeının efsaneleri ara· 
tında Y•r alan bu küçük Ren ıehri tarihe 
-.) oluyor .. Fakat tarihin onun için iyi 
'911er Yazmaeın1 temenni ederiz. 

B. leon Blum, Populer gazetesinde 
h l&hrlan yazıyor ı A11l it henüz yapıl:-lrlltbr. Çekoslovakya yapılan teklifi 
'- hul ve kendini Avrupa sulhu uğrunda 

da •tmlıtir. Fakat Hitler Londra pil-

nını henüz kabul etmedi. Bugün Godes• 
bergde Çemberlayn bu planı kendisine 
verecek. Hitler acaba bu planla muta· 
bakat halinde bulunacak mı~ .. Berştes
gaden mülakatından beri bir hafta geç· 
miştir. Cesur milletlerin fedakarlıklarına 
bir had vardır. Onu geçmemek lazımdır. 
Hitler sulh istiyorsa yapılan tavizat ile 
iktifa etmelidir. Zira bundan bir parça 
fazlasını istemek, sulhu iflasa sürükle
mek ve harbi gayri kabili İçtinap yap-

iyi etmiıi olacaktı. O zaman bugünkü 
gülünç tavizatla karşılaşmıyacakh. 

Pöti Pariziyen : Çemberlayn, G ades
bezgde Fransayı kandırmak için ne ka
dar müşkülatla karşılaştığını Hitlere an
latacaktır. ipin çok gergin olduğunu ve 
daha uzaklara gitmenin imkansız bulun
duğunu anlatacaktır. 

Paris, 22 (ö.R) - Figaroda Vladi
mir Ormeson, cPolonya bütün seraplar. 
dan sakınsın.> serlavhası altında şu sa-

mak olur. tırları yazıyor : Kiiçük bir memleket 
Republik diyor ki : Südet toprakları- olan Macaristanın Çekoslovak.yadaki 

nın bir kısmı Almanyaya avdet ediyor. Macar azlıklarını istemesi anlaşılabilir .. 
Hepsi bu kadar .. Polonya ve Macaris· Fakat 35 milyonluk Polonyanın beş on 
tanın da müddeiyatlarını çok ileriye gÖ· bin kişilik bir Leh azlığı için müddeiyat
türmemeleri lazımdır. Almanya ayakla- ta bulunması gülünç olur. Polonyada bir 
nan payitahtlarda nüfuzunu kullanmalı- milyon Alman vardır. Bir gün Almanya 
dır. Ancak o zaman dörtler paktından bu Almanların da kendisine ilhakını is
bahsetmek kabil olabilir. Zaten Alman- terse ne olacak?.. Bu kadar tavizat ve 
yanın ıulh arzusunu bundan batka su· bu kadar gevezelik yeter .. Sulh istiyo
retle göstermesi de kabil değildir. ıuz .. Pek doğru .. Fakat her şeyin bir 

Er Novel yazıyor : Çek hükümeti, ka· haddi var .. Tavizat ve zaaf siyaseti ni
rarlarını daha acele almıı olsaydı daha hayet bulmalıdır. 

lngiliz am·e)e partisi diyor ki 
'' Hitlerin tehdidi karşısında utanıla

cak şekilde boyun eğilmiştir,, 
Londra, 21 (A.A) _ Havas ajansı· tetkik e~tir. Londraya pek geç gelmiştir. Diğer taraf-

,_ ınuhabiri bildiriyor ı Dün akpm Jyi haber alan mahfellerde dan iddia edildiği veçhile hükümet Prag 
Ak,ama doiru Lord Halifaks tara- Prag hUkUmeU tarafından İngiliz ve tarafından dermeyan edilen talep üzeri
~ b.bul .dilen altı k.tıllik heyetin Fransız elçllerine verilen notanın neşre- ne İngiliz garantisinin mahiyetini ve tat
~ luhati dlnledikten sonra amele dileceği zannedilmekte idi. bik tarihini tasrih etmek mecburiyetinde 
~~bir beyanname neşrederek Londra 22 (A.A) - Çekoslovak me- bulunuyor ise bu meselenin tetkiki hü
~ tlhdidl bqıamda utamlaCik seleSJ. ve Hftler - Çeiiilterlayn mUJ!katı susunun bugün hitama ermesin~ ihti
'lılı feldldıe uli!Ane boyun etılmlş oldu- kabinenin dUn öğleden .onra akdetmış mal verilmemektedir. 
hııu kçc1etınlttlr. olduğu içtimada yapılan müzakerelerin Ortaya yeni bir hldise daha ç&mlf· 

~9Dnamede -.ki tngtlh demokrasi mevzuunu t~kil etmiştir. tır. Polonya ve Macariatan mümessille-
"e adalet ananesinin lekelendiği ilAve B. Çemberlayn içtimadan sonra kra- ri Lord Halifaksa Polonyalı ve Macar 
'<lilnıeılrledır. lın nezdine giderek nazırların mUzake- ekalliyetlerinin Südet Almanlariyle ay· 

l>arta Z2 (A.A) - Hariciye nazırı releri hakkında kendisine malfünat ver- ni zamanda ayni muameleye tabi tutma~ 
~ dün alqama doğru Sir Flipsi ka- miştir. lan lüzumunu anlatmıılardır. 
huı 9derek kendWle beraber Prag ta- Nazırlar meclisi Prag hilkümetlnin Kabine B. Çemberlaynın uzlaştırma 
~ .kayıtaız olarak verilen muva- vermiş olduğu cevap hakkında müza- vazifesini heyeti umumiyesi itibariyle 
~t cevabı üzerine hAsıl olan vaziyeti kerelerde bulunmuştur. Çünkü bu cevap tasvip etmekte berdevamdır. 

Milli f!iÜdafaa 1 Bir Çek vapuru 1 

Vekili lstanbulda Maca r makamatına 
teslim edildi 

Budapeşte 22 (A.A) - Tunad.a işleyen 
O. M. 21 Çekoslovak vapuru dün öğle-

Fon Friç 
--<>---

Tekrar Hitlerin 
gözüne girmiş 

Arasıra 1 
Yandan carklı? 

• 

YAZAN: Eczacı Kemal K . Aktaş 

Dün bir yaşıma daha girdim. Yandan 
çarhlı sözünün garip bir tefsirixıe mut
tali oldum. Mutadım olmadığı halde bir 
kahvehanede bir kaç arkadaşla oturmağa 
mecbur oldum. Herkes garsona isteğini 

söyledi. Jçi.mizden birisi yandan çarhlı 
dedi ve hemen ilfive etti: 

- Şimdi Kemal Kamil bu ne demek 
diyecek .. Belki de yarın Yeni Asırda bir 
ıkaç satır yazacak .. 

Cidden merak etmi:iti.m, arkadaşımı

zın yandan çarhlı emrini garson hiç te
reddütsüz kabul etmişti. 

Az sonra, gele gele bu arkadaşa bir 
fincan kahve geldi, kahve tabağının ya
nında bir parça şeker vardı. Meğerse bu 
zat kahveye şekeri koydurmaz, sade 
kahve getirtirmiş ... Kahve içinde erimiş 
şekerden zevk almaz, şekeri ağzına atar 
üstüne sıcak Bıcak kahveden yudumlar 
aldıkça şekeri ağzında eriterek içermiş, 

sade kahvenin kahve ocağında değil 

ağızda şekerliye tahavvül etmesi kahve
ye bir başka zevk verirmi~ .. Bu zevkin 
adına bayıldım: 

Yandan çarhlı! .. 
Yandan çarhlı denilince modası geç

miş vapur akla geliyor. Vaktile buhar 
makinesile işliyen gemiler hep yandan 
çarhlı oldukları halde hiç te bir garabet 
ifade etmez, en tabii ve en doğru bir tip 
işaret ederlerdi. Uskuru arkadan va
purlar çıktığı vakit her hangi bir hadi
seden kızarak ortaya fırlayan sinirlilere 
arkadan uskurlu derlerdi. 

Büyük bir arıza geçirerek adımların
daki aksaklık dolayısile baston yardımile 

yürüyenlere yandan çarhlı gidiyor, di
yenler gördüm. Yandan çarhlılık muva-

zenesizlik olduğuna göre bu asrın Luga
tine ilAve edilmiş en son moda bir keli

me oluyor .. Bundan böyle yandan çarhlı 
kahve içiyorum. Bir deneyiniz.. Hem 

zevkiniz yenilenecek .. Ve hem de zama
na göre hareket etmiş olacaksınız ... 

Hatay 
Hakkında bir Yunan 
gazetesinin neşri yatı 

---0--

Atina - Elefteron Vima yazıyor: 

dskenderun Sancağı artık Türktür. 
Yakın şarkın coğrafyasına yeni bir dev-

let daha ilave edilmiştir: Kemalisliğile 
birlikte Sancak. 

Sancak meselesi Türkiye için oldukça 
eskidir. 1919 danberi bu mesele mev

cuttu. Binaenaleyh Türkiye hükümeti 
Frankleıı Buyon anlaşmasına istinaden 

de Sancak reji.mine müdahale edebilirdi. 
Sancağa şimdi Hatay adı verilmiştir. 

Anadoludaki Yunan devrinden evvel 
yaşıyan Hititlerle bu kıt'anın alakası ol
duğu için bu nam verilmiştir. 

Bu meselede, Türkiyede ikisadi ala
kaları bulunan Fransa uysal davranmış-

1 ,z;=;; • - - - .. 

SON HABER 

Murgul bakır madeni 
Etibankla bir lngiliz şirketi tarafın
dan müşterek olarak işletilecektir 

fstanbu], 22 (Hususi) - Murgu] bakır madeninin Etibank namı· 
na bir İngiliz şirketi ile teşriki mesai olunarak işletilmesi kararlaştı. 
Önümüzdeki günlerde bir İngiliz maden mühendisi heyeti gelecektir. 
Heye t, .Murgula gider gitmez faaliyete başlıyacaktır. 

Almanya isteklerine 
kavuştuktan sonra 

Hitler bir ''sulh 
girişecek 

seferi,, ne 
mi! 

Pari::t, 22 (Ö.R) - B. Hitlerin Südet1er meselesinde de zafer ka
zar.dıktan sonra milletini teskin için bir sulh seferine girişeceği söy
leniyor. Alman mahafilleri bu itibarla bay Hitlerin son mülakatına 
dikkati celbediyorlar. 

Bu mülakatta Führer silah yarışının deliliğinden bahsetmişti.. Bu 
itibarla «Sulh seferine» buradan başlaması muhtemeldir. 

Bununla beraber Alman resmt mahafilleri iki noktaya dikkat çeki· 
yorlar : 

1 - Garp d evletleri arasında hava silahlarının tahdidi sahasında 
en büyük mani Rusyadır. . . 

2 - Almanya l 935 haziranında kendi arzusuyle deniz kuvvetin
den vaz geçtiği zaman bunun deniz teslihatını azaltmağa vesile ola
cağını ümit etmişti. Halbuki böyle olmadı. 

Şimdi yeniden silah1arın tahdidi müzakeresine girişilirse Almanya
nın mukabilinde bir menfaat elde etmeden şimdiki hakim mevkiinden 
vaz geçmemesi muhtemeldir. Fakat Almanyanın istediği bu menfa
atlerin mahiyeti henüz malum değildir. 

.Milletler Cemiyetinde 
Hava bombardımanlarına karşı 

sivil ahalinin himayesi 
etralında müzakereler 

Cenevre, 22 {Ö.R) - Milletler cemiyetinin üçüncü komisyonu 
hava bombardımanlarına karşı sivil ahalinin muharebesi meselesini 
müzakereye devam ediyor. Fransız teklifini taııvip eden Arjantin de
legesinden sonra Sovyet delegesi B. Mayiski bazı devletlerin barbar
lık devrine avdetlerinden bahsetmiş ve sivi] ahalinin himayesini te
min edecek tedbirlere Moakovarun en geni§ mikyasta iıtirak azmin· 
de olduğunu bildirmiştir. İspanyol delegesi B. Aekarate Milletler ce
m iyet inin hava bombardımanları için lngiliz komisyonuna benzer, 
fakat daha geniş mikyasta bir tahkik komisyonu teşkiJ etmesini tek
lif etmiştir . 

F ransada bazı 
edecekleri 

nazırların istifa 
şayıası çıktı 

1 

Paris, 22 (ö.R) - Bazı nazırların İs· 
tifa ettikleri rivayeti çıkmıştır. Bu hu-
susta sorulan !!uallere cevabep başveki

lin yanından çıkmakta olan bahriye na· 

zırı bay Kampenki demiştir ki : cMem· 
ı~ketin geçirdiği vahim ıartlar içinde her 
vatandaıın vazifesi kuvvetle hükümet 
etrafında toplanmaktır.> ................................ --................ . 

Goedesbergde yapılan 
lngiliz teklifleri .. 

1•tanbul, 22 (Husust) - Milli mÜ· 
d~•a vekili general Kazım Özalp bu 
.. •h ıehrimize geldi. Müdafaa vekili
~t. İl burada bir kaç gün istirahat edecek-
ır. 

den sonra tayfası tarafından Macar sa
hillerine getirilerek Macar makamatına 

Berlin, 22 (ö.R) - Alman gazete· 
leri general Fon F riçin, orduya girişinin tır. Esru.en Sancağın bir çok kısımların-

da Türk ekseriyeti bulunduğundan, "Çek/er 1 demokratlar devletlerin ihanetine ----:---
lstanbulda 

8eyazıttan Fatihe 
lıaclar bir Üniversite 
lraahallesi kuruluyor 
~ ll.\şT ARAFI t tNCt SAHtFEDE -dt; 1'atihe kadar devam edecek kısıın-

lliversiteye bağlı yilk.sek mektepler 
"• l!'.rıa . 11~ titüler kurulacaktır. Yeni 'Oniver-
~ nı.bauesi Sinan sitesini de kendi 

l'çi"eat . . la k .,.. . . 
h.ı~ ıçıne a ca tır. unıversıte ma-
l' e talebe için lokantalar ve yeni 

l'~l' kurulmak üzere Şehzade med
~~ Biyoloji Enstitüsü yanında.ki 

l'a.Jı: ~r Üniversite tarafından alına- I 
'O . arda f eni tesisat yapılacaktır. 
tü"eırane leeinde rektörlüğü bunun için büt-

.tahsisat ayırın ıştır. 
-----=;---

Dön yangın 1 

1,r c ddg~e saat yirmiyi beş geçe Gazi
raJ1 ~e ı,':'ındc B. Sadıka ait 2 78 numa· 
d, ır katlı ahşap paçavra ve kağıt 
L . Posuna henü h" . . 
.,ıri ı. :Z uvıyetı anla~ılamıyan 
..1 rafından atıla b' . . ... qen at n ır sıgara yuzun· 
lrıııhaıı~ . çıkrnış, d eponun bulunduğu ! 

ın ~ıvan t l l.a . amarnen ahşap ve bara· 
Va:zıy t e te 0 .... 

dcnbir l iması yuzunden ateş bir-e a ev .. 
lrıuhitin' k sutunu halinde yükselerek 
L· ı orkunç b · ~ k"b . 
"'li1nde hı k ır .. ı etın tehlikesi 

O ra mıatır. 
erlıal . 

•lefi L'L .. Yctifen fedakar itfaiyemiz 
uuyutıneden .. d" 

son urmeie muvaffak 

teslim edilmiş ve tayfada Macar toprak
larına inmiştir. 

otuzuncu yıldönümü münasebetiyle me· 

ziyetlerini kutluluyan yazılarla doludur. 
/ l / Führerin çok takdirkar bir ifade ile ge· 

ilk oku ar açı ıyor nerale gönderdiği mektup neşredilmek· 
Aydın 20 (Husust) - ilimiz ilk okul- tedir. Geçen 4 oubatta istifaya mecbur 

larının 2 6 Eylülden itibaren tedrisata edilmiş olan eski baokumandanın tekrar 
baılıyacağı haber alınmıtbr. göze girdiii bu suretle teeyyüt etmekte· 

---- dir. 

Tayin 
Aydın istasyon ıefi bay Namık Kızıl· 

- - - =:---v arfova ticaret 
mümeııili 

Türklerin hakkı da vardı. Bugün Hata- uğradık. Teklifleri bunun için 
yın dirijanları Atatiirkü Şef addetmekte 

olduklarından, burası Türkiyeye ol- kabul ettik·,, Diyarlar 
dukça me-rbuttur. Anadoluda bol araziye Londra 22 (A.A) - Taymis gazete- şu fıkra nazarı dikkati celbetmektedir: 
malik bulunan Türkiye, Sancakta eko- sinin selahiyettar bir menbadan öğren- c Bu teklifleri kabul ettik, zira kabule 
nomik menfaatler takip etmektedir. Ke- eliğine göre Çemberlayn Hitlere ezelim- mecbur kaldık. Demokrat devletler bizi 

b lif .. 00 ek ih . le şunları teklif edecektir: terkettiler. O'midsiz bir mukavemette za urasına n ~ go erm tiyacın- . . k · k1:. __ 
da da d ğildir T ' ki hUk" . b' k 1 - Çekoslovakyanın yem hudutları- ınad etme ım ıuı:;ızdı. Fakat bu feda-

e · ilr ye umeti ır ço nın tayini ve ahali mübadelesinin tan- karlık her halde Çek milleti için fayda-
ınasr~flara girerek muhacir celbetmekte zimi işleriyle uğraşmak üzere beynelmi- sız kalmıyacaktır.> 
ve ntifUSUnu teksi.re çalışınaktadır. Bun- lel bir komisyon teşkil edilmesi. 

par Aleancak müdilr muavinliğine tayin 
edilmiştir. 

Aydın istasyon ,efliğinc de dördüncU 
işletmeden bay Celal tayin edilmiıtir. 

}ardan rna&da, Türk ihracatı tskenderun 2 - Sillh altına çalırılan askerlerin Londra 22 (Ö.R) - Taymis gazetesi 
VU'fOV& ticaret mümeaslli B. Baha Er- limanına rnuhtaç delildir. Türkiyeyi San- derhal terhisi. Çekoslovakyanın aşağıdaki tavizatı yap-
ker tehrlmiz tüccarlarile temaalannı ta- cala cezbeden ruhi ve milli sebeplerdir. 3 - Bu işler halledilinceye kadar ge- mağa razı olduğunu bildiriyor: 
mamlıyarak latanhula gitmlşUr. Bugün buraaı Till'kiyenin bir trlandası çecek müddet zarfında HitlEl'l' ve alaka- 1 - Çekoslovakyanın Almanya ile ye· 

------------··-----------------• sayılabilir. TUrkler b1r yıldanberi San- dar parüler tarafından sulh ve asayişin ni hudutlarını tesbit, ahali müoadelesini 

BA$AGR 1S1M1? 
Eğlenti ilemindcn soma gelen ~ ağrısı, mide 
bozulduğu "Tosiıı" terin vttcudlDluzda çohld
ığına · ettir. Bu tehlikeli " Toxin " len nN o 

~ "MEtv A T UZU " i~ def ediniz. ENO 
~ leziz ve kuvvet vericidir. ENO kanınızı temizler, 

vücuddaki zehirleri atar, baş ağrısı ve kabizin 
önüne gecer ENO size sıbhaunızı ve kuvvetinizi 
iade eder: 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

.. !,E N o JN,.GILTERENIN "MEYVA TUZU" 

''FRUIT SALT'' 

cakta çok işler bqannışlardır. Şimdiki idamesi lehinde milşterek bir beyanname temin için beynelmilel bir komisyon teş-

Kültilr Bakanı Faik Türkmen, Hatay nqredilmesi. . . kili; 
b 4 - Yeni I"'~'!. devletinin tamamiyeti 2 - Bu .memi yapılırken sulhun mu-Jnat uat ~olarak, muvaffakıyetle ça- ~ "-~: 

b§mıştı. hakkında bazı teminat ver~. hafazaaı lehinde olarak dünyaya hitaben 
Faris 22 (ö R) - Çek hükümeti tara- bir beyanname neşri; 

Sancağın 4 bakanı ile devlet reisi fınd __ ;.1 Ingiliz' F 
3 

ı · · t k k U an neşrt:Uı en ve - ransız - Yeni Çek dev etırun opra - tama-
Tür t rler. Tayfur Sökmen düne kadar 'f . . k b lü .. b 'ld" bl'-d - · h kk d t' ·1 · teklı lerının a u nu ı ıren te ıg c mıyeti a ·ın a garan ı verı m sı. 
Anadoluda saylavdı. Yeni rejim Kcma- ~ A~ZXA.Jlil!~'iT.Z7.7..ZL.6.XJ!ZY.z7L///.7..7.L7Z.~ 
llst is1fıhatını tatbik edecektir. Antakya- ~ 

da açık Türk kadınları görülmüştür. Şap- A il ı ~ 
ka iksasiylc beraber, çarşaflar da çık- : na ve { ~ 
maktadır. ~ 

TUrk inkılAbı, diğer müslüman cemi
yetleri ilzerinde tesirini gösterecek ve 

Hatay bu hususta büyük rol oynıyaca"k
tır. Türklerin Kemalist inkılabı saye

sinde Şarkta yeni ve enteresan bir sos· 
yal durum ba§lamaktadır. Ankaranın 

önayak olduğu Şark misakı da, eskiden 
büyük medeniyetleri bulunan diyarlarda 

yem fikirltıin y.q•lmalawa )'aribm • 

Yusuf Riza Okulunda 
Yeni öğrenci kaydına 1 S eylul ve d erslere d e 1 b irinci te~rin ta ri

inden itibaren başlanacaktır. 
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SAYFA: 4 YENi ASIR 

Gelelim • 
y~ne ti ya oya .. 

telekkimizde esaslı bir Sanat 
inkılaba büyük thtiyaç vadır 

Şehirlerimizde büyük ve muhteşem tiyatro bina!a.rını 
kim kuracaktır? Dr. Behçet Uz bu işde de öncü olamaz mı 

bmir aelrisinci eaternaqonal fuarı Bu aşk değil de nedir? 

----------------1 Bunun gibi diğer arkadaşlar 
Bu makaleyi ve bir tercümeyi Da.riil- misaller getirebilirim. 

1 Benim ithaf etmeğe acaba hııkkım var 

bedayi ailesine en son kan§an arkadaşa. 
ithaf ediyorum. 

Darülbedayi fuar münasebetiyle lzmi
re geldi ve gitti. 

Geçiriciler sayısı oldukça hürmetlice 
idi. 

Darülbedayi &itti, yapılan bütün gay
retlere rağmen elan SALAŞ kalan ls
tanbuldaki aile ocağına kavuşmağa git
ti. 

Ne yapalım~ Sahnenin memleketimiz
C:le nasibi bu imiş. Tiyatronun üniversite 
fevkinde bir mektep olduğunu takdir et
mek zamanı henüz memleketimize gel
memiı demek .• 

Misal olarak lzmir fuarını alıyorum. 
Jzmir belediye rei.i fuarı vücuda ge· 

tirmel<le muhakkak büyük bir eser vü
cuda getirmiştir. Bunun kıymetini aene
l_,r daha okunaklı surette gözümüze so
kacakhr. Bir dostum (belediye reisleri 
ya doktor veya mimar olmalıdır) diye 
iddia ederdi. Fikrine iştirak ediyorum. 
Lakin bir şart ilavesüe: (Muavini) de 
aanayii nefiseden anlıyan bir zat olmak 
üzere). 

fzmirin doktor belediye reisi yangın 
sahası gibi bir çorak yeri -binnetice şeh

ri- tenlendirdi, lzmir halkına muvman 
doğuran bir mevsim yaratmakla halka 
varidat menbalan buldu ve saire vesai-
re ..• 

Lakin tiyatro bahsine gelince yine sa
laı, yine salaı. 

Evkaf pavyonuna 70-80 bin lira sarf· 
edilirken tiyatroya neden ehemmiyet ve
rilmiyor, tiyatroya bu tamakarlık neden) 

Acaba belediye reisi gazino yerine üç 
katlı bir bina yaparak, bu çatı altına ti· 

için del mı) Ben ancak terciime ettim, o kadar .. 
Var yok, hodhehod ben bu hakkı alıyo-

İ ıum. 

Utanarak söyliy'";,rum: Memleket ti- Buna saik te bir hatıradır. 
yatroya layık olduğu kıymeti vermiyor. Anlatayım: 

Memleketimizde artist yetişmiştir, lakin Arthur Schnitzler. ince ruhlu bir ti-
tiyatro yoktur. Bir avuç gencin sahneye vntro muharriri. Aynı ruhu küçük Ke
olan a!lkt ve Ertuğrul Muhsinin enerjisi mn! tnşıvordu. 

memlekete artist yetiştirmiştir. Schmit .. Jerin eserleri çoktur. Bunlardan 
Fuarda Muammer anlatıyordu. Aktö- ( ANATOLE) j,.minde birer perdelik 

rün en tenbellik ettiği şey provalardır. hir eseri vardır. Ben bunu tercüme etmiş 
Oynamak insanı yormaz da prova can ve kalem arkadaşlığı ettiğim - Bekarlar 
sıkar. Halbuki başımızda bu anda Muh-
sin yok, buna rağmen mekanik bir su
rette provalarımızı yapıyoruz. Bu sırf 

o adamın bize telkin ettiği disiplinin ne· 
ticelcridir. 

Zavallı Darülbedayi ailesi. O müb:uek 
salaşa adam edeceğiz diye ne emekler 
aarfediyorlar. Nafile... Buruıuk suratlı 

fahişe pudra ve boya ile güzelleşir mi? 
Memlekette ideal ile sanatlanna mer

but olan bu bir avuç insanın bu kadar 
senelik emeklerini artık tahakkuk ettire
lim. 

Bunu onlar için yapmıyalım, memle
ket için, kendimiz için yapalım. Onlar 
zaten ,ahsi mükafat beklemiyorlar. On
ların mükafatı, hatta saadetleri memle
kette tiyatro kurulduğunu görmektir. 

Bana sorarsanız bunu yapsa yapsa 
kendisini hiç tanımadığım lzmirin bele
diye reisi Dr. Behçet Uz yapabilir. 

Siz dostum, Darülbedayie yeni intisap 

etmi~siniz. Tebrik ederim. 
Giriştiğiniz mücadeleyi şöyle bir ölç

tünüz mü? 

ve Yumurca~ı beraber tercüme etmiş

tik- Küçük Kemale okuyordum. fki ta-
nesini çok beğendi: Bayram hediyesi ve 
lspirfrzme .. 

Elime sarıldı ve birer perdelik bu iki 
eser için (Bunları bana hediye et) dedi. 
Benim zavallı kalem ortağım .. 

Ruhunda sanat aşkı taşımıyan bir İn· 
san ihtimal bu hediye kelimesinden 
(Menfaat) manasını çıkarır. Para men-
feati manasını ..• 

Halbuki bir artist hediyeden şunu 

kasdeder: Oynatmak hakkını kendisine 
bağışlamak .. 

Birer perdelik eserlerin ııahnemizde 

oynanmıyacağını bilen küçük Kemal bu 
zarif iki piyesçiğin oynanmasını istiyor
du. Bu hakkı benden alarak. aşkından bir 
sahife daha yaşadı. Sarayburunu parkı 
methalinde Alayköşkü namiyle maruf 
bir bina vardır . .Şimdi halkevlerine aittir. 
O zaman sanatkarların aralarında tesis 
ettikleri (Sanayii Nefise birliği) merke
zi idi. 

Başımızda da Lütfi isminde çok bilgi-

Konservatuvarı bitirdiğinizi, öğren· li ve {!ayretli bir aanat Uşıkı vardı. Lütfi 
dim. her hafta burada ufak piyesler oynatır ve 

Memnun oldum. Kafası işliyen ve ol~ münevver bir halk tııbakasır.ı -bilhaııa 
gun insanlara muhakkak çok ihtiyaç var· talebeleri- orada toplardı. 

yatro, sinema, bar, gazino, Vintergarten dır. Tiyatroda da her işte de.... Küçük Kemal bu kütlenin önünde bu 
ve hatta banyo tesisatlarını ıngv dıramaz E · l · ··t dd"t d f l ah '" minim aanatinizde yükseleceksiniz. pıycs erı mu ea ı e a ar 11 neye 11.oy-
mı) Hatta banyo havuzunun suyunu Lakin mükafatı kıttır haberiniz olsun. mu§ ve rejicörlüğünü yaptığı bu piyeste 
kışın ısıtarak hem memleket halkına, Artistliğin verdiği deruni bir haz var· rol alanlar hep heveskaran idi. Kemal 
bilhassa gençliğin, eğlence yeri yapmış dır. Sahneye aşk ile merbut iseniz artist- ~ibi artist ruhlu bir insan için ne saadet .. 
olur hem de sıhhate taalluk eden bu 
mesele halledilmiş olur. Bundan gayri 
varidat kapısı temin edilir. Bilhassa fuar 

zamanından sonra memlekette canlılık 
yaratacak bu tesisat fena mı olur) 

Belediye reisini tenkit etmeyi hatırım
dan geçirmem. 

Hiç tanımadığım Dr. B.ehçet Uz'u tak
dir edenlerin en ön safında gelenlerin 
birisi ihtimal benim. Buna dayanarak 
kendi kendime soruyorum: Belediye rei
si gibi tefkilatçı bir adam acaba bunları 
düşünmemiı midir) Ve acaba imkansız
lığı dolayısiyle mi rneıvkü tatbika koyma
mıştır~ 

Gelelim yine tiyatroya .. 
Darülbedayi lstanbuldaki ıalaşına ka

vuşmağa iİttİ. 

O ne katil, ne kahpe salaştır o. 
Cemiyetten tardedilmesinin kabahati

ni ferdlerde bulan ve intikamını almak 
için eline geçirdiği fertleri mahvetmek 
için cabalıyan orospular gibi İstanbul sa· 

lap ağuıuna geçirdiğini ezmiı, yıprandtr
mıı ve... öldiirebildiğini öldürmüıtür. 

Bir fahioeden en çok zulüm ve ihanet 
gören ona en derin aılcla bağlı olanlar 
olmuştur. 

lstanbul aalaşı da böyledir. Kendisine 
qlc ile merbut olanlan ezmiı. hatta bazı
larını mahv bile etmiıtir. işte Muvahhid, 
i~e küçük Kemal. 

Dıprdaki rüzgann içeri girmesine ma· 
ni olamryan o duvarlan, içerideki hara
reti içeride muhafaza edemiyen o tahta
lar nihayet aşıklarını kurban vermiş ve 
(madam ki hu cemiyet bana kıymet ver
miyor, o halde ben de ondan intikam 
alacağım) diye evvela a§lklarını mahv
etmiştir. 

Sağ kalan artistlerimiz ona aşkla bağlı 
· değildirler manası çıkarılmasın. Vasfi 

sahneye intisap ettiği zaman beş sene 
bila bedel çalışmıştır. 

Hazım oturduğu mah~llenin çocukia
rını toplar - kendisinin çocuk olmasına 
Tağmen - karagöz oynatır, onar yirmi
şer para dinleyicilerinden toplıyarak bir 

kaç kuruş bir araya getirir ve seyircilerini 
savduktan sonra derhal hakiki karagöz
cüye, oradan tiyatroya koşar, bin zah-
metle topladığı mangırlan orada bırakır 
ve evine tabanvayla avdet ederdi. O ak

pm aördüiüoü ertesi akfam kendi müt-
lri:!'~~-~"_,.:-,.."·~·._.,._ 

Jikle elde edilen mükafatın bu azlığı sizi 

meyus etmiyecektir. Tıpkı Darülbedayi 
ailesinin umum efradı gibi .. 

Sizi eyi nnladiysem ve aldanmıyorsam 

meyus olmıyacaklardansınız. 

lzmirde Kemeraltında bir aş evi. Ba§" 
kalarının karnını doyurmağı aanat edine
rek kendi karnını doyuran bir AJÇının 
ufacık dükkanı. 

Behzat, Hüseyin Kemal, Şaziye, siz 
ve ben o akşam bu züğürt yerde oturmuş 
çene çalıyorduk. Avrupanın en lüks ye· 
~inde o akpmki hazzı duymamıştım. Ak
lımda kaldığına göre cFREUD> den 
bahsediyorduk. Alaka ile mükalemeyi 
takip edişiniz ve öğrenmek hırsiyle din
eyişiniz beni o kadar memnun etmişti 

ki .... 

işte bunun için bu yazımı takip ede
cek olan, bu ufak tercümeyi de size ithaf 

diyorum. 

Benim yeni tanıştıibm dostum, size 
ithaf İçin tercüme ettiğim cMektup> 
Arthur Schnitzlerin kaleminden çıkmış-
tır. 

Taht~;,uur bir kuvvet Schnitzler ile 
küçük Kemali benim kafamda birbirine 
mezcediyor. 

ikisi de öldü. 

Kemal sağ olsa idi çok be~endiğ" 

Schnitzlerin piyesleri gibi bu ufak yazı
yı da beğenecek mi idi acaba) 

Sizden çok rica ederim, bu yazı da 
sizin olsun. Lütfen kabul ediniz. Onu 
katleden ve buna rağmen daima aşk ile 
merbut olduğu sahneye yeni intisap eden 
bir idealistin onu hatırlamamıza sebep 
olduğunu görerek ruhu §ad olacaktır. 

Kemal görecektir ki henüz doldura· 
madığımız yerinin bo§ kalmaması için 
çalışanlar vardır ve -muhitin Jakaydi!ine 
rağmen- tiyatroyu ya,atacak insanlar yok 
değildir. 

Pragda askeri diktatör
lük nümayişler oldu 

- BAŞT ARAF! t INCt SAHiFEDE - unsurlarından ve tanınmış eksperlerden 
bazı mütahassıslar ve bi iki general de j müteşekkil, orta Avrupadaki vahim buh
kabineye dahil olacaklardır.. Bunlann 1 ran vaziyeti içinde devletin mevkiini tah
arasında bilhassa ordu genel müfetti~ kime muktedir yeni bir kahine tetkilini 

1 
general Sirovinin İsmi zikredilmektedir.! talep etmittir. 

Prag, 22 (ö.R) - Çekoslovak rıld· Yeni teşekkül edecek kabinede her 
yolan saat 12. 30 da ou beyannameyi partinin ve umumi efkarın devleti tanı· 
yaymışlardır. yan her kıamının mümessiJleri ve ayni 

cOzerimize dü,en yeni vazife, açıla· zamanda aıkerf ve eivil bazı yüksek ıne· 
:ak müzakerelerde milleti bütün siyasi murlar bulunacakhr. Zira vaziyet umu• 
mümessillerin ve en salahiyetli yük•c!; mi ve askeri idarelere ait bütün unıur· 
memurların temsil etmesini lüzumlu kıl- ların tam birlik dahilinde hareketini lü
maktadır. Garp devletlerinin planını zumlu kılmektac!ır. Reiıicümhur istipre• 
kabul etmek cibi nğır bir vazife karşı· lerine ba!!lnmı,tır. Yeni kabine çabuk te· 
,,;ndl\ kalan cümhuriyet hükümeti dUn• şe!;kiil edecı.: ~ir . ..,iyaı:ıi mesuliyet taşı
den heri istifnsını !'•isü:Umhura t•kdlm yan bütün Ççl->o~fovalç liderleri yc11i hü· 
ctme~e karar vermi<Jtİr. l lükümet hu !:.•· kümetin teşek: ülünü kolaylaştırmak için 

nırı !'lU sebeple vermi,tir : Avrupanın reicicümhurun etrA!rru'.fa ~~•;nJ.:lardır. 
şimdiki vahim [':C:"rt;inlik devresinde, mil- Yeni kabine listesinin bir kaç saate ka
lctin kendisini esarete düşürmeği gaye dar n~ bekleniyor. Bu da devletin 
edinen bütün teşebbüsleri şimdiye ka- mesul unsurları arasinda tam birlik ip
dar neticesiz bırakmı~ olan büyük an- reli olacaktır. Bütün vatandaşlar da ay
anelerine devam edebilmesi için bütün ni gaye etrafında birliklerini muhafu.a 

gayretlerin birlettirihn1ıısi elzemdir.. Bu •tınelidirler.> 
...,,. ,~ ... ,,...,..,.,..m.,..w,..._ P-.. ..,., tl\R\ - 0Mn __......,. 

-.--

Bir seferberlik halinde 

Macaristan, 800 bin 
asker çıkarabilir ! 

Almanların Macar dostluğuna vermelerinin sebebi şa 
iştirak ettiği takdird 
kolay laştıra bilecektir 

Macar ordusu Almanya lehine harbe 
Almanyanın şarka doğru genişlemesini 

Küçük itilafın, Triyanon muahedesi
nin askeri hükümlerini Iağva muvafakat ı 
ettiği malumdur. Bu münasebetle Macar 
ordusunun bugünkü vaziyetini kuş ba
kışı gözden geçirmek faydalı olabilir. 
1937 yılının sonlarına doğru milletler 

Yazan: 

Gnr. Baratiye 

miktarın iki mislinden fazladır. Harb 
nunda ordudan çıkarumış zabitle 
işe yarıyacaklar tekrar hizmete 
tır. 

(Meşhur Fransız Askeri Muharriri) Ordunun umumi vaziyetine gelin 
....... . 11 1111• 11• • • •• • •• • •• • • •• ••• ••" •• • Macar yollarının bugünkü hali gözön 

Kiiçük itildf, Lehistan ve Maca- • 
cemiyeti tarafından neşredilen askeri de tutulacak motörlü kuvvetle-re bU 

ristanla uyuşabilirse meydana gele- . . 
salnameye bakılırsa bu hükümetin ci- k ( 

93 
) ,, __ , k k . T hır ehemmıyet verilmemiş, harpden 

ce muyunt.U uvvet. una . . v 

han harbinden sonra konulan askeri tah- • . . . ra teşkıl edilen 7 tug bugün yeni t 
d.d . •w •• T . havzaşında hakimıyet kurmak ıstı- h lin ·r ğ edil-:~ v •• daf t 

ı ata tamamen nayet ettıgını, rıyanon l . a e ı ra ~· agır mu aa 
hed d h d l k 

yen ere kar§ı muazzam bır sed 1 t k 1ar 
mua esin e a7.ami a o ara göste- . . arı, ayyareye arşı top ve tayY 
·ı "5 000 k" "l"k b" -.l b l d•v• · olabılır... 1 1 tn~ı.: -.l'lmi · S f b lik rı en ,, , ışı ı ır oı:uu es e ıgını, . ... 11.. .......... ...... •n••••••••••••••• er e .. -,... ... z t."'Ul ştir. e er er 

bu ordunun on iki sene müddetle hiz- terhis etmek, onların yerine yeni kuv- de, 9 milyonluk Macar milleti, 800, 
met etmeği kabul eden gönüllülerden vctlerini silah altına almak, ordunun si- talim görmüş askerden ibaret ku~e 
teşekkUl ettiği göri.ilür. Miktar ve evsaf lah ve mühimmatı kuvvetini arttırmak bir ordu çıkarabilir. Bu ordu .n.uııoa"" 
itibarile çok mahdud ve geri teçhi7.ata imkfuılarını buldu. HattA muahede ile lehinde harbe iştirak ettiği takdirde 
malik bulunan bu kuvvetin tayyareleri menedilmiş olan askeri tayyareciliği de manyanın şarka doğru genişlemesini 
olmadığı gibi senelerden.beri askeri mü- tekrar yarattılar ve hususl bir üniforma laylaştırabilir, veyahut muhtariyetle 
kellefiyetin lağvı do1ayısiy1e talim gör- giyen tayyare zabitleri itilaf devletleri muhafaza etmeği istiyen milletlerin ııı 
dükten sonra terhis edilmiş ihtiyatı da kontröl memurlarının gözü önünde Bu- kavemetini takviye edebilir. Onun f 
yoktur. dapeşte sokaklarında dolaşmağa başla- dir kl, Almanlar, Macarların yard 

Vaziyetin bu malumata uygun olma- dılar. ehemmiyet vermeğe başlamışlardır. 
dığını gösterirken, Macaristanın, harbin İsin asıl garibi, küçük itilafın bu vazi- Küçük itilaf ancak bunun üzerin 
kendisini içersine soktuğu fena vaziyet- yet karşısında alelade bir protestoya bile ki Macarista.na karşı olan vaziyeü de 
ten kurtulmak için, sarfettiği cehdi ten- lüzum görmemiş olmasıdır. Macarlar tirmek ve Macarlstanla anlaşmak 

kid niyetin<le değiliz. Çok vatanperver lehine her tUrlil arazi tavWıtına şiddetle kanlarını araştırmak lÜZ\nnunu duyın 
olan ve bu yUzden bütün dünyanın sem- milmanaat edeceği şüphesiz olan kilçük tur. Eskiden Macaristan kilçilk i 
patisini kazanmış olan Macar milletini, itilaf, ihtimal kendi kuvvetlerinin kahir olan münasebetlerini dilzeltmek için 
cihtm harbinde kendisini mağlO.biyete sil- faikiyetine güvenerek Macaristanın kuv- haylı uğraşmıştı. 1922 de resmen Fra 
rükliyen bir vaziyete tekrar düşmemek vetlerini arttırmasına ehemmiyet ver- hükümetine müracaat ederek ufak 
için tedbir almağa kalkışmış olduğundan medi. ehemmiyetsiz hudut tashihleri muks.b 
dolayı muahaze etmek doğru olmaz. Bundan sonra Macarlar, silah allına tinde bütün iddialarından vazgeçere 
Milletler cemiyeti salnamesi rakamları- aldıkları kuvvetleri altı aylık bir talim küçük Hilafla uyuşabileceğini söyl 
nın doğru olmadığını söyleten sebeb, devresi zarfında yetiştirmeğe ve altı ay- Bu uyuşma olmadı. Belki de Fransız 
va1nız tarihi hakikatleri olduğu gibi tes- dan sonra terhis ederek yerine yeni kuv- riciye nezareti, Fransa aleyhine har 
bit etmek arzusudur. Almanyarun Ver- vetlcr ikame etmeğe başladılar. Bu su- girmiş olan Macaristanın bu vaziye 
say muahedesinin hükümlerini lağvet- retle bir harp halinde Macarların sefer- tetkike lüzum görmedi. 
mek için vaktiyle ileri sürdüğü sebebler her haline koyacakları kuvvetlerin mik- Çekoslovakya, ancak Lehistan ve 
arasında Macarların Triyanon muahede- tarı pek ziyade çoğalmış oldu. Adeta Ma- caristana dayanarak Almanya ile nı' 
sinin ac;keri hükümlerine riayet etmedi- caristanda yaşıyan 22 - 45 arasındaki zakere veya Almanyaya mu.kav 
üi de iddia ediliyordu. Vakıi bu iddia ha- bütiln Macarlar ~laya girip çıktılar. edebilir. Bu iki hiikümete day .. nı<ıuır-
'ltikate uygun değildir. Berlin, Macarla- Hak.iki bir acıker hayatı yaşıyan genç- Çekoslovakya Alınan çemberine · 
nn hareketlerinden örnek almamış, bilA- llk spor teşkilatını da gözönünde tutmak den ve cenuptan iJtlhak eden bu iki 
kis Macarlara bu hususla ders vermişti. lazımdır. 17 - 21 yaş ~rasında bulunan berle harp ve ikbsadi bakımdan tam 
Yalnız Almanyanın bu iddiası, itiltıf her Macar genci cLevente> dedikleri bu muhasara altına girmiş olur. Bugilıı 
devletleri murahhaslarından askeri bir klüblerden birine girmeğe adeta mec- vaz.!yctine göre küçük itilMm 49 mil)' 
kontröl heyetinin yedi sene için Maca- burdur. Bu klübler cihan harbine işti- nüfusuna mukabil Lehistan ve Ma 
ristana gönderilmesile netiee1enmi§tir. rak etmiş eski zabitlE!'l"le, küçük zabitler ristan 43 milyon bir kuvvettir. Eğer 
Fakat Macarlar Almanların kullandığı tarafından idare edilir. Buralarda her çük itilaf Lehistan ve Macaristanla u 
sistemden bambaşka bir usul takip ede- çeşit askeri talimler yapılır, atış temrin- şabilirse meydana gelecek Tuna ha 
rek on iki ay içersinde bu heyetin kont- lerine de geniş bir yer aynlmıştır. smda hlkimiyet kurmak istiyenlere ıc.t1 
rölünden kurtulmak imkanını bulmuş- Bugün Macaristanda mecburi askerlik şı muazzam bir sed olabilir. Fakat J11i 
tur. mükellefiyeti hakkında hiçbir kanunun caristan ve Polonyanın bugün çekO'i 

Macarlar göniillü orduyu teşkil etmek mevcut olmamasına rağmen on sekiz ay- lovakya zararına kendilerine vaadedtl~ 
için adam bulmakta müşkülat çektikleri- lık askerlik mükellefiyeti fiilen vardır. tavizlerin cazibesine kapılıp kapılını 
ni söyliyerek muahedeye karşı ilk itiraz- Ve silah altında bulunan 70,000 den, ya- cakları ayrıca dii§ünülecek milhiın ~ 
!arını ileri sürmüşlerdir. Macar hiiküme- ni Triyanon muahedesinin tesbit ettiği meseledir. 
tininbuidillamnınyerinde~duğunuill- ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

raf etmek lazımdır. Çünkü on iki sene s 1 k k e 
süren aske-rlik hizmeti Mecar köylüsü e çu ermesı 
için tahammül edilemez ve istenir bir iş 
değildi. Köylü daima toprağına bağlı 

kalır ve uzun zaman topraktan ayrıla-

ma:ı. Onun için Macar hükümeti muahe· ou··n hı·nıerce halkın coş~ denin beslemesine müsaade ettiği or- ~ 
duyu toplamak imkanını bulamamıştır. 

Macarlar bu usulün değiştirilmesi hu- k t h • • •• e 1 b 1 d 
susunda aylarca israr ettiler. Fakat niha- un eza uru ) e aş a J 
yet itilaf devletlerinin bu noktaya yanaş-

mıyaca~ını anlıyarak isrardan vazgeç- Selçuk, 22 (Hususi) - Valimiz Bay Türkün daiına güzel. iyi adetle~ 
tiler. Ve muahede hükümlerini yerine Fazlı Güleç Nafıa vekilimizin lzmire tC§· kaybolmamasına ve halkımızın dh' 
t!etirmeğe razı olmuş gibi göründüler. rifleri dolayısiyle Kuşadası kermesini kı birbiriyle kaynatmasına istihdaf ed~ 

Senede üç binden fazla gönüllü bula- açmağa gelemediklerinden namlarına kermesleri yarattığından dolayı vs1i..,il 
madığını her iddiasında israrla yazan gönderdikleri Parti yardımcı Üyesi bay Fazlı Güleçin adı muhabbet ve Jıoı' 
Macar hUkümeti birdenbire bir kaç ay Mehmet Aldemirle diğer misafirleri ha- metle anılmıştır. 
içersinde otuz beş bin gönüllü bulmuş mil olan husu.si otokar Selçuk istasyo-
olduğunu itilaf devletlerine bildirdi. Bu nunda Kuşadası idare amirlerinin ve bü- Selçuk, 22 (Hu.su.si) _ ViJ.ayP 
değişme kolayca izah edilebilir; toptanı- tün Selçuk halkının gönülden tezahüratı üçüncü kermesi bugün Selçukta, cif,J' 
lan gönUUülerden, on iki sene orduda ile istikbal edildi. dan gelenlerin iıtirakiyle büyük hey# 
kalmağa muvafakat edeceklerine dair Program mucibince vali namına söy- ve neşe içinde açıldı. Civardan .~ 
senet alınıyor, fakat azamt iki sene son- lediği bir nuttıkla kaymakam vekili köylüler en yeni elbiselerini geyınitl,r 
ra terhis edilecekleri kendilerin~ ıkat'i- Mustafa ÇakaJotlu kermesi açtı. I di. 

yetle vaadolunu~ordu. .. Kermes, Bergama ve ödemiş kadar j Tarih .. ve güzellik ~itesi ~lçuk. ~ 
Macariatandaki kontrol heyeti bu mu- muvaffak olmuı eserlerden sayılabilir .. kadar guzel ve hop gıden bır toplu1..i' 

vazaayı keşfetmekte gecikmedi, ve istik- istasyon bahçeainde bütün efelC1' ve halk pek ender sahne olmuştur, diyebilirbl'" 

halde Macar milletinin talim görmüş bir toplanarak muhtelif milli rablar oyna· Törene istiklal marfiyle batlanrntf; 

orduya mal~k .olacağını ~eruıu~ oldu~ dJar. Es:i eserler gezildi, öğleden eon' K~r~esin açıldı~. bir ~öylevle illn J 
devletlere bıldirdl. Umumı harbm galip- ra Selçugun birinci hayvan sergi.ini va- mıştır. Bunu muteakıp Efes harab~ , 
lm, bu ifl takip etmekten kısa bir zaman 1i namına söylediği bir nutukla Mehmet toplu bir şekilde ziyaret edilerek ~1;, 
lçeninde usandılar ve Macar ordusunu Aldemir açtı . Selçuklular hayvan sergi· retçilere izahat verilmiştir. Ode011 

fllt tefti~lere tlbi tutmağa lüzum dahi sine büyük bir rağbet gösterdiler. oyunlar ve bir konser verilmittir. 
görmediler .. Bu suretle Macar harbiye Sergi cumartesi günü Kuşadası mer~ Saat on beşten itibaren kaval, ~ 
nezareti, ordusundan istediği kadarını kezinde de açılacaktır. bağ~ama ve türküler ziyaretçilere ? 

Selçuk açtk hava tiyatrosunda (Him dakıkalar yaıatmııtır. Gece saat yı" 
pektörü general Sirovi aabah radyoda metin oğlu) oynandı. de baılıy~n meşaleli geçit resmi d;._, 
bir nutuk söy)iyerolc bUtün Ç•koılovak- Halkın aönülden heyecan ve sevinci etme~t~.dır. Y~rın (~ug~n) K~ L•V 
lann ıükOnetlerini muhafan ıtmelorini Mbahlara kadar devam etti. da buyük denız ıenliklerı ve mu.aı--
ve it güçlerine avdet etmelerin1 istemiş- Başta ltaymakam vekili olmak üzert> lar yapılacaktır. 
tir. cZira, demiştir, bu çalıtma milli ha- Kuşadalı idarecilerinin ve Selçuk muh· Burada haber aldığıma göre cu~ 
yat için olduiu kadar millet için de el· tarının bu uiurda gösterdikleri gayret si günü yapılacak Çamlık eğl~e:.,,, 
zemdir. Gerçi bugün yaalıyız. fakat bu ve mesai takdire pyandır. sayın nafıa vekilimizin de it~ ,JJ' 
h• m it için d eiild ir. Birleoelim. çünkü Yann Kllfllduı merkezinin kermesi edilecektir. Bu takdirde çanıl~ı- ~ 
Wrltıtmeuek tehlib bizi tılhdit ...__ baflıyacaktar. Şimdiden bü,ok hazırlık· gun bir gün aeçirmemiz mümkill' 
Omdu eaoa ..ilam 'Ye hazırdır.> lar ppdmtMır. cakbr. 



58- Y'azan: Kemalettin Şükrü 95 lik ihtiyar Mısırlı Gallini paşa ile 
neden evlendiğini anlatıyor 

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

BJZANS SARA YJNJN JÇ YUZU 
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u kara cübbeliler sürüsü yok ffiU •• Eski Harbiye nazırlarından Süleyman Şefik 

Bu sefer yine 
kilisaları 

işlerime 
ve haçları 

S.bastiyano hemen yere yıktlan impa-

burunlarını 
ile birlikte 

~t • 1 
- Tahta ilk çıktığım günden beri 

önüme dikilen bu kara cübbeliler sürüsü . ~nçeye koştu. 
eofano bayılmamıştı bu sefer de yine işlerime burnunu sok .. 

Fakat duyduklan on~ bir baygınlık mağa kalkarsa topunu birden kiliseleri· 
ltçirtnıiıti. nin duvarları altında haçları ile birlikte 

Birbiri ·u· t'' d d • b ki d'k yokederım· . h•b s une uy ugu e enme ı 

~er o ' artık mücadele imUnının Sebaatiyano, bu müthiş tehdit karşı· 
dağını anlatmıştı. sanda titredi.. Vasi! bile kilisaya karşı 

~Österdiği zaaftan utandı. 
ueba · 

l .. •tiyanonun yardımını reddederek 
Yaga kalktı. 
Oı · -· erıne gururlu saltanat velcarı gel .. 

~•oti. 

ili - Şirndi ne yapayım .. dedi. Ne yap-
ltnı tavsiye ediyoT•unuz. 

eıı ":"" Demin de arzetmiıtim. Bu esrar• 
d ~il earaydaki hayatınız eeasen hayat 
b •ii! .. Allaha karıı dualannızı bile oer· 
,. .. t Jrapamıyonunw:. Yine ba,lı:a bir 

ı.ıı'.'~a .. MeoelA (Vlaherna) sarayına çe-
10;;:- Orada kendi kendinize tam bir 
llıik n hayatı yaif8YUUZ. Size orada da 

1 
ası Yaparlar diye korkmayınız. lı

ıf•t'"'Uz gidecejiiniz yere ben de geli· 

ıa:· Fakat burada kalmayınız. lmpara• 
ilu:?01u Üzerinde sizi engel olarak gör· 
~ ınUddetçe tehlilcedesiniz. 

l eofano bu açık, acı fakat dojiru •Öz· 
tr lt.a111sında uzun uzun düoü.ndü. 

gelememişti. 

Leon bunu yapabilecek mi idi) 
Aşk insanları kendi olduğundan bin 

kat fazla kuvvetli gösterir. Belki de genç 
imparator, Zoiçenin sevdası ile bu dedi· 

ğini yapardı. 

* Ertesi aabah erkenden muhafız ku-
mandanına haber verdiler. 

- Samatya monaetırı baı rahibi Ef· 
timyos imparator hazretlerini 

gelmiı .. 
ziyarete 

Eftimyoı yalnız manutırın b"! rahibi 
değil, ayru zamanda imparator Leonun 
da ilahiyat hocuı idi. 

Vasilin aaltanat devrinde Hıriatidi ile 
Sebastiyaoonun ölüm çenberinden kurtu· 
lan yegane mürebbi de o idi. 

Diğer mürebbiler, bocalar şimdi biri 
saray nazın diğeri muhafız kumandanı 

sokarlarsa onları 
edeceğim yok 

olan iki kafadarın ellerinde birer birer 

boğulurlarken o gün tesadüfen papas 
ECtimyos !saya karşı her gün okuduğu 
uzun duasını biraz daha uzatmış ve ma

nastır kilisasında biraz faz1aca kaldığı 
için saraya gelmeğe gecilcmi~. hayatını da 

işte bu gecikmeye medyun kalmıştır. 
Leon onu bir baba gibi sever, biı- ho-

ca gibi sayardı. 

Rahip Eftimyosun böyle sabah er-

ken saraya gelmesi kimsenin dikkat ve 

hayretini mucip olmadl. 

Fakat Sebastiyanoya haber vcrdikl~ri 
zaman muhafız kumandanı içinden: 

- Dananın kuyruğu bugün kopuyor. 
Diye mırıldandı. Rahibin karşılanma

sını emretti ve kendi de imparator Leo

na haber vermeğe gitti. 

Genç imparator da, Eftimyosun gel

diği haberine memnun olmuştu. 
Muhakkak lci imparatoriçenin kararını 

haber vermeğe gelmişti. 
Muhafız kumandanına : 
- Sebastiyano.. dedi. Bu kara cüb

beli din adamını huzuruma getirdikten 
ıonra yanunda kal.. Belki sana lüzum 

olur .. 
-BiTMEDi-

paşanın kızı olduğunu söyliyen 
Bayan Belkis diyor ki: 

ilk aşk güzeldir 
Fakat her kadın erkeğin 
son aşkı olmasını ister 
Mısır gazetelerinde c Türk güzeli..> di-J 

ye prezante edilen Belkisin doksan beş

lik ihtiyar Callini F ahmi paşa ile evlen• 
diği malı.imdur.. Bu izdivacın Mısır 

monden ileminde uyandırdığı merak ve 

dedikodu hi\li kesilmemiştir. 
Bu merakı tatmin için olacak ki, ha· 

yan Belkia (Akner Saa) mecmuasında 
ve kendi imzası alhnda fU yazıyı ne§ret· 

miştir : 
NiÇiN EVLENMiŞ 1 

t Callini F ahmi paşayı 19 3 7 oenesi 
şubatının 2 4 üncü günü Madam lbrahim 
Behimi beyin verdiği çok sevimli bir su· 
varede tanuruşhm. Mısır yüksek sosye

tesine mensup bir çok paşalar ve bayan· 

lar etrafımı almışlardı. 

Öyle hararetli bir anlab§ı vardı.. 
BABAM OLMANIZI ISTI:RDIM 
Paşaya dedim ki : 
- Babam olmanızı çok is terci im .. 

Taıı gediğine koymasını bilen ustaca Gallini ı>a§« ve genç zevcesi Bn. BelJcil 
bir ince1ikle cevap verdi : 

_ Babantz .. Hatt& kocanız olmaia adamdır. Pata ile serveti iç.İn de evlen-

d medim. Zira biliyorum ki onun bütün 8ma eyim .. 
Böyle bir ifadenin ıamimiyetine der· malikaneleri vakfe hediye edilınif!İr. 

lıal kapılac.alc değildim. ilave etmeliyim, paraya ihtiyacım da 
Fakat Callini paşa sözünü yanda bı· yoktur. Zira bankalarda oldukça kuY• 

k d B • di"' d b .:. vetli hesabım, Türkiyede bir çok em• ra ma ı. enı .ev gın en. ana pres~ 

t·•· d kalb' · b · ·· d''k h lak ve akarım vardır. Mıaıra geldiğim et ıgın en, ının enı gor u ç.e eye-

d h k 'd • d ·· al zaman kendi büyük ve lülta otomobilim can an eyecana apıı ıgtn an, ruy a· 
· J'"'-d ı· · 1 tt • d kika ile geziyordum. Her •ene Avrupada lap 

rına gıru.ıxl.lll en, e ını u lJ&UM a .. 
dan itibaren bütün varlığında anlatılmaz Lidoda, bazı ayları Dovilde geçiriyor, 
bir gençlik kuvveti hissettiğinden bah- dünyanın maruf milyonerleri ile d0tt• 

luklar teois ediyordum. Callini F ahmi setti ve : 
h - Pekal!... dedi. Bir kerre de Sa
.'.~tya kilisesinde baı rahip Eftimyosla 
oOr" 

d 
ltşeyim. Eğer o da muvafık görürse 

·di"• . v !tınız gibi hareket ederim. Fakat 
lladınızı unutmayacağım.. Eğer bu sa~ 

'•l'd 

Çörçil ne diyor? 
Suvare hakikaten muhteşemdi. Güzel

lik ve zarafette birbirine rekabet eden 
bir çok bayanlar salonları doldurmuş

lardı. Kahirenin şık ve zarif bayları ışık 

altında dönen pervaneler yahut ta çi· 

çeklerden bal toplayan arılar gibi bayan
ların etraflarında dolaşıyorlardı. 

- Siz nefis bir :ıampanya gibi başımı 
döndürdünüz dedi .. 

Bu su va reden sonra F ah mi pa,ayı he .. 

hen her gün gördüm.. Uzun uzun ko· 
nuştuk. Ben ona geçmi~ten, halden. is .. 

tikbalden, ümitlerimden, projelerimden 
bahsettim. O, sözleri ile bana güven 
verdi. Bunun içindir ki babama, hatti. 
anama açamıyacağım bir çok hiki.yeleri· 
mi, maceralarımı ona açıkça açbm ve 

söyledim. Sonra, tecrübe ile anladım ki 
beni hakkaten seviyor .. Zira onun ya· 
şanda bir ihtiyann kalbi yalan söyliye· 
mez. Callini paşa bana : 

paşa ile evlenirken, onun bana hediye 
edeceği elmas ve incilerj de dütünmi
yordum. Zira bugÜn taka.cağımdan pek 
fazla mücevherata da malik bulunuyor
dum. O halde niçin evlendim) 

an c;;ıkacak olursam hayatımın sonu .. 
n, itada d' · ki • · · · ~ r en ışesız yatama ıgmı ıçın sı-

d
n de benimle birlikte gelmenizi rica 

t tıcciim . 

Se.baıtiyano bir kerre yerlere kadar 
"fı1dt 

Başını kaldırdığı zaman imparatoriçeyi 
•da ltapısma doiiru gider gördü . 

Bu suvarede yalnız kahkaha ve yalnız 
ne~e hakimdi. 

Almanya büyük ölçüde 
seferber vaziyettedir 

Ben de bu neşeye katılmıştım. 
Çiftlerin güzel bir valse kendilerini 

verdikleri sırada lbrahim bey Behim~ 
yaşlı bir adamla yanıma yaklaştı. Bu 

!ine tesir edecek bir mağ!Ubiyetc uğra· yaşlı zat, Callini F ahmi pata dan başka

Evlendim, zira o bana kendisine na· 

sıl saygı göstermek l.izım geldiğini og· 

retti. Ebeveynim beni o le.adar şmıan .. 
mışlardı ki, hiç bir erkek benimle ayni 
çatı altında kolaylıkla yaııyamazdı. 

Zaten F ah mi pap. istisna edilirse hiç 
bir erkek benim ruhumu anlamamıştır .. 
O nasıl teshir etmek lazım geldiğini, na· 
sıl hoşuma gideceğini anlam11tır. l' •ofano... Arkuana bakmadan çık· 

"''•· koridordan da kaybolmuştu. 
Sebaıtiyano yalnız kalınca ortadaki 

"'•tanın yanmdaki sandalyeye oturdu 
\ • kendi kendine bir daha dütündü. 

Bu kadar lcarııık i•lere karıştığı için ty' ., 
1 ınl Yapmıştı) 

* ı.~Paratoriçe T eofano o gün sarayın 
t..,, ka d Pısmdan deiil, merasim k.apıam· 
~" "e aaltanat arabası ile çıktL ilk önce 
}' rt\atya manastırına, tonra da Ayaaof .. 
a kilisasına gitti. 

~nu ~parator haber alınca ııevindi. 
t ha.atıyanonun yapacağını söylediği 
•ıebb.. d k rıı Ua eme olmut ve muhafız ku· 
~danı Teofanoyu ikna edebilmişti. 

}' ernen Sebastiyanoyu çağırarak ne 
8 ~tıiını sordu. 

il• "1uJu.fız kumandanı da imparatoriçe 
olan görüşmesini lc:L9aca anlattı ve: 

tı - l-laıımetmeap .. dedi. Bizans tah
lij~~rı '\rarisi iniz. Vasilin Makcdonyalı1ar 

•leoin· h' · k 1 · · ı>ıl ın sa ıpsız a maması ıçın ya .. 

ı.,~~ bu fedakarlığı imparatoriçe hazret
d· abu! ettiler. Fakat acaba kilisa ne 
'~tcek) 

........._~n\U\ kaşları çatıldı. 

İngiliz siyasilerinden Vins!Dn Çörçil 
Almanyanın son derece sili\hlanmış bu
lunmasının vaziyeti büsbUtün vahim bir 
şekle soktuğunu söyliyerek diyor ki: 

Almanya biiyük mikyasta seferber 
edilmiş bulunuyor. Donanma seferber 

edilmiştir, hava kuvvetleri hazır vaziyet
tedir, kara ordusunun da üçte ikisi harbe 
hazır bulunuyor. 

Memleketteki iktısadi ve semai vazl· 
yet te barb vaziyetine çok benzemekte

dir. Nasyonal sosyalist idare şefleri mem
leketlerine bir takım zaruretleri kabul 
ettirdiler. Bunlar, sulh zamanında hiç 
görülmemiş şeylerdir. 

Bu hid şeraitin daba uzun müddet de· 
vam edeceği zannolunamaz. Bu vaziye
tin ya bir netice vermesi veya ortadan 
kaldırılması lazımdır. Kış geliyor. Te~ 
rinievvelin on beşinden sonra havaların 
çok fena gitmesi ihtimali vardır. Bina· 
enaleyh, bu hazırlanmış kuvvetlerin bir 
harbe atılmaları veya evlerine gönderil
meleri için milddet kısadır. 

Bu kuvvetler eğer elde tutulur bir 
zafer kazanmadan dağıtılacak olursa, 
esasen daha şimdiden tenkit edilmekte 
olan nasyonal sosyalist idaresi istikba-

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

Sihirli Lamba 
-2-

k -- E:ırvah b' k d · ··ı ·· •d ıçare ar e§ını o mu§, ne 
ar nı·· . 

.._ uıee .. ır oldum. Artık dünya ba· 
can ~dan oldu 1 Oğlum ben ııenin am· 

d~;"'d.Merhum pederin benim öz kar· 
dı- ınç·'.· Seni ilk gördüğüm zaman tanı· 

'"• Unk .. b b 
•ut\. Ad u a ana •on derece benziyor-
biain. eta onun burnundan düımiit gi· 

Al&eddin h 
Yord s· . ayret ve taaccüp ile bala· 

u. ihırbaz eı· · b' L_ __ ,_ b' 
'"Vıtç. mı ce ıne •o~ ır 

"••er kP<lra çıkardı. Bunları Ali.eddine 
• dedi ki: 

-- 1-!a.:ırdi evl'd •'mdi )'•nın., . a un Y" validenin 
.. gıı. Ben:- ta f d •oyle. B --.. ra ım an ona ııelim 

u Parala y tet İçl n ver, ann onu ziya-
n gelece•· · d 

Aıaedd· ilmi e haber ver. 
llitti. A ın .Paralan aldı. Koprak evine 
d nnesıne ı 

u: P&Ta arı göstererek sor-

-- Anne beni 
Ç(\cuğu l' m amcam var mıdır} 

d ··· n e ınde b k d 
u~t·d~n h u a ar parayı gör· 

verdi: 

- Hayır evladım. Amcan yoktur. 
- Lakin ben timdi bir adamın ya• 

nandan geliyorum. O adam benim am· 
cam olduğunu, babamın öz kardep bu
lunduğunu ıöyledi. Ona pederimin ve· 
fat etmİf oldııiunu aö;ırlediğim zaman 

gözlerinden ıel gibi yaılar dökmejie, uç 

ve eakalıru yolmağa ba,ladı. Beni kucalı:
hyarak yüzümden ve gözümd- öptü. 
Bana bu paı aları vererek aana gönderdi 
ve selim söyledi. Y arm gelip ıeni ziya
ret edeceiini. va.adetti. 

Kadın bütün bütün hayrete düıtü. Dil

şündü taşmd~ nibayet dedi kiı 
- Oğlum babarun kardqi yoktu. 

f.&er olsa idi mutlaka bana söylerdi.Her 
halde bunda bir yanl!flık va.rdır. Yann 
anlarlZ. 

Ertesi gün yine Alaeddin çocuklarla 
oynamakta iken sihirbaz yanına gelerek 

mış olacaktır. sı değildi. Bunun alel.ide bir nezaket tc-

Sözlerine inanılır kimselerin söyledi- sadüfünden ibaret olduğunu ve yine ne• 
diğine göre, bütün hazırlıklar evvelce z.aket protokolu çerçivesi içinde hitam 
tesbit edilen bir program mucibince, bi- bulacağını zannediyordum. Gallini F ah
rer birer yapılmaktadır. Hudutlarda ki mi paıa takdimden sonra yanıma oturdu 
asker harekatı da bu ayın sonuna kadar ve benimle konuımağa baıladı. 

tatbik mevküne konulacak bir plan cüm- Çok geçmeden anladım ki pata ben· 
lesinden sayılabilir. den pek hoşlanmıştı. Doğrusunu söyle-

Çek cümhuriyetinin kalbinde hayat meliyim, kadınlar ilk rastladıkları ya
ve hürriyet uğrwıda çarpışmak için kat'i hancı erkeğe kartı itimatsız olurlar ve 
bir arzu bulunuyor. Bütün hudutlar, hat- derhal tedbirlerini alırlar. Fakat ben 
ta Avusturya hududu bile, emin bir su· Callini pa§a ile kendimi çok emniyette 
rette tahkim edilmiştir, kuvvetli ve sa- görüyor ve eski iki ahbap gibi konuıu· 
dık bir ordunun muhafazası altındadır. yordum. Sanki daha çocukluğumdanbe-

Naziler, hudutlardaki Çek müdafaa ri onu tanıyormuı gibi münakaşalar da 
hatlarından içeri sokabilecekleri mo- yapıyordum. 

törlü kıt'alaxla, Pragı ve Çekoslovakya- Bir aralık pata baıını kulağıma yak-
run diğer eski şehirlerini havadan bom· laştıraralc : 
baroLmanla, Çeklerin bütün kuvve! ma- - Çok güzelsiniz .. 
neviyelerini bir iki gün içinde kırabile- Dedi. Her kadın, güzelliğinin methe-
ceklerini zannediyorlarsa aldanıyorlar. dilmiş olmasından hoşlanır. Hatta yapı-

Meçhulil tahmine çalışmak tehlikeli lan komplimanların yarısının yalan ol
bir iştir. Fakat şunu söyliyebiliriz ki, duğunu bilse bile .. Bana gelince, ben 
eğer Çeklerin manevi kuvvetleri tazyik Gallini paşanın konuşma tarzından hof"" 
ve gürültü arasında bozulmazsa n1uhare- lanmıştırn. Hayattmda ilk defa olarak 
be düşmana zaman bakunından en aşağı bu kadar <;~itli ve güzel konuşmasını bi
üç dört haftaya, zayıat bakımından en len bir adama rastlamıştım. Onun konut· 
aşağı üç dört yüz bin cana ınal olacaktır. ma tarzı gençlerinkinden bile farklı idi. 

ladı1'.tan sonra avucuna iki albn koya• 

rak dedi ki: 
- Haydi oğlum bunları annene gö

tür. Benim bu ak.tam onu ziyarete gele· 
ceğimi haber ver. Bize alqam yemeği 
için bazı şeyler tedarik etsin. 

Alaeddin paraları alarak gitmek üze
re iken ailıirbaz durdurdu ve ilive ettit 

- Fakat sen Pındi bana evinizi gös· 
ter ki geldiğim zaman bulmakta zorluk 
çek.miyeyim. 

Alieddin Afrika oihirbazını beraber 
götürüp evlerinin kapısını gösterdi.. Ya
bancının azimeti üzerine kendisi içeri 
girerek iki albnı annesine verdi. Ve am
casının sözlerini söyledi. Kadın bütün 
günü misafiri için yemek hazırlamakla 
geçirdi. 

.Aqam olmut ve ortahlı: hrarmlftl. 

hayli göz yaıı döktü, bu sırada hıçkırık· 
lar araamda diyordu ki: 

- Eyvah biçare kardeşim 1 vaktiyle 
gelerek sana son hiz-mette bulunmadığı .. 
ma. seni kollanmın aTasına alarU yüzünü 
ve gözünil öperek veda edemediğime 
ne kadar teeuüf ediyorum t 

Sihirbaz bir müddet böylece ağlayıp 
sızladıktan sonra kalkarak gözlerini sileli. 
Mahzun ve müteessir bir halde sedirin 
kö§elioe oturdu. Ayakta duran kadın ile 
konuımağa baılıyarak dedi ki: 

- Muhterem hemşirem, biraderim 
merhum Mustafa ile izdivaç eylediğin 
zamandanberi beni görmetniı olduğuna 
taaccüp etme. Ben kırk aeoedenberi bu
ralardan uzakta bulunuyordum. Bütüıı 
bu UZUıı senelerde Hindi.tanda. Arabia
tanda. Suriyede, Mıaırda oeyahat ettim. 

-BITMEDI-

- Sen benim •on aşkımıın .. 
Dedi .. 
ilk aşk güzelse de .. Her kadm •On 

aşkı, bir erkeğin •on aşkı olmak iıter. 

Temasla ımla anladım ki papnın be

nimle evlenmek arzusu çok ciddidir .• 
Ben, mf: -hametimin telkin ettiği hir iz .. 
divaç degil, şuurun telkin ettiği bir izdi· 
vaç yaptım. 

BEDBAHT IZDIVAÇLARIM .. 
Bundan evvel iki defa evlenmİ§t.İm ... 

ilk kocam çok zengin, genç ve ... Çok 
güzeldi.. fzdivacımızdan az sonra iki

miz de anladık ki izdivaçta gençlik, gÜ· 
zellik ve servet.. Saadeti temlne lc.8.fi 
değildir. Bedbahtlığuruzı uzatmaktan ise 
ayrılmağı tercih ettim. 

ikinci kocam maruf avukatlardan {S. 
R.) beydi. Onunla da mesut olamadun. 

Zira, niçin iokir edeyim, çok hercai 
tabiate malikim. Nasihate, münakaşaya 

ve hele şartlara hiç tahammülüm yoktur. 
Kendileri ile tanııtığım erkekler ha.na 
dostluklarından, aşklarından çok bahset· 

tiler, fakat benim bu tabiatim önünde 
eğilecek bir erkek tanımadım. Bugün 
mesudum .. Hem de tasavvur ettiğimden 
çok fazla .. Callini paıa hoıuma gidi
yor. Zira beni memnun etmek.ten hAJ· 
ka zevki yoktur. işte bunun içindir ki 
bahtiyarlığımın devamlı olacağına Jta .. 
nüm. Bu bahtiyarhk, aıktan daha muh
kem bir şey· üzerine dayanıyor. Kocam 

yanımda o1dukça kendimi derin bir hu

zur ve emniyet içinde hissediyorum. 

Paşanın sıhhatini korumak için elim
den geleni yapıyorum. Çünkü saadetim 
onun hayatı ile kaimdir. Bütün arzum 

Çünkü ben kendi hayatımı, ho§uma gi~ onu mesut yaşatmaktır. 

den ve düşüncelerime uygun olan h.ayab Evlenmezden evvel Gallini paşaya 

yaşamak istiyordum, serbest olmak is- bazı şartlar koştum. ilk şartun bir harem 
tiyordum. hayatı değil, serbest bir hayat yaşamak 

izdivaç ise kadını ve erkeği bağlıyan arzumdu. O, bu asrın en i1eri fikirli genç.
bir iştiraktir. İşte bu iştiraki aevmiyor· lerinden daha geniş düşünceli olduğu 

dum. Anlaşamadık.. Onunla da ayrJ- için bu şartımı sade kabul etmekle kal· 
dık. Bununla beraber iki eski kocamla madı, hatta beni teşci bile etti. 
da çok kalbi, çok samimi münaaebetler 
ve dostluklar muhafaza ettim. 

OÇONCO iZDiVAÇ 
Bu üçüncü izdivaçta kendi kendime 

sordum.t 

- Callini F ahmi paşa ile mesut ola
bilir miyim?. Bu teşebbüıüm de bundan 
evvelkiler gibi betbahtlığa müncer ol
masın .. 

Mubakemem bu suale müıbet cevap 
verdi .. 

Evleneceiim .. Dedim .. Daha önce ne 
babamın ne de annemin mii .. adesini 

almamııtım .. 
SUALE CEVAP 

Şimdi bana aoruyorlar ı 

- Callinl Fabmi pap ile niçin evlen
diniz? 

- Unvanı için deiil. Zira ben bir 
sokak kızı değilim.. Baham Süleyman 
Şefik pap, harbiye nazırlıiı etmİf bir 

Ben, dansı severim. Bana dan.setme
me müsaade etti. Yüzmeğe bayılırım .... 
Yüzmek için izin verdi. Bazılanna au 
ve bazılarına ıampanya na.J bir ihtiyaç 
ise kocam da benim için böyle bir ihti
yaç oldu. 

Beni Callini paşaya bağlayan mühim 
sebeplerden biri de onda gö'-'1üğüm 

yüksek enerji ve kuvvettir. Düşünün bir 
kerre .. Pariste iken sabahın dördüne ka .. 

dar uyanık kalırdık. Dörtte yatar, se
kizde kalkar, öğleye kadar yürür, ye
meltten sonra at yarışlarına gider, on
dan sonra da çay davetlerinde, koktey· 
!erde eğlence yerlerinde dolaşırdık. Bir 
çok gençler bu hayat tarzından pek ça• 
buk yoruluyorlar. Çok defa ben benim 
bu hayat tarzıma uyabilecek bir genç 
bulamadıiiıma üzülürdüm.. Nihayet bul· 
dum ve hayrete şayan tarafı ıu ki aradı· 
ğımı gençliğe çoktan veda etınif bir 
adamda buldum. 

Sihirbaz gelerek kapıyı çaldı. Elinde dolu 
türlü türlii meyvelerla bir sepet vardı. 
Kadın hiç görmediii bu adamın karp· 
ıında f&flrdL Sihirbaz getirdiği sepeti 
Ali\eddine verdikten sonra dönüp le.adı· 
na aeli.m verdi. Biraderi terzi Mu.tafa
nın ııedirin üstünde her :taman oturdujiu 

e r ••• e ver ' ı sa ılık anka lnası ve depo arı 
Şüphesiz bir çok kimoeler ı benim piı 

olduğumu bilmezler. T abü Türkçe ya· 
zılllllf olan bir çok tiirlerim lstanbul 
matbuatında okunmuştur. Şi\irlerin ken· 
dilerine mahıua orijinal karalcterlerl 
vardır. Benim Callini paşa ile izdivacı

mı işte böyle orijinalitelerden biri ea~ 

yabilirsiniz. Veyahut ta bu izdivacı be
nim son şürim telakki edebilirsin.İL 

mahallin k.endiıine 
etti. 

göıterilmesini rica 

Ali.eddinin anne. j misafirini içeri a1a· 
rak kocasının daima oturduğu yeri gös

terince sihirbaz oraya lcapanarak ÖpÜp 

Akşehir Bankasından: 
lkinci Kordonda kiin Banka binuiyle Kasap hı.zir mahallesi Arap 

Ye Otücüler sokağında 19, 25, 27 numaralı ev ve iki dükkinm 
ülkiyeti aatılıja çıkanJmıf olduğundan binayı görmek ve teklifleri
' dermeyan etmek için lzm.irde Gazi bulvarında 16 numarada Alqe. 
• Tıcaret eYİ müdürü bay Halil Akkenda müracaat etmeleri ilan 
lımur. 1 - 25 (2858} Öyle bir ıür ki çok hoşuma gidiyor vı 

daimi\ okumasını istiyorum. 
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- 27 - Nakleden: Faik Şemsettin 
• 

zevcesı Lorenza Mürşit 
Lorenza bizim bildiğimiz gibi odasına kapanan ve bir 

köşede nakş işleyen Lorenza değildi artık! 
dıte. ölüleıle yapılan muhaverenin 

umumi tekli budur. Bunların aynı ma.

lnıt chatua> !arda da vardır. Bunlardaki 
ruh Ye mina cidden na.zan dikkati ca

jiptİF. 

CA YRI KABIU lZAH 
Bu tenkitlerin, Kailiyostronun fikir 

•e hnaati ve bunun için de Kailiyost
:ronun 1evk ve İp.reti ile aöyfendiği iJi
J.irdır. Bununla beraber, o zamanın bü
tün gazetelerinde bu hidiseye dair ya
.,Jar olduğuna göre böyle garip ve ba
rikulide bir toplantı ve tecrübe yapd· 
dıj:ı muhailal<tır. Biz, bu barikul&de İÇ· 
dma balr.ltmda izahat verecelı: deiiliz. 
Bu badioelerin oebep illetini de arqtıra· 
<:ak Diyetimiz yoktur. 
l Y alruz bu fevlı:attabiiye mubaveTeyi 
kah güçtür. Bu muhavere, mÜflerelı: bir 
oayıklama mıdır) Y olı:sa tarla tanın yal
ııw: kendioine ma!Gm bir hilesi ve tertibi 
eseri midir) Alb ölil, tarlatanın yanın 

Clüzine arlı:ad .. ının Didero, Dalamber, 
· Montekyö ve eaire kıyafetine ıirmeain
Clen ibaret bir bile midir) 

Bu ıua!Jere bugün için cevap vermelı: 
mümlı:ün deii)dir. Bunun için bu nokta· 
lann izahına girİflnek fikrinde deiili:ı. 

Bu baait eözler. muhakemeai eınaaın .. 

da uydurolmuı olan rivayetlerin h.epıini 

de çürütmeie Ufidir. 

KADINLAR V ASiT ASiLE 
Kailiyoıtro oarayın bu ıülı:tltunu, bel· 

ki de istiğnuıru çok eyi görüyor ve bu· 
luyordu. Bununla beraber, ydmaz tar· 
latan lı:endisini mailClp görmedi. 

Loreıızaya: 

- Bu hedefi de lı:adınlar vuıtasiyle 
elde edeceiiın, dedt 

Bu ıı!lzel ve cazibeli hayal ortağı, bu 
sıralarda lı:oeaıı için çolı: mükemmel 
crelı:llm> vuıtası idi. 

Lorenza, bizim bUdifimiz gibi odHı
na lı:apanan ve bir lı:ötede naklf ltliyen 
Lorenza delildi artılı: 1 Kocuından çolı: 
dera "'e ibret almıt, açılmlf, ollz ıollylem•• 
lini çolı: mülı:emmel &irenmlf, bir mUr· 
tlt uvceıl olmut idi. 

LORENZANIN KURSLAR! 
Zamanın moda ve meralı:ından ken• 

dilerini lı:urtaramıyan yillı:aelı: mevlı:ill ,.. 
itibar kadınlar, Lorenzaya erlı:elı:lerin si· 
remiyecelı:lerl cslblrbazlılı: !tunu> kurma
sını telı:lif ettiler. 

Kağliyoıtro bu telı:liften azami dere-
- 16 - cede iııtifade edecek derecede mahir bir 

COZEL MAHREM ESRARLAR prlatandı. Ve, Lorenzaya: 
Bu meıhur ve gayri kabili izah cölü- - Bu teklif aramalı:la bulunmıyacak 

Jerle muhavere> tecrübesinden ıonra derecede mUbimdir. Bu bayanlar eğer 
Kağliyostronun töbreti tehirde olduğu 32 talebe bulurlarsa aen de kurslara baı· 
lı:adar V ersay oarayında da çok büyük lanın, dedi. 
bir töhret kazandı. Bu töhretin büyük- - 32 kiti çok değil midir) 
lüill ltar9ııında, Kaiiliyostro saraydan - Hayır. Sen bu bayanlara böylece 
«flvet edil eceline çok emin idi. bir tek.lifte bulunmaktan çek.inme 1. 

Kağliyostronun en büyllk emeli ve he· Lorenza da lı:endisine teklifte bulu-
defi de ancal< bu idi. F ahı bu kadar nan !cihar kadınlara ı 
ıöhrete raimen ne kral, ne de kraliçe, - Ku11lara baılıyabilirim. Fakat bu· 
Parioi çıldırtan bu adıımı dlvet ı.,.ebbü- nun için en apğı otuz iki kiti müdavim 
süncle bulunmadı. On altıncı Lui, kendi· temin edilmelidir, dedi. 
&İne Kağliyoıtrodan hahıedildiği zaman, Bu otuz ik.i müdavim, bir günde temin 
ancak omuz silkiyordu 1 Kraliçe Mari edildi. 
Antuvanete gelince, bu kadın Kağ)iyoıt

rodan batta nefret ediyordu. Hatta ken
Clioine tarlatandan bahseden Dük dö 
Rohana: 

- Çok rica ederim, bu prlatandan 
bana bir daha bahsetmeyiniz 1 dediği 

muhakkaktı. 

Bunlara, müdavim demekten ziyade 

mürit demek daha doğrudur. 

Her mürit, kaydiye olmak üzere yüı. 
lira vermek ve mürıit Lorenzanın araıır• 

tesbit edeceği hediyeleri temin etmekle 
mükellefti. 

nü tahsis edildi. Bu birinci İçtima, Sen· 

ltlod aokaiındalti Kailiyostronun evin· 
de değil, Senhonore maballeainde büyülı: 
bir lı:onakta yapılaeal<tı. 

Hakikati Parlain en kibar, en tık ve 
güzel bayanlarının bir araya ve Loren
zarun etrafına toplandıltlan bugün çok 
taf&&lı ve eğlenceli oldu. 

Bu müritlik bir çok u.ullere ve Adetle
re bağlı idi: Her mürit, telı:keye girer
ken birinci salonda elbiesinl, bqlığını 

çılı:anp bir sepete lı:oymaia ·n beyaz bir 
gömlek geymeie mecbur idi. Bu beyaz 
ııllmleğin belden bir kllf&iı vardı n bu 
lı:uf&iın renai de sınıf ifade ederdi. 

Her mGrit bqına aynı tekilde bir bııt 
llrtüsU lı:ordu. 

Müritler bu lı:ıyafeti aldılı:tan ıonra, 

llı:lter. ilı:ifer olaTÜ kubbeli bir oaloııa 

alınırlardı. 

Bu oalon yüzlerce mum lle aydınlatıl· 
mlf idi. Burada otuz iki koltulı: vardı. 

Bayan Kaillyoıtro için de mükellef bir 
!tünü bulunuyordu. Bu mülı:ellef lı:ürsü

de mubtetem tuvaleti gllrenler Lorenza
yı bir melelı: sanırlardL lld tarafında da 
bqtan bata llrtülü ilı:i lı:iti bulunur, fa
lı:at bunlann erlı:ek veya lı:adm oldulı:lan 
belli olmazdL 

Mür,it ve müritler bu kubbeli salona 
toplandılt1an zaman eJlerinde zencirler 
bulunan ve harp elbisesi geymiı ilci genç 
kız girerdi. 

Bu kızlar, ilk it olarak ellerindeld zen· 
cirlerle müritlerin ayakJarını bağlarlar idi. 
Kibar ve güzel mürit kadınlar araaında 
eabır•ızlık. ali.metleri beJi-rdiği aırada. 

müroit bayan Lorenza hemen aöze bao
lardı. 

-BiTMEDi-

Mevlôt 
Tüccardan Merhum Faik Tokatlı 

oğlunıın Ruhuna 23 Eyl(U Cuma 
günü Hisar Camiinde cuma nama· 
zını mütealdp Mev!Od okunacakbr. 
Merhumu sevenlerin teşrifi rica 

1 olunur. 
111111 .. aaıı .. ımrı ........... , 

Dresten 
---·+---

Otelinde ilk Çember-
leyn-Hitler mültikatı 
dün saat on beşte 

olmuştur 
---111---

BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
Berlin 22 (Ö.R) - B. Çemberlayn 

Godesberge hariciye müsteşarı Fon 
Raysek, Propaganda nazırı B. Göbels, 
hariciye mu..teşarlarından Oto Ditrih, 
matbuat servis şefi ve diğer şahsiyetler
le gelmiştir. Diğer tarafdan nasyonal • 

Alman Milli takımı 
Lehleri 4 -1 yenmişti 

Şimal devletleri Turnuva şampiyo 
iki llkteşrinde anlaşılacaktır 

sosyalist hücum kıtaları şefi yüzbaşı Kemnits : (A.A) - Almanya ile Le- jord Norveç vapurunun ekibi k 
Himler, Alınan orduları başkumandan- histan mill1 futbol takımları arasında Dllflır. 
lık dairesi reisi topçu generalı Kopel, ge- beşinci defa olmak üure telı:rarlanan cBreınen> transatlantikinin ekibi 
neral Göripgin muavini de Godesberge maç, Alınan milli takımının 4 • 1 galibi- ıılaşınasını ilk defa beraberliile 
gehni§lerdlr. Burada toplanan phsiyet- yetile neticelenmiştir. ınişUr. Gelecek yıl yapılacak olan 
ler arasında İtalya kralının damadı prens Birinci haftayi..-n ı _ o Almanların le- nuvanın ilk kar§ılAfDl&Sı için çekilen 
Hes nazar> dikkati celbetmektedlr. ttal- bine biten ve bu karşılaşmada Lehlilerin ra neticesinde Bremen ıran.atlan 
ya ile sıkı bir irtibat muhafazasına htt- hücum hatb i§liyemeıniştir. Lehistan futbol elı:ibi bir nlMnda NevY 
met edeceği tahmin ediliyor. milli takımında en ziyade dik.kati celbe- cNlew Amsterdam> vapurunun 

GARDEN OTELE KADAR 
den oyuncuları, kaleci Madejıılı:l, mel'- ta:lı:ımiyle karfılqacalrtır. 

keı: muavin Niyta, aolaçık Vodarz v• OTOMOBİL 

soliç Vilmovsik'dir. Bonvil (A.A) - Inglli& yUz 

Garden otele kadar ahali yığın halin- Buna muhbil Alman mill1 talrnnınm G. O. T. Oy.tonun tesla •ttıtl 
de toplanmı§b. Bütün teşekkllller, genç müdafileri mükA!mmel bir oyun göstere- 556,010 kilometrelik otomobil diliı1• 
kızlardan 1§ serviıılerlne kadar ı.tıkha1 ıneınişlerdlr, lı:aleci Jakob, mavin Kup- rat nrkonmun ömrli U1un ır\lıme~ 
meraıılmlnde hazır bulunmU§lardır. Otel fer KIU!nger, mnhaclmlerlnden Hane- hıglllz otomobil luıtuculanndan 
. da '""L- . -~'--! '--- la ı > man, Ştro ile Şön muvaffak olmUflardır. Saluee'de giri§tli! tepbbUaUncl. 
cıvarm r u,ıuynn ru- c IUll1I • y 
muhafaza vazife.si gönnate idi. Gilnet A~r illı: aayılanm 3S lncl claldbda cılaralı: saatte S63,S92 ldlometnlilı: bir 
bu zarif Ren penirajını ışıklarlle lı:ap- Ça"§el in ayajı ile yapmışlardır. :rat temin etmeğe muvaffıılk olmUf .,. 
Jaml§tı. NORVF.Ç DANtMARKA: aunrtle ytlzbafı Oyııtonun ı~.0. 

tLK MtlLAKAT Oaio (A.A) - Olluval stadında Kral ııls etmlf oldulu rekoru lunı:uftır. 
ve vellalıdın da hazır bulundu&u 35,000 Kob'un idare ettlli otomobil 2500 
ııeylrd ISn.Unde yapılan Norveç • Dan!- lir kuvvetinde bir Napiel'-Ralı-

Bütün çehttlerde neşe okunuyor. Em- marka mllH futbol takımları maçı 1 - 1 mobilldlr. • Yıldınm zlyuı > aaı:~ 
niyet §imdi endişenin yerine lı:aim ol- beraberlikle netlceleonmlftir. 33 üncü otomobil 8000 beygir kuvvetinde idi. 
mll§tur. Dreııden otelinde ilk Bitler - deklkada aajaçtlclan Am......ın ayalı BOKS 
Çemiıerlayn mUlAkab saat ıs de ya- ile Norveçlller ilk sayıyı lı:aydetmi§le!'- Vly- (A.A) - Avrupa alır 
pılmıştır. dlr. On daldlı:a sonra Danlmarkalılann bolı:a pmpiyonu viyuı&lı Luok ile "fi 

ZAFER ALAYLARI sağiçleri beraberlik sayısını yapmı§br. ter NaY90l arumda yapılan ıs ra 

Şimal devletleri anamda yapılan bu hık bir brfı1•pnw Le:ııok aayı 
tumuvanın netıceai Stokholmdıı 2 lllı:· bU. galip gelıniftir. 

B. Ç<!mberlayn'e Kolonyada zafer ala- Wfrinde yapılacak olan t..veç • Norveç =-
yı halinde bir kabul remıi yapmalı: ta- lı:ar§ıl&§DIUından sonra anlaıılecııktır. 
savvuru vardı. Fakat bundan feragat Kupayı hronmalı: için Norveçlilerin 
edilıni§tir. Çiinkü lı:onferanstan sonra bir puana ihtlyaçlan vardır. 

Aydında pamuk 
aatııları 

neticeler beklendiği gibi çıkarsa B. Çeın- ATLANTIK GEMlCILERINtN 
Aydın lO (Hususi) - Şebrimlade 

nl pamuk mabsulU sallf& ııalı:m>tbr• 
Aydın pazarında alı:ala clns pamulıl 
12-13 lı:ul"llf& lı:adar oatılm11tır. P'ayaoa 
ııllylendiilne göre bu fiat nonnalın 
iıaındadır. 

berlayne Alınan halle yıjmlarının f"Vk MAÇI 
ve sevinç tezahüratını göstenneğe valı:it 
ve hrsat olacağı kanaati vardır. 

ALMAN NtKBtNLt(;lNIN ESASI 

Abnanlar §imdiki halde ayni nikblnli
il göstenneje ve konferansın ~celeri
nl kat'! emniyetle beklemeje devam edi
yorlar. Bununla beraber Ingiliz - Alınan 

gö~elerinde ortaya çıkabilecek mA· 
nialar şimdi daha iyi takdir edllmeje 
başlanmıştır. Alınan mahfellerinde nJk. 
binliğin esası şu muhakemeye dayanı
yor: 

«Eğer lngiliz hllkümeti bir neticeye 
varmak için kat'! bir karar ve an;u bet
lemese B. Çemberlayn ikinci defa olarak 
B. Hitlerin ayağına gelmek zahmetini 
ihtiyar etmezdi.> 

Nwyork (A.A) - Atlentlk kupası 

1çln gemiciler ııraamda yapılan entel'
nuyonal futbol tumlM8ını Bergemf-

Liseliler yurdu 
Çocuklarını liseye veya orta mek
tebe leyli yazdıramıyan ailelere 
lzmirdo Birinci Kordonda Alaaııcak Vapur lakelesi karfıainda 364 

numarada Lise ve Orta mektep talebeleri içbı gayet sıhhi ve ciddiyeti 
biiz bir TALEBE YURDU açılmqtır. Yurd Lise muallimleri iclareal 
altındadır. inzibata IOD derece ehemmiyet Verilir, Şerait Jlae ,eraitl• 
nin aynidir. Her ırün yurda kayıt muamelesi yapılır. 

1-6 < S.6 Kursların birincisi için 7 Ağustoı gü· 
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Tarihi macera 
ve esrar romanı Demir · Maske Fransa tarihinin 

1kördüğüm nok!ası 
F •ıibol ısrar etti: 

- Y ooo. hiç merale etmeyin .. O da 
bizden .. Hem bize çok faydası olur. 

1von cevap venneğc vakıt kalmad&.n 

kapı açıldı. 

Rozarj, kabare sahibini yumrukhya

rak odaya soktu. 
Genç kız da tekrar pcnçerenin önüne 

gitti. 

Mistufle daha eyi dinlemek için dir
seklerini masaya dayarken Jvon da pen· 
çereden ayrılmıı ve Rozarja doğru arka· 
dan birkaç adım atmıtb. 

Rozarj, yapmıı olduğu tesirin baltilca .. 
tini an1amadığı için koltuklarını kabar .. 
tarak devam etti: 

- Gördünüz mü bak. Gözleriniz na
sıl fal taıı gibi açıld,. 

Rozarj, kolları fa.rap ıişeleri ve mez~· - Demek Rozarj, ıimdi een .. 
lerle dolu patrona hiddetle: - Ya .. timdi ben artık oizin gibi ya-

- Elindekileri koy masanın üzerine, mah mintan, eski püskü fapka, yırbk. pır· 
al paranı ve çek arabanı .. dedi. Patron, tık elbise ile gezecek değilim .. Artık aç· 
odantn ortasına fırlatılan altını koynuna lıktan gebermemek için yol keımeğe, bir 
eokarak dı~rı ııvııtı. lokma için poatekimi deldinneğe mec .. 

F arihol masaya yanaştı. bur olmıyacaiım. Ben ıimdi .. kralın mai-
- Kuyruğun kopsun Rozarj .. dedi. yetinde bir zabit oldum. 

Haydi hem içelim hem konu§lllım. dos· - Sen.. zabit.. balın.. zabiti ha!.. 
tum. . Sen, senin bize edeceğin tekhfi - Elbette hen .. ne zannettiniz ya .. 
ıöyle bir kenaTda bırak ta .. Bizimle be- Mistufle ıordu: 
raber ol. . eaki dostluğumuz. arkadatlığı- - Zabit efendi .. Ne zamandanbeTİ 
mız namına hunu behemehal böyle yap- bu vazifede bulunuyorıunuz} 
malısın.. Beni dinle.. Biz büyük ve çok - Ne zamandanheri mi) Bu gece· 
mukaddes bir gaye uğruna kendimizi, denberi .. 
hayatımızı vakfettik. Büyük bir adamın F aribol yerinden ııçradı. 

çok büyük bir adamın menfaati için ça· - Bu gec.edenberi demek? .. 
Jl§ıyoruz. Bu adam .. hu büyük adam.... - Evet.. size işi anlatayım bakın .. 

Rozarj, Faribolun gevezeliğini kesti. Birkaç gÜn evvel Dijon yolunda ıizden 
- Nafile dediğin Prensin büyüklü- ıtynldığım vakıt doğruca Parise geldiın 

ğünü methetmeğe kalkı~ma . . dedi.. O ve kararlaştırdığımız üzere kaçırdığımız 
ne kadar büyük oluTsa olsun benim size p il ici mösyö dö Sen Marıe teslim ettim. 
yapacağım teklifle hizmetine girmiş ola· F aribol aahırsızlandı. 

cağımız zat kadar büyük olamaz. Ben - Mösyö dö Senmarı bu kı2.1 kaçır-
•İ2:e Fransa 1'.ralı majeste on dördüncü ma işini kendi için değil, büyük adamlar 

Luinin hizmetinde bulunmağı teklif edi· için yaphnnı§. 

yorum. Çünkü ben de kralın t imdi mai- Benim muvaffak olarak kızı getirmek· 
yetinde çalışmaktayım . !i ğim çok hotuna gitti. Bana dost ola-

F aribol şa~ırmış bir halde ha> kırdı: hm, dedi. Doıt olduk. içimden ve kendi 
- N •... Ne .. kral mı dedin~ kendime kupkuru dostluk kac para eder 
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f Nakleden 

L Kemaleddin Şükrü Orbay 
~------

ki.. diye töylenmiştim. Meğerse yanıl-ı vel bir adam göndererek beni Pale Ru
mıtım. Senmars hu aktam .. yani biraz ev- vayale ça§ırdı. Kralın •ilahşörter bölüğG 

1 . .. r ·ı k.enmenı 
K kolay ve peygamberın a.av ı. ı. .c 

~... • ... d" ki tarif edılo• 'J'UT ....... 
\ ııördü. Okadar beııen ı 

----
pe \ . . . ım. 

kumandani değil miya.. Sarayda vazife 
batında idi. Beni görllnce elime bir be
rat tutuıturdu. Bu berat, beni Pioyerol 
kalesi muhafız kuvvetleri zabitliğine ta• 
yinim berab idi. Kendisi de kalenin ku· 
mandanı o)muıtu. Bu tayin emirleıini 

Marki dö Luvuvo yeni vermioti 
Rozarj bu ıözleri söylerken arkadatla

nnın ne hallere girdiğinin larlı:ında bile 
değildi. 

Faribolı 

- Kuyruğun kopsun be Rozarj .. de
di. Kale muhafızı demek .. Zındancı de
mek .. 

- Hayır .. zındancı değil.. Muhafız .. 
baklı:ın var .. Kalede bir mevkuf buluna• 
cak ama. Bu mevkuf öyle zmdanda ve 
zencire vurulmu~ bir mevkuf değil.. Mü· 
bim bir adam.. Onu kalenin içinde ve 
her adımında ıölge gibi tak.ip edece• 
ğim. V akıA hürmet göıtereceiim ama .. 
Kaleden diri olaralı: çıltmıuına da mlisa· 
ade etmiyeceğim. 

- Vay canına .. Hakikaten mühim 

adamm11 bu .. 
- Yalnız mühim adam değil .. Aynı 

zamanda eararengiz bir adam da .. Onun .. 
la bizzat majeste kral hazretleri meıgul 
olmakta.. Yüzünü kim görecek oluna 
kendini ölmüı bilecek .. E.oasen oiyah bir 
maske ile kapalı oldu~ için yUzUnU kim· 
senin de görmeoine imkan yok .. 

Artık biç ıüpbeye yer kalmamıttı. 

ÖmrUnU bir kale içinde çürUtmeie mab· 
kClm edilen bu esrarengiz ve yllzU m ..... 
keli adam muhaklı:ak monsenyör Lul 
idi. 

F aribol hiddetini yenemiyerek bağır
dı: 

' - Ve sen .. ıen Rozarj böyle bir vaıi· 
feyi lı:abul ettin ha!. 

1von. Fariholun yine bir pot kıraefı~ 

iını anladL Sükunetle müdahale .uı. 
- Rozarjın baklı:ı var.. dedi. Tel.Ill 

edilen vazifeyi kabul etmelı:le &deta bil 
kelepire konmuı. Ben lı:endl hesabuıı1 

böyle bir teklifi hiç te reddetmem. 
Mistufle: 
- Ben de öyle .. 
Dedi. lvon ile F aribolun bakıtları kal' 

tılattı. 
Silah hocası anladı. 
- Birdenbire kendimi tutamadı:r1'1 

asabll.,.tim .. dedi. Belki de RozarJ belı
lı. .. Daha doğrusu benim hiddetim kıl' 
kançlığımdan.. Neden bu kelepir baı>1 

dütmedi de Rozarja düştil diye kızıyo• 
ıum. 

- Aman hocam.. Bunun için it< 
üzülme.. Ben bu kelepiri hep berab•1 

paylatmağı teklif ediyorum .. 
- Nıuıl olur bu) 
- Basbayağı olur itte .. Bu gece .. bll 

eaat sonra yola çıkacağız ve cmisafirtf.
mizi kapalı bir araba ile doğruca PinY,. 
rol kalesine götüreceğiz. Kalenin lıu' 
mandanlığına tayin edilen mösyö d6 

Senmars bana: 
- Arabayı muhafaza edecek ne p.I• 

!ahtan ve ne de ıeytandan korkma, gl!:tll 
pek, bileği kuvvetli iki Uç adam bul .. 

Dedi. Ben de buraya itte bunun 1'1" 
gelmiıtim. Sizi ıörllr görmez araın•4• 
hiç lüzum kalmadı. Eğer kabul ede"""" 
üçünüz de yarım saat sonra Pal• Ru>'•' 
)-al önünde bulunun ... 

F arihol ayağa kalktı. 
-BiTMEDi-
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Doktor Operatör 

Cemil Oral I[ BO RSA] 

•• Kara 1?'llD 

' 'k•Koşitska poatahaneainin müdürü, ayda bilirdi. Oğlunun bu kadar fazla gecikmiş 
~~ ~efa .~uııtazaman, dul kadın..Kopaçın : olmasına ihtimal yoktu. Çünkü şimdiye 
l çu evının kapısını kaleminin ucuyla ça- kadar böyle birşey vaki olmamıştı. 
ardı. ihtiyar K h ·· 1 • b·ı· 1 

opaç ugun erı ı ır, ve O günün akşamı bir telgraf geldi. Pos-
ıırtına . k 1 
cL w .Y~nı at ısını alarak kapıyı açardı. 

1 
ta müdürü, üzerinde şu kelimeleri yazılı 

ı.Jag elını po t ··d·· ·· k l • ı· s a mu urune uzatır en so olan ince şiridi elinde tutuyordu: 
e ınde de hüviyet cüzdanını tutardı. 1 B K . , 

Posta .. d 

1 

c elorusyada, oşıtsada Kopaç a: 
.. rnu ürü, adeti olduğu üzere, ilk 
once dul K hh . . Kopaçın ölümü dolayısiyle size hağ-

opaçın aı atını ııorar, sonra 
sandaluey t .. 1 .. kl . . I lanan maıışı, Şubattan itibaren gönder-

,, c o urur, goz u erını a nına 
doğru kald k h·' . - d h. meğe haşlıyacağız. 

ırara uvıyet cuz anının ı-

tinci ve ikinci aayfalannı okurdu: Maliye komisyonu reisi Riyahuşkin> 
- Kopaç, Sofiya Alckseyevna .. Doğ- Posta müdürü hu satırları üç defa oku-

ru .. Hepsi tamam .. Şu halde Sofiya Alek- du. Sonra büyük telefon ahizesini kaldı
acyevna, lütfen oğlunuzdan gelen şu pa- rarak acele acele numaraları çevirmeğe 
talan alınız 1. başladı: 
Cl .. ~ul Kopaç defteri imzalar, posta mü- - Mıntaka icra komitesi mi"> lcra ko-

Uru Pilipenkoya teşekkür eder, paralan 
~Yarak on rublesini ~yrı bir para kesesi-

mitesi reisi lvan Matveric; orada mı? 

IUI\ İçine kordu. · 
Bu, her ay böyle cereyan ederdi. 

'
1 

Bu defa da, Kopaç, paranın ilk on rub-
~· 1 ~ ın ayn keseye koyarken: 

Posta müdürü, heyecanlı bir tonla 
uzun uzun telefonda konuştu.. lki defa 
telgr.afı okudQ., 

Jhtiyar Kopaç, oğlunun ölümünü ko;
ŞU"'U Nikalayevnadan öğrendi.. Posta 

- Kara gün için 1 dedi. 
Posta müdürü: - 'müdürü ic.ra komitesi reisi ile telefonda 
~ N d. " d. ._ı konmıurlarken . kom"u kadın da posta-e ıyorsunuz r ıye aorau. · ,; 
- Ka il · · d· . h · h • · hanede imiş .. . ra g n ıçın, ıyorum, er angı 

bit ~lakete karşı.. · · •Nikolayevna' felaket haberinin ~afoila-
-. Ne felaketi Sofiya Aleb~ye:.ı.a) .• tını henüz tariıamen bitirmeden Kop açın 
- Ne felaketi olacak, her' türlu ' fela- kapıs1 çalındı. Kopaç: göz yaşlarını sile-

ket .. Meaeil bakınız! Jozef Franşeviçle reJc • kapıyı açmağa gitti.. Kapıda , posta 
iti- h 1 d k k k mu··diiru- ile mıntaka ı·cra komite;,· reı·sı· • • .. •eye mu taç o ma an, eyi ötli ır · "' 
,lene geçirdik .. Koea'm yalnız bu Koşitaa-1 ~ar.dı.. !• UatÜste yirmi yıl çal;ştı. Bir sa.ntiı:ı açık ı _ Mıntak~ icra komitesi re.isi: ·. 

errnekaizin yirmi yıl yalnız burada vez- - ·Sofıya AleltSt!yevna, dedı.. Ko-
11edarlık yaptı.. \ şit~a mıntaka icra komitesi, oturmakta 

- Doğru Sofiya Alek!eyevna... olduğunuz hu evi parasız olarak !!i:ie ver-
- Ha;p olunca hadiseler bizi Polon- meği karar alhna aldı. Ben bu karan ııi-

Yaya attı. Kocam J ozef, orada da namu- ze bildirmeğe memurum. 
•iyle çalııtı. Bu defa da Pan Nezd~l~inin ihtiyar Kopaç yüksek sesle ağlamağa 
Paralarını muhafaza etti. Burada da, tam haşladı. Poe_ta miidürii onu bir sanaalye-
on altı yıl namuşiyle h.izmet etti. ye oturtarak teselli etti: 

- On altı yıl mı) - Ağlamayınız, Sofiya Alel<seyevna, 
- Ya ne kadar ya"> Bu paskalya yor- dedi, hepimiz hu yolun yolcusuyuz!. 

tularında tam on altı yıl olacak .. Nihayet Bu arada mıntaka icra komitesi reisi 
orada gözlerini kaybetti. O zaman da ihtiyar kadının kucağına mavi bir zarf 

~ Lern iıinden çıkardılar, hem de otur- bıraktı. 
ınaltta ol~uğumuz: evden 4huyurun, • çı- Posta müdürü kadına bir bardak su 
~J• dediler. Biz iki ihtiyarlar ıokak OT• getirdi. ' 

t.aında beş parasız kaldık. Merhum ıko· Posta mÜCluriyle ' mıntaka ic;a komi
~ dik kafalı idi. oğlumuzdan da yar-ı tesi reisi yanm saat ·adar · ihtiyar ka-
dun lst V A • ld emege gururu manı o u. dının yanında oturduktan sonra onu 

ihtiyar Kopaç, kolunun yeninden bir kompusu Nikolayevna ile bırakarak ora· 
mendil çıkaıdı ve gözlerini silmeğe ko- dan ayrıldılar. 
Yuldu. Posta müdürü: 

- Yapmayın Sofiya Alekseyevna, di
Ye onu teselli etti. 

Fakat, dul kadın, bu defa hıçkırarak 
)'İiJı:ack sesle ağlamağa başladı: 

Ertesi gün Moskovadan Kopaç namı
na havale geldi. ihtiyar kadının oğlu mü" 
hendia Kopaç, vazife dolayısiyle bir baş
ka yerde bulunduğundan parayı gönder
mekte geciktiğini yazıyor ve annesinden 
af diliyordu. - Ben ağlamıyayım da kim ağlasın) 

l<ocam Jozef Franseviç bir dilenci gibi 
h Bu arada ihtiyar Kopaç' a merhum ko-
eı parasız öleli ancak bir sene oluyor. 

casından maaş bağlanması için mal san-
- Kafi Sofiya Alekseyevna, kafi ... 

Ben ·d· k <lığınca Maliye komisyonuna bir müzek-
gı ıyorum... Mos ovaya, oğlunuza 

1>aralan aldığınm yazarken henden de. kere yazıldığını malmüdürü hatırladı. lş-
tcta- te Moskovadan gelen ve maa" hagvlandı-- .. yazmayı unutmayınız. " 

lk ğını bildiren telgraf, ihtiyar kadının ko-
i ihtiyarın vedalaıması epey uzun 

•ü d cası Jozcf Franscviç Kopaç'dan bağlanan 
r il, Sofiya Alc'kaeyevna, posta müdü-tiin maaıı bildiriyordu. 

F' e, oturup bir çay İçmesini teklif etti. 

OZOM 
908 inhisar ida. 
490 Albayrak 
405 S. Erkin 
361 Paterson 
234 F. Solari 
228 Akseki Bank. 
226 Ş. Remzi 
1 8 7 A. R. Ozümcü 
l 31 D. Arditi 

7 3 H. Alberti 
5 9 Öztürk şirketi 
84 j. Taranto 
35 P. Klark 
91 M. H. Nazlı 
26 F. Soydan 
14 A. Papagno 
1 2 S. Bayezit 
5 H. Besim 

3519 Yekun 
206873 Dünkü yekun 
210392 Umumi yekun 

9 50 
9 25 
9 75 

10 
10 75 
9 50 
9 120 
8 
9 75 
9 

12 
9 625 
il 50 
13 50 
16 75 
9 50 

13 
10 25 

10 
16 50 
14 25 
14 
10 75 
9 75 

'1 
9 

1' 50 
9 50 

13 75 
15 
13 
15 50 
16 75 
9 50 

13 
10 25 

MEMLEKET HAST ANF.St 
ESKi OPERA TöRO 

lzmire tekrar avdet eylemİf ve 
hastalarını Franıız hastanesinde ka
bule baılamı§hr. 
Öğleden sonra Birinci Beyler sokak 

Numara 36 TELEFON: 2310 
1 - 13 (2770) 

PtLLt RADYOSU OLANLAR ! 
Akümülatör ve Bataryalarını 

ölçmek için mutlak bir VOL TO-

tNClR 
667 Ş. Remzi 
410 M. H. Nazlı 

9 50 
7 

METRE edinmelidir. Yeni ve mü

!3, 
50 

&aadesi alınmıt 6/150 volt ölçen 

l o 30 Voltometrelerimiz geldi, fırsattan 
11 , istifade ediniz ••• 
15 HOSNO IDEMEN • IZMIR 
ı o ikinci Kordon 55/3 

4 1 O B. S. Alazraki 1 1 
276 Ş. Riza Ha. 7 50 
240 Benmayor bira. 8 25 
185 lzzi ve Ali 10 875 10 75 

9 ~9 
' 59 Muhtar Ataman f O 50 ' 12 
· 163 Esnaf B'ankası ' 6. 75 

· 5 O Suplii Bayezit "1 O '5 O · 1 O 5 O 
" · ·50 Albay'l'ak ' (f"{ 9 50 • ı12 ,50 f 

17 A. Karako ve §Ü. 7· 75ı..:. ~ 9 50 
2527 Yektin ' J 

23067 Dünkü yekun 
55594 Umumi yekun . .. 

.!. ZAHlRE 
1606 çuval Buğday 5 

60 ton Arpa 
30 ton Fasulya · 
17 çuval Susam 
41 çuval M. D. 
66 çuval K. O. 

130 kent Palainut 310 
301 Balya Pamuk 40 25 
· 85 ton P. Çekirdeği 

16 50 . 

3 25 ' 
6 75 

340 
40 50 

3 ' 0625 

............•.....•..•.....•..•.•...... ,. 
• . 
E RADYO ~ . . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ 1KARAiRADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

' 

Patis hapları, nebatı maddelerden 
yapılmış emniyetli 'Illilshil ilAcıdır 

1 ı;nesi linet, 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver
mez. · 

Inkıbaza, hazımsızlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit sinir 
rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kuruştur . 

_•paa ı a 

IZMtR BELEDlYEStNDEN: 
- Belediye Emlak ve akarından 

427 inci sokakta (Damlacık cadde-

Saat 14.30 da kanşık plak n~tiyatı s,i) hastane kar§ıaında ( 4) sayıh 
1 ... 50 d !"ki ·· k ·ı.· · h 1 ' dükkan senelik kirası 120 lira mu
"'· 0 p a a tur mu81~ısı ~"C a c .tar- Jı b d U b kA · likt ki 

kıları, ·15. 15 te njans haberleri. ammen • e ~ ... ~l :vbe" a§ aüp .!!~de 
ııartnamesı ve~uı e 1J' sene mwı et-

Akşam neşriyııtı ; le icara verilecektir. Açık arthrma 
Saat 18. 30 da karışık plak neşriyatı, ite ihalesi 27 /9/938 salı günü saat 

19. 15 te türk musikisi ve halk şarkiları 16 dadır. İ§lİrak etmek istiyenler 9 
(Hikmet Riza), 20.00 de saat ayara ve lirahk muvakkat teminat makbuzu 
arapça neşriyat, 20.15 te ince saz /aslı veya banka teminat mektubu ile 
(Tahsin Karakuş}, 21.00 de doktor Mu· ıövlenen gün ve saatte encümene 
zaffer Sezer tarafından bir konu~n~ gelirler. 
(mevzu: Aile hayatında ideal kadın), 11-16-20-23 3331 (2832) 

21.15 te stüdyo 93lon orkestrası, 22.0Ö -
de ajans haberleri ve hava raporu, 22 . Beher metre murabbaı 100 kuruş-
15 te yarınki program ve son. tan 120 lira bedeli muhammenli 95 

ci adanın 120 metre murabbaındaki 

JSTANBUL RADYOSU: 
Ak§am neşriyatı: 

ele.at posta müdürü, işi olduğunu baha-
1:\e ederek hu teklifi reddetti. z • Saat 18. 30 da dans musikisi (plak), 

Ayrı para kesesi içindeki paraların ... 

1 

(i yt 19.00 da konferans: Selim Sırrı Tarcan 
>'ısı Yiiz rubleyi bulunca, tasarruf sandı- •. .. • • (gençlerde karakter terbiyesi), 19.30 

81 sayılı arsasının salı•• başkatiplik
teki 'artnamesi veçhile 11/10/938 
salı l?Ünü saat on altıda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. htirak etmek 
istivenler 9 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile sövlenen gün ve saatte 
e,,cümene gelirler. iına y t _

1
_ •• K h 

1 
' Babamız olu Caferan lzmır Esnaf dans musikisi (plak} 19 55 te borsa ha-

a ırm~ uzere opaç un an po ... ' Ahıil• ba k T ] ub • ' · 
tıı. '""'u··d·· ·· d' ıve 1 n ası urgut U f esm- b~rleri 20 00 de saat ayan· Grenviç ra-

... urune ver ı: d ld w 21 h ' · · en a ıgı 10 7 numara on adet sathanesinden naklen Vedia Riza ve ar-
- Şayet bin ruble toplıyabilirsem, 1 b" . ıcı_ t d• • • ttik ' 1 B l d' IA k k ded· b ı ıssc muvaKAa sene mı zay1 e •• kadaşları tarafından türk musikisi ve halk - e e ıye em a ve a arın· 

1• ununla ba§ımı sokacak bir ev ala- ı y · · • k t w d ki · · dan S h•tı dd • d ( P l cağı .. . w enısını çı ar acagımız an es sının şarkıları, 20.40 ta ajans haberleri, 20. , e ı er ca esın e ara ı 
rn. Dunya halı hu .. Ya oglum Kolka- hükmü olmadığını ilan ederiz 47 d ö R. D w 1 f d köprü ) 139 sayılı baraka senelik 

l\ın başına bir .,.y gelirse.. Gene sokak T ti d Kurt l ah • öı·· e .'.11er ıza ogru tara ın an k• b d ll Orta r- • urgu U a U UŞ m . U arapça aoylev, 21.00 ae saat ayan or• lr&Sl 30 lira muhammen C e C 

tiıtı. a~;a kalı~m . . Ben .Mos~ovaya gıt- Cafer Yeresesi : Kansı Atiye kestra, 2 1. 3 O da Settar Kömürcü ve ıSaZ v~ ba~katiplikteki '8rtnamesi veç· 
... b ası acayıp hır §ehır .. Bınlerce oto- Kızı • Feride Og~lu • Yusuf 1 . T b . R f'k Ş . hıle hır sene müddetle icara veri-
.. ,0 ·ı • •• • eser erı: an urı c ı emsettın ve .-r-

1 
1 var .. Bunlardan birinin altında ka- 3483 (2913) k d 1 22 10 d h 22 l 3 lecektir. Açık artırma ile ihalesi 

arak ·z·ıl k . b.l d w•ı a a~ arı, . a ava raporu, . 2719 ~ me ışten ı e egı .. , .. . /938 l ·· ·• t 16 d d P Kadıkoy halkevı namına: Mandolin ko• sa ı gunu saa a ır. 
• asta müdürü, biraz da hayretle: vartert kon~eri, Ziya Aydın Kan idare- · I,tirak etmek iıtiyenler iki lira 

P - Fakat sizin eviniz var ya, dedi.. lZMIR SUUI HUKUK HAKtM- sinde, 22.50 de son haberler ve ertesi yirmi bef kuruıluk muvakkat te-
ck&.la oturup dutllyoraunuzl. ı LlôlNDEN: .. .. 2 3 00 d minat makbuz~ ile ıöylenen gün 
- p 

1 
İzmir Orman idaresi vekili gunun programı, . e eaat ayarı. e .. .1• l 

23 - 27 - 4 - 7 3495 (2910) 

SAYFA: 7 

GRiPiN 
Niçin daima 

Çünkü 
tercih ediliyor? 

Evv~lkl gUn soğuk almıştı, 

diln yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Biltün ağrı, sı· 

zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
. 

Soğuk algın-

lığına, nezleye, 
gripe, diş, bel, 
sir lf , adale ağrı
larile romatiz -
maya karşı bil
hassa müessir -
dir. 

.. 

1 c 

.. 

GRiPiN . .. 
1 .. 

Tecrübe ediniz. 

lcabı~da günde 3 kaşe alınabilir 
İsim ve markaya dikkat, Taklitlerinden· sakınınız ........ 

Karaciğer, böbrek, taı ve kumlarından 
mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve tiımanlılt ıikayetlerinizi URtNAL ile 
geçiriniz 

Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat gi· 
bi maddeleri eritir, kanı, temizler, lez• 
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemekler· 
den sonra yarım bardak su içerisinde alı· 
nır. 

İNGiLiZ KANZUK 
ECZANESİ 
BEYOel.U • IST ANBUL 

lzmir Emrazı sariye 
başhekimliğinden: 

hastanesi 

Yeni Asır gazetesinin 13/9/938 tarih ve 9960 numaralı ve Anadolu 
gazetesinin 13/9/938 tarih ve 7628 ::ayılannda acık eksiltme ile alına
cakları i1in edilen uağıda yazılı 3 kalem erzak ve kömür eksiltmelerinin 
bitiş tarihi olan 21/9/938 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla 
alınacaklarından isteklilerin her pazartesi gijnü emrazı Sarive hastanesin
de saat 11 de toplanan komisyona muvakkat teminat makbuzlarile bir· 
likte müracaatleri. 

Cinsi Muvakkat teminatı Mikdari 

Süt 
Koyun eti 
Sömi kok kömü 

3484 

kuru, Kilo 
4219 4500 

14170 4500 
11578 65000 

(2912) 

•• .. .,,, .. 
lzmir ithalat 

lüğünden: 
gumrugu 

Tutari 
Kurut 
!;6250 

189000 
154375 

müdür· 
da o onyada iken evim vardı .. Ora- tarafından istiklal marşı, son. v ıaatte encumene re ır er. 

da oturup duruyordum. Fakat ko- Avukat Murat Çın~ 2 - Beher metre murabbaı 400 
<:a B Al c1a- kö "nden k T N rn ölünce cbuyurun sokağa!> dediler. urnovanı~ hn g yu :........................................... uru,tan 1728 lira bedeli muham- • 

0
• 

f:§ya kıymeti Kilo Gm. G. T. No. 
Lira Ku. 

Cinsi eJYa 

Posta rnüdü .. h. . . k d Hamza oglu Mehmet Hasan o~- :Okurların mektup/arıE. menli 59 uncu adanın 432 metre 
U.ı•· ru ıç sesını çı arma ı .. I Al. "'l Ş kr y f v :"Yar kadını ikna etmenin bir türlü u, • ı og u Ü Ü, usu og- ............................................ murabbaındaki 21 tayılı arıasının 
~~ınltün olrnıyacaiını pekaia biliyordu. lu Ali, İsmail oğlu Hasan. Jsmail Bir çocuk velisinin sahsı ba•ki.•iplikteki 'artnamesi 
trı~n~ü. kadın hayattan eyi bir darbe ye- oğlu M~hmet, lımail oğlu Hüsevin endise/eri veçhile 27 /9/938 aah günü saat 

§tı.. aleyhlerıne mahkemenin 938-1485 ~ 16 da acık artırma ile ihale edile-* numarasile acılan devlet ormanında Mclt-met Can imzasile aldığımız bir cektir. l'tirak etmek istiyenler 130 
lJrn . yaptıkları tahribattan mütevellit mektupta deniliyor ki: liralık muvakkat teminat mahuzu 

aelen urnıyetle ihtiyar kadının oğlundan 138 lira 83 kuruş tazminat dava· cAlsancakta Gazi ilk okulu vardır. veya bank~ teminat mektubu ile 

58/202/83/750 90.00 96.000 853 Müatalızeratı bbbiye 
66 50.00 265.000 552/B. Boyalı teneke kutu 
Yukanda yazdı iki kalem esva 6/10/938 günü aCık arthnna sureti 

le ıatılığa çıkanlac:aiından dahile al•cısı çıkmadığı takdirde 15/10/938 
günü ecnebi memleketlerine götürülmek üzere aatılacaiı isteklilerin o 
gilnü lzmir ithalit gilmrüğünde müteşekkil sah§ komisyonuna gelme-
leri ilin olunur. 23-30 3489 (2914) 

ku~u :arala~ı ayan dördünde, ve on do- sının cari muhakemesinde : Mıntakanın çok kalabalık olması yüziln- söylenen gün ve ıaatte encümene 
de :e ~ g~ırdi .. lkincikanunun dördün-1 Müddeaaleyhlerin namlarına gön- den mektebin talebesi dokuz yüzü bul- gelirler. tZMIR SULH HUKUK MAH-I derilen daY~tİye varakalannın ika· 
halde ~ez en büyük bir posta geldiği derilen davetiye varakasının ikamet- muştur. 11, 16 20 23 · · (2833) 3330 KEMF.SINDEN : metgahlannın meçhuliyetine mebni 
Posta. rn·~P.~.namına havale çıkmamııtı. 1 gahlannın meçhuiiyetine mebni ili- Haber nldığımıza göre bu sene orta ' ' lzmir Orman idaresi namına ve- bHa tebliğ iadesi Üzerine ilanen vaki 
ielen büu~uru, bu posta ile Moslcovadan ! nen vaki tebligata rağmen mahke- mektep tedrisatı sabahları bu binada ya- IZMtR .StCtU TtCARET ME- kili Avukat Murat Çınar tarafından davetiye üzerine de mahk , g }. 
hürlerin· tun mektup ve havalelerin mü- 1 meye gelmediklerinden haklarında pılacağından ilk okulun tedrisatı öğle- MURLU~UNDAN : Bumovanın Altındağ köyünden d'kl • d h ki d eme} e kae 

h 
1 ve tarihi · · tk.k · H . . l ... d 1 km k me ı erın en a • ann a gıyap 

angi bir . erını te ı ettı. er 
1 
gıyap kararı verılmıs o dugundan en sonra yapı aca ış .• Bunun ne a- • (Yahya Kerim Onart) ticaret un- Hamza oğlu Mehmet. Hasan oğlu rilm' ld ... d h l ~ 

d 
tehır olmamışt B t k" hak • llAk b l d ... d h 1 ld 't ka d 1·· um • 1 t • d Y • d 15 M l Al' ş··kr" Y uf wl At• rarı ve. ıs o uaun m mu a ~e-e en 1• unu a ıp mu emenın mua a u un ugu nr ma zur u o ugunu Y a uz vanıy e zmır e emıf çarşısın a e ımet, ı u u, us og u ı . · A 

0 

w 
lcrindea~ı: b~eH~ci, altıncı, .:.edinci gün- 5-10-938 tarihine niüsadif Çarşamba gör1:1iyor~m. Yavrularım171~ ta.hsil ve rıumarah mağazada her türlü emtiai lsmail oğlu Şülaü aleyhlerine mah- menın ?1~allak •• b~lundugu 5/10! 
Paç namı § avale geldıgı halde Ko- günü saat onda mahkemeye gelme- tcrbıyclen kadar sıhhatlerı uzerınde de tüccariye üzerine ticaret yapan kememizin 938/1503 numarasiyle 938 tarihıne musadif çar§amba saat 

Ayın Y:~i:~ne ü h~vale çık~.a~ı!.tı. dikleri takdirde muhake~e?'1in gı- bu ~ın kötü kötü ~:Jeri. ol~cağına Yahya Kerim Onartın itbu ticaret açılan devlet ormanlarında yaptık- onda mahkemeye gelmedikleri tak-
aahanın g nu posta muduru ka- yaplarında devam edeceğını mübey- kanıyım. Orta mektep ıçın hır hına mı unvanı ticaret kanunu hükümlerine lan tahribattan mütevellit 138 lira dirde muhakemenin gıyaplarında 
Paçla ka:a~nna uiramadı. ihtiyar Ko- yin ifbu gıyap kann ilinen tebliğ bulunamaz? göre sicilin 2362 numaraaına kayt 83 kurut tazminat davaaının cari görüleceğini mübeyyin i~bu gıyap 
1 • .,. tı aşmakta~ adeta çekiniyordu. olunur. Gazi ilk okulu ilk mektep yavruları ve tescil edildiği ilin olunur. muhakemeainde karan ilinen tebliğ olunur. 

ıualan ne · indir ve bö le kalmasını dileriz.• 3487 2916) 
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SAHiFE 8 YENl ASIR 

HERKES i L MEL • 
ı 

Et ve sebzelerin iyice pİfmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasindan, içilen ıulann temiz 
ve saf olmamasından hasıl olan aolucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır. Bunlar, 
ince barsağın iç zarına yapıtarak ve kan emerek yetitir ve ürerler ... Ekaerlyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık. karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya 

benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede 
bozukluk hep bu kurtların tesiridir 

iSM[T SANTONIN BISKüViTI 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere kemali emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk 
seve seve yer. Çocuklarınıza ıenede bir kaç defa ihtiyaten veriniz .. Aile doktoruna danıtınız .• 
Sdıhat vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır ...... 

Fiati her eczanede 20 kuruıtur ... ( 1 S M E T ) ismine dikkat ... 

Enılak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No.su 

Taj 
10 - 10/A c. 6 

c. 12 

c. 16 

c. 17 

c. 18 

c. 24 

c. 25 
25/1 
25/2 

Karııyaka Alaybey Eski Hayal yeni Hakikat 
aokak Ada 8, parsel 7 
KarJıyaka Alaybey Günaydın aokak 
Ada 188, parsel 5 
Memduhiye Mah. Kreçlikaya aokak 
Ada 1553, parsel 17 
Memduhiye mah. Kireçlikaya sokak 
Ada 1553, parsel 18 
Memduhiye Mah. Kireçlikaya sokak 
Ada 1553, parsel 19 
ikinci Süleymaniye M. Ki.milpqa S. 
Ada 155, parsel 5 
ikinci Sultaniye Mah. Nezaket S. 

20, 20/A, 
20/1 

yeni 6 

yeni 8 

yeni 10 

taj 138 

Yeni : 24, 24/1 
24/2 

C. 39 Repdiye mah. Tramvay caddesi. 987, 1123/1 Ye. 
C. 51 ikinci Sultaniye Etrefpata Nezaket aokak taj 2 
C.51/1 ikinci Sultaniye Eırefpap caddesi taj 723 
C.51 /2 !kinci Sultaniye lkiçefmelik Etre~ caddesi 725 
C.51 /3 ikinci Sultaniye tkiçetmelik Etre~a caddesi 727 
C.51/ 4 İkinci Sultaniye lkiçetmelik Eırefpqa caddesi 729 
C.51/5 Jkinci Sultaniye lkiçeımelik Etrefpqa caddesi 731 

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

Ada 21, parsel 8 
taj 4 

C. 63 Ahmet ağa mah. Y emİf çarfısı ve sağır sokak 
Ada 223, parsel 5 

Eski 25/24 
yeni 23/24 

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

C. 77 Karııyaka Osman zade R.,.adiye 
Ada 100, panel 25 

taj 21-21/A 

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

C. 96 R.,.adiye tramvay caddesi taj 1123 

C.104 

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

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

C.170 
C.209 

C.220 

C.223 

C.228 

C.239 

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

taj 18 

Karııyaka Turan Menemen caddesi taj 183 
Fevzipap mah. Hastane sokak taj 174 
Karııyaka Alaybey M. Mirat sokak eski 48 yeni 23 
Ahmetağa M. Şamlı aokak eski: 27, 27/1, 27/2, 27/3 

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

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

taj 28 
eski 368, yeni 118/2 

eski 98 yeni 21 
yeni 58-60 

Güzelyalı Nuribey çıkmazı taj 16 
Kartıyaka Alaybey eski Hayal yeni Hakikat aokak eski 6 
Ada 8, parsel 8 taj 12 
Oçüncü Sultaniye M. Tepe sokak eski 26/28 
Ada 61, parsel 26 yeni 24/1 
Fatih M. Mahmut ağa sokak yeni 75/77 
Ada 495, parsel 6 
ikinci Süleymaniye M. Yüzbatı Hasan ağa 
aokak. Ada 1232, parsel 21 

eski 73, 73/1 

Kartıyaka Alaybey mah. Eski Hayal yeni Hakikat Eski: 9 
aokak. Ada 16, parsel 38 

C.258 Selimiye Mah. Tramvay caddesi 
Ada 480, parsel 5 

yeni 11 
yeni 176 

C.259 Selimiye Mah. Tramvay caddesi 
Ada 480, parsel 6 

C.226 Selimiye M. Tramvay caddesi 
Ada 480, parsel 6 

yeni 178 

taj 174 

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

Ev 4500.- 900.-
Ev 197.75 M2. 
Dükkan 
Dükkan 1150.- 350.-
Dükkan 
Dükkan 

Ev 1700.- 340.-

Mağaza 1500.- 300.-
58M2. 
Ev 1500.- 300.-

Ev 2200.- 440.-

Ev 500.- 100.-
562 M2. 
Ev 5000.- 1000.--
484 M2. 
Arsa 100.- 20.-

Bahçeli ev 2000.- 400.-
Ev 1800.- 360.-
Ev 2000.- 400.-
Ev 6000.- 1200.-. 

Depo 2000.- 400.-
Ev 1050.- 210.-
Ev 3800.- 760.-
Ev 2400.- 480.-
Ev ve dükkan 3000.- 600.-

Ev 2200.- 440.-
Ev 900.- 180.-

Ev 650.- 130.-

Ev 2250.- 450.-

Ev ve dükkan 1000.- 200.-

Ev 450.- 90.-

Aile evi 3?;00.- 700.-

Ev 2000.- 400.-

Ev 1500.- 300.-

izahatı yukarıda yazılı emliklıı taksitle aabtları 1/10/938 cumartesi günü saat Onda yapılacaktır. 
istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini Veznemize yabrarak arttırmaya girmeleri ve yanla-

rında birer fotoğrafla nüfus tezkere!erini getirmeleri. 17 - 23 2875 

No. 2213 No. 2213A V 
DAIMON markalı bu fenerler üç renklidir. istenildiği za

man beyaz, yefil ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksız, ayarlı, 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayıf ve askı· 
ları ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. Şimendl· 
fcrcilere ve askeri muhaberede kullanılır. 

Zabitan ve herkes için kullanılmağa elverltlidir. 

P ariıfaklilteeind en dif lomalı 
oı, tablpler 

Memulut lıaJfanesl dil tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalannı her glln 1abab 

saat dokuzdan batlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu 
Dit ve Çene Rontkenl ile te,hia 

ve tedavi 
ADRES ı Birinci Beyler aokaiı .. 
36 ... TELEFON ı 2946 

•• •• 

HASAN MEYVA ozu 
iştahsızlık Mide 

bozukluğu 

Hazımsızlık Barsak ataleti 
Şişkinlik inkıbaz 

Ekşilik Sarılık, safra 

Bulantı Sıkıntı, sinir 
Gaz, sancı Karaciğer 
Uil paslığı Horlamak 
ve blltUn mide ve barsak rahatsızlık 
larında mutlaka Hasan Meyva öz 
istimal edlnlz ... Mide içln her yeınel< 
ten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yanın bar· 
dak su içinde ve barsak hastalıkların· 
da her ıabah veya gece yatarken •9 
lauınına 1 - 2 çorba kaşığı yarım bar• 
dak su içinde köpürterek içmelidir .... •" 
Hasan Meyva özü meyvalardan v• 
meyvaların özlerinden yapılmış bir ha· 
rikal sanattır... Avrupa ve bilhassa 
İngiliz meyva tuzlarından daha yll]csek 
olduğu katiyetle sabittir. Buna rağm•~ 

Avrupa meyva öz!eTinden beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü yalruz bir türlü olup ıekers!zdir. Ve çok klipürilr· 
25 - 40 - 60 - 100 kuruştur... -

•• •• 

HASAN GAZOZ OZU 
Limon - Portakal - Mandalina - Çilek - Ağaç çileği- Muz - Ananas 

Frenk üzümü - Sinalko - Şeftali - Kayısı - Armud 
nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan meyva özünün bUtiln evsafına mallk olmakl• 
beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir ... 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada gazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuz· 

luğu sebebiyle kullanılır. İngiliz ve Italyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa ınallktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhht bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka Ha· 

san Gazoz özü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 - 100 kurll§tur. 

HASANDEPOSU ve MÜSTAHZARAT! 
İzmir ve Ege bölgeleri topdan satış merkezi Yeni Kavaflar No. 24 

HASAN D lzmir Kemeraltında yakında satış şubesi açıyor ••• 
epOSU Karşıyaka Satış Yeri ı FERAH ECZANESl ••• 

Evler 
Hastaneler 

Mektepler 
Fabrikalar 

Ve bil'urrkum sınai müeesses~ler kireçli sularınızı 

VEBOLiD ile 
Tasfiye ediniz 

Her boyda cihazlar emrinize amadedir 

Tediyatta Kolaylık 

Eife mıntakası Umumi Acenteliği: 

lz111lr T. T. Ltd 'ti 

• 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 1 S 

lzmir Enternasyonal Fuarı 

No. 175 
Cihazların satışı için plasiye aranmaktadir I 

~~~~1~\:;:~cy~g~am:b~c:Ti:n2k~a:~:i~il:e~k:cr:un:•:n~ı ~o:•:-.L;.l··~~~-jO~k~a~d~aT~h~e2§e~nd~i~k~l-t:a:Ti~f~c:dı~ıo:·~·TU:•:•:":"·~·:-:·~-~~--------.......... baret i~ ~k o ay ve P , 



tt 7.3 EYLOL CUMA 1938 -

Mikroskop gösteriyor ki; ... 
Sıtma parazitleri aivriainelderin iğnesiyle kana kantıyor. Ve muth11 

bir ifet olan ııtmayı vücudumuza atılıyor. 

Sı ·tm a 
liapt nWôneaini inzaalz bir tekilde ifleten ve bizi aaihlda yqatan 
~. bnunmn terkibinde buhman lmmm yuvarlacıldardır. 

Vücudumuza atılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen b~ 
k.nnazı yuTarlacıkları yiyerek çoiahyor, neailler yapıyor ve her nesil 
~etimizde utma nöbeti dedijimiz titreme, ürperme ve yanma hal
lerini arttuvor. 
Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru. 
Kinin, aninik, çeh1' ve birçok nebatat hü1iMlariyle buauai bir te

ldlde ihzar edilen ve Swhbat V ekiletinin reunt ruh•tm• hm bulunan 
8loGENıN sıtma puuitlerinin en imana~ bir düpnaındır. Sıtma-
.... lmrunmak ve kurtulmak için birinci den BIOGENlN'dir. . 

BİOGENİN 

- sa T?lt!X -

DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur acentası 
· G. m. b. H. ROYAL NEERLANDES 

H. SCHUET KUMPANYASI 
cCAIRO• vapuru 12 Eylülden 18 ULYSSES vapuru 18/9/938 de ll-

Eylüle kadar Rotterd~. Hamburg ve manımızda beklenmekte olup Anuter• 
Bremen limanları için yük alacaktır. dam. Rotterdam ve Hambura için yük 

cBELCRAD> vapuru 26 Eylülden alacaktır. 
2 Birinciteırine kadar Rotterdam, Ham· CERES vapuru 19/9/19 38 de bek-
burg ve Bremen için yük alacakbr. lenmekto olup Aınsterdam, Rotterdam. 

ATHEN vapuru 1 O birincitetrinden ve Hamburı limanları için yük alacak-
1 S Birincitep'İD• kadar Rotterdam, tır. 
Hamburg ve Bremen için yük alacaktır. HOLLAND AUSTRAUA LtNE 

H. SCHULDT ARENDSKERK motörü 7/10/1938 
BtRKENAU vapuru 29 eylulden bir de Bombay, Avusturalya limanları ve 

birinci totrin• kadar Hanıburıı ve Bre- Nev Zelnd için yük alarak hareket ede-
men için yük alacakhr. cektir. 

TROYBURC vapuru 12 birincitctrin- SVENSKA ORtENT UNEtN 
den 15 biıiocitctrino kadar Hamburg BERCALAND motörü Elyevm Jima-
ve Bremen limanlanna yük alacaktır. mmada olup Rotterdam, Hamburg 

MARlTZA vapuru l 5 ikinciteşrinden Cdynia, Dantzig, Danimark ve Baltık 
l 9 ikinciteşrine kadar Hamburı ve Bre- limanlan için yük almaktadır. 
men için yük alacakbr. CDYNIA motörü 29/9/938 de Rot-

AMERtKAN EXPORT UNES terdam, Hamburg, Danimark ve Baltık 
EXCHANCE npuru 15 eylulde limanlan için yük alacaktır. 

Nevyork için hareket edecektir. FtNSKA A. A. 
ARMEMEN DEPPE . SAIMAA vapuru 17 /9/938 Cle li-

EC YPTE vapuru 12 eylulde Anvera manımıza gelip Anvers, Hclııinkl ve 

için hareket edecektir. Finland limanları için yük alacaktır. 
MAROC vapuru 8 birineiteşrinden SERViCE MARITIME ROUMAIN 

12 birinci teorine kadaı Anvers için yük PELEŞ vapuru 23/9/938 de beklen-

alacaktır. mekte olup Malta Marsilya Te Cenon 
DEN NORSKE MtDnELHA VSUNIE limanlan için yük Te yolcu alD". 

OSLO lllndaki hareket tarihlerile nulunlar· 
BOSPHORUS vapuru 26 eylwden 30 daki deiifikliklerden acente mesıdiyet 

eylul 938 e kadar Dieppe, Dünkerk ve kabul etmcx. . 
Norveç umum limanları için yük alacak- Daha fazla tafsilat için ikinci kordon-
tır. da FRA TELLi SPERCO acentasma mil· 

BAYARD vapuru 26 birinci lctrin- racaat edilmesi rica olunur. 
den 28 birinci teırine kadar Oieppe Telefoa ı 4111 / 4142 / 2663/4221 

SAYFA: 9 

.-
Dünkerk ve Norve~ umumt limanlann~ 

Kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttmr, adale ve sinir- yük alacakbr. 
&eri kuvvetlendirir iftihayı açar dermansızlığı giderir. Sıtına parazit- SERViCE MAIUTlME ROUMAIN Herkesin 

ettıği 

üzerinde ittifak lerini öldürür tali' olarak bel ge~tekliği ve ademi iktidarda büyük fa. BUCAREST 
ideler temin ~. Sıtmanın bütün ıekillerinde tifa temin eden hu DUROSTOR vapuru 14 EylUlde 

Olivi Ve Şüre. 
bir hakikat: 

J\iloek tesirli iliç her eczanede bulunur. Köstence Calatz ve Calatz aktarması 
-------------·-------------:::=:=::-Tuna limanları için yük alacakbr. 

LıMITET 

Vapur acentast 
B(RJNCt KORDON REES 

BINASl TEL. 2443 
Ellerman Line! Ltd. 

Sabak, o0t- ve ak§am hn 11ımıektm 
sonnı günde 3 defa • • DUROSTOR vapuru 1 O birinci teı· 

rinde Köstence, Calatz ve Calatz ak. 
tarma11 Tuna limanları için yilk alacak-Fuat Gülergin 

Sağlık eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 127 

TELEFON 2448 
Reçeteler büyük bir dikkat ve itina ile bazırlanu. En nadide Avrupa 

ınüıtahzarab ile her türlü iliç çefidi bol bulundurulur. 

Tunlet 99yuiyle sıhlıi levazım her yerden ehvendir. 
1-15 (2698) 

tır. 

DUROSTOR vapuru 5 ikinci tetriıı· 
de Kstence, Calatz ve Calatz aktarması 
Tuna limıınlarına yük alacakbr. 

STE ROY Al.E HONGROISE 
DANUBE MARtTIME 

LONDRA HAITI 
POLO vapuru 19 eylule kadar Lond

ra ve Hull için yük alacaktır. 

ALBATROS vapuru 18 eylalde ge

lecek ve 28 eylUle kadar doğru Londra 

TISZA vapuru 6 eylUlde bekleniyor. için yük alacaktır. 
Port Sait ve lskenderiye limanlan için tONIAN vapuru 28 eyl~de gelecek 

Kullanmak 

Şa.rtile 

yük alacaktır. 8 birinci tcşrine kadar doğru Londra için RAD YOL/•N 
BUDAPE.ST vapuru 1 S eylUlde bek- yük alacaktır. 

leniyor. Tuna Jinıanlanna yük alacaktır. TRE.NTINO vapuru 14 birinci teo- n· l -:-=-• t""0-ı. b b 
A • • • ._ da ış en.u.ı.u ..... ~·....,, e.tn eyaz 

TlSZA vapuru eylw sonunda belde- rlnde gelecek 18 bırıncl teşnne .-a r ıı:.t O . . 
• . • . .. • • .. ._ ve sapsa& am yapar. na yırmın-

niyor Portaait ve lakcnderıye ıçm mal dogru Londra ıçın yuk alacaır.br. . kim \.A-lkal d · cı asır yasının 14'U arın an 
alacakbr. LtVERPOOL HA Tl1 biridir, denilebilir. Kokusu güzel 

DUNA vapuru eylUl sonunda bekle- BF.LCRA VlAN vapuru 18 eylUlde l ti h _ .kro 1 k t 
1 sk d 

• . • _ , 1 ezze oı1 mı pıara arşı e-
niyor. Portsait ve en enye ıçın ııuu Londradan gelecek yük çıkarıp ayni za- sirl •• n • .ı ·· dür 

• ,y ........ e yuz ..... 
alacaktır. manda Liverpool ve Claskov için yük 

• 
• JOHNSTON VARREN UNES alacaktır. 

:;~===========~=;~;=~-~~=====-~ AVffiMO~n~ru~hl~ci~~ClIT~U~~R~~28~ , , ı._,,•,._.,• k • • de Burgu Vama, Köstence Calatz ve lAld I ,_ 5 b'. • . k d Li 

F 
A •• ak u e ge eceır. ınncı teşrıne a ar · 

Oz U · IÇJfl ....... Brail limanlanna yülc alac tır. 
ennı g · • DROMORE vapuru 30 birincite§" verpool ve Claskov için yük alacaktır. RADVOLiN 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çetitleri yakından 

~ uzaktan gören parfe sif erik, silenderik, dubl fuvayye 
;&flarla albn, nikel, pilatin, bas baıa ve sellüloid çerçeve
.:; toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 

onıetro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok
torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

rinde Burgu. Vama. Köatence, Calatz BRtSTOL HA ITI 
ve Brail limanlan için yük alacaktır. SELMA vapuru 20 eylwde gelecek 

nlndald hareket tarihleriyle nav· 22 eylulo kadar doğru Bristol için yük 
tunlardaki deiiş;kliklerden acenta nıe- alacaktır. 

' 

ruliyet kabw etmez. DElITSCH LEV ANI'E • LIN&E 
Daha fada tafsillt alınak lçln Blrtn- DELOS vapuru t 6 eylUldo gelecek K u)lananlar' 

el Kordonda 'V. !'. Henry Van Der Zee yük çıkaracakbr. 
dişlerini en ucuz şeraitle 

sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

ve Co. n. v. Vapur acentalıtma mtıra- Tarih ve navlunlardakl d~ikllkler· 
caat edilmesi rica olunur. ıien acenta mesul.lyet kabul etmez. 
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Det Forenede "Umdal umumi 
Oampskıbs • Selskab d • '' 1.". COPENHAGEN enız acente ıgı 

MUNTAZAM SERVtSLER Ltd 
ANVERS • DANEMARK • 

SKANDINAVIA HEI I ENlC LtNES LID 
SiS. SV ANHOLM 11.JRK 
E l Aı~ b. . . b .. nl,,ı_ ··L IA vapuru halen limanımızda 

y u un ınncı on et i'\J 1.1&to Y\J~ 
lacaltbr. olup Rotterdam. HambUfi ve Anvera 

S/S. ALCARVE limanlan için yük almaktadrr. 

Eylulün ikinci on beş ıünlükte ylik GERMANlA vapuru 20 eylulde 
ılacaktır. beklenilmekte olup Rotterdam Ham 

M/V. ALGlER burg ve Anvers limanlanna yük 
Eylw sonunda vo birinci teırin baı· alacaktır. 

1!lngıcında yük alacaktır. A THINAI vapuru eylwün nihayetinde 
M/S. BROHOLM beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham-
Birinei teırin ilk haftaamda yük ala- b A 1. 1 • • -::L al urg Ve nvers ıman an ıçın ,...,... a-

caktır. caktır. 
S/S. EGHOLM 

b -::_ıükte UNtTED ST A TES AND LEV ANT 
eı "\Ull LINE L TD Birinci tqrinin ilk on 

yük alacalctır. 
S/S. EBRO BAALBEK vapuru 2 t eylwde gelip 
Birinci teşrinin ikinci on bet giiıılük- ayni gün Nevyorka doğru hareket ede, 

te yük alacakbr. cektir. 

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

dişlerinizi fırçalayınız. 

. 
TAZE TEMiZ 

UCUZ iLAÇ 
Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESl 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

tır. lzmir • Nevyork seyahati 19 gündür. seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat· de Conıtanlza ve Varna limanları için 

M/V. TUNIS RACNA CORTHON vapuru birinci ta mensup Yugoslav bandıralı hareket edecektir. 

Son teorin ikinci on beı g\inlükte yük teırin nihayetinde beklenilmekte olup L O V C E N Gerek vapurlann muvasalat tarihleri. 
alacaktır. Nevyork için yük alacaktır. ~'d gerek vapur isimleri ve navlunları hak-Lüb vapuru pazartesi 19 eylw e saat 

HER ON BEŞ CON MUNTAZAM LINEA SUD AMERiKANA 12 de lzmirden hareket edecek, Piıe kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
SERViS 01...ACAKTIR ~· C. HOLM vapuru 20/22 birinci Korfu, Adrü-atik limanları, Venedik, Daha fazla tafsillit almak için Birind 

Navlun ve bilUınum ranscnyöman için teşrın arasında beklenilmekte olup Nev· . . l Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
' - · · ··k 1 L Tricste ve Şu~ak limanlan ıçın yo cu ve 

Acenteliğe müracaat edilmesi. yon;: ıçın yu a acadır. umum! deniz acentalığı Ltd. milracut 
ADRES : Fevzi pqa bulvan No. 7.. BALKANLAR ARASI HATI1 yük alacaktır. 
TELEFON : 3304 ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor L O V C EN edilmesi rica olunur. 

(Osmanlı Banlcası ittisalinde) Balkan ittifakı iktısat konferansının Lüks vapuru 8 birinci t~rinde saat 18 TELEFON : 3171 - 4072 

• 



SAYFA: 10 YENi ASIR 23 EYLOL CUMA 1938 -o--- at 

n· terkedersen, Sen mahvolursu 
Dün bütün Çekoslovakya bu milli marşın heyecanlı nağmesi ile çalkaland 

Yurdlarını müdafaa için Hudutlardaki h&diseler 
Gözyaşları ve hıçkırık sesleri arasın
da bütün Çek milleti azn1ini gösterdi 

Çekoslovakyada birbirini takip eden niimayLo:ler 

Prag, 22 ( ö.R) - Bu aahah saat 7 
d en itibaren Prasr t okal<lannda vatan
perverane nUmayialer yeniden baılamış· 
br. Fakat dlln aktamld nilmayişler ltii
çük burjuvalar ve m emurlar tarafından 

7apılmışken bu sabah İtçiler yı~ın halin
Cle ıehrin merkezinde toplanmışlardır. 

Bu nümayiı emsalsiz bir nizam ve disip
linle yapılmıştır. Yirmişer ki§ilik saflar 
halinde ilerliyen ameleler mi11t azizin 
heykeli önilnde, başlannda cümhuriyet 
bayrağı olduğu halde toplanmıtlardır ... 
Acemi bir elle yazılmış olan bir levhada 
ıu sözler göze çarpıyordu : cHudutlan
mızı müdafaa edelim b 

Bütün meydan işc;ilerle dolduğundan 

tramvaylar uzun ırra halinde durmağa 

mecbur kalmışlardır. Çek hariciye nazırı millete hitap ediyor 

Birden bire bütün ppkalar çıkmış ve ıın ordu, hudutlanmızı müdafaa ede- ve Panslov marıı ıöylenmiş, halk cHu
heybetli bir süköttan ıonra milU mart lim, vatanımızı koruyalım !> avazeleri dutlanm 121 müda faa edelim, ordu ile 
tek ağızdan çıkar gib i temaya yübelmi~ yübelmekte idi. Arada halk milli ~irin beraber yürüyelim I> diye bağırmıştır .. 
tir. Her kea üç pannafını havaya kaldı- fİirlerini tek ağızdan ıöyliyorlardı. Bun· Polis hiç bir yerde müdahaleye mecbur 

rarak cümhuriyete e.adakat yemini ver- !ardan biri fÖyledir : cBeni terkedersen kalmamıştır. Endüstri merkezi olan No
miştir. Kaldınmlarda kadınlar hınçkınk- mahvolacak ben değilim, beni terkeder- apamada i§çiler buglin grev yapmağa 
lnrla ağlıyor ve hatta halkı tutmaia me• ıen sen mahvolaCakıın I> karar vermişlerdir. 
mur olan bazı polisler de ıöz yaşlannı Diğer ıehirlerde, hilhaaııa Moravsta 
hıtamıyorlardı. Ostrava, Pilsen, T urm, Slavide mühim 

Bundan sonra i~çiler sefarethanelerin vatansever nümayişleri olmuştur. 
önünden geçerek reisicümhurun §atosu- Robekte yapılan nümayi~te 100 bin 

na doğru ilerlemişlerdir. Her i.n cYa,a- kişi toplanmıştır. Her tarafta milli marş 

Prag, 22 (ö.R) - Fran!a ve lngil
tcrenin teklifleri Çekoslova}cyada tim
di cGarp devletlerinin diktatı:t diye 

tavsif edilmektedir. 

Fırsattan istifade derek 
Lehistan, Çekoslovakya ile olan 

dostluk muahedesini feshetti 

Birbirini takip ederken Çekler 
itidillerini muhafaza ediyorlar 

ı 
Prag, 22 ( ö.R) - Çeteka ajansı 

tebliğ ediyor : Hudut mıntakalannda 

nisbi .bir sükunet vardır. Bununla bera
ber bir çok mıntakalarda asi çeteleri 
gümrükçülere ve hudut muhafızlarına 
hücum etmişlerdir. Fakat hiç bir kur
ban kaydedilmemiştir. 

Kundrt:ıt gümrük dairC3İne gece yan
sı bir hücum yapılmıştır. Yarkosoviç 
gümrük dairesi sabah saat 1 de yakıl
mıştır. Baldanar gümrüğüne de hücum 
edilmiştir. Ateş teatisinden sonra asiler 
çekilmişlerdir. Hiç kimse yaralanmamış
tır. Sabah saat birde Onamniç gümrük 
binasına taarruz edilmiştir. Sabahın ıa

at beşinde mücadele hala devam edi
yordu. 

Haş mıntakaıında sükunet asla bozul
mamıştır. Varnsdorf gümrüğüne el hum
baralariyle hücum edilmiştir. Kimse ya
ralanmamıştır. Vileinede Südet partisi 
azalan polislere hücum ederek silahlan

nı almışlardır. Müzakerelerden sonra zamın Südetler tarafından temin edildi- Südetlerin idareyi ele aldıkları bildirn• 
Südetler Polislerin silahlarını iade et- iini, her tarafın Alman bayralıtlariyle mektedir. Çekoslovak askeri kuvvetleri· 
meği kabul etmiılerdir. Holklerde Sü- donatıldığını haber veriyordu. Fakat O. nin en mühim kısmı hududa bir eaıı1 

detler evlerde, bilhassa komünistlerin N. B. ajansı daha ıonra bu vaziyetin mesafede bir Südet tehri olan HalbutS 
evlerinde taharriyat yapmışlardır. Asi- yalnız bir kaç nahiyeye münhasır oldu- mıntakaııını çar,amba - perıembe gece61 
yiıi iade etmek için bir jandarma müf- ğunu bildirmiştir. terketmiılerdir. Sabah saat birden itiba• 
rezesi gönderilmiştir. Berlin, 22 (ö.R) - D. N. B. ajansı ren bir çok infilaklar duyulmuştur. Hııl• 

ALMAN BAYRAKLARI Südet mıntakasında Alman hududu ci- burgdan cenuba doğru çekilen Çek ku"" 
Paris, 22 ( ö.R) - Alman radyoları varında hadiseler kaydediyor. Çekoslo- vetlerinin bazı askeri tesisatı berhava et• 

öğleyin bütün Si.idet mıntakalarında ni· vak memurlarının hareketinden sonra tikleri tahmin ediliyor. 

Macarlar da ilhak istiyor 
Budapeştedenümayiş yapan 300,000 

kişi bu isteklerini ha vkırdıJar . , 

300 B1N K1Ş1N1N NüMA YJŞI 

Budapcşte 22 (Ö.R) - Dün akşam 300 
bin kişi bir nümayiş yaparak Çekoslo
vakya Macarlarının anavatana ilhakını 
istemişlerdir. Bu vatanperverane ntima
yiş büyük tefilr yap~tır. 

Buda~te 22 (Ö.R)'- Bu sabah neş
redilen resmi tebliğe göre Macar sefir
leri Alman, Italyan ve Leh hilkilmeti 
nezdinde te~bbüste bulunarak Çekoslo
vakyadaıkl Macar ekalliyetler meselesi

nin müsaid şekilde halli için müzaheret
lerini istemişlerdir. Bu Macar teşebbüsü 
Paris ve Londrada da dik.kat uyandırmış
tır. Macaristan Macar ekalliyetler! zara
rına olarak diğer ekalliyetlerin daha mü
sait bir vaziyet b.zanmaları lüzumunu 
ileri silrmüştür. 
Macaristanın Prag sefiri bu sabah ha-

Macar askerlerı 

Varşova 22 (ö.R) - Holnea nehri ta
rafından ikiye ayrılan ve yarısı Lehis
tan, yansı Çekoslovakya hududu için
de bulunan Şlezin şehrinde hududun 
her iltl ta.rn!ında ahali Çekoslovakyanın 
Leh mıntnknlarının anavatana avdeti 
lehinde nilmayişlerde bulunmuştur. Çe
kosolvakyanın Südet mıntakası hakkın
daki lngiliz - Frruısız tekliflerini kabu
lünden\>eri Leh hükilmeti resmen bu hu
dudun tfıdilini istiyor. Şlezin şehrinin 

Leh tarafında kalan kısmının belediye
si ahaliye bir beyanname neşrederek 

maneVrnlardan dönen Leh ordusu kıta
larını selfunlamağa hazır bulunmağa da
vet etmiştir. ŞlC'l.in hudut şehrinde as
kerin resmi olnrak kabulil yarın vuku 
bulacaktır. Fakat sabahtan beri bu şehir 
etrafında nskeri kıtaların hareketleri 
göze çarpıyor. Bir çok kuvvetler, bilhas
sa topçu kuvvetleri hududa doğru sevk 
edilmektedir. Iyi kaynaktan alınan ha-

Hitler ııe ... Hen.layn.. riciye nazırı B. Kroftaya bir nota ver-

LEHISTAN ÇEKOSLOVAKYA histanın Çekoslovakyadan almak istedi- miştir. Bunda Macar hükümeti Alman 

ILE DOSTLUK MUAHEDESiNİ ği Tescn mıntakası meselesile alakadar- ekalliyetine bahşedilecclc hakların aynen 
berlere göre bu mıntakada hudut üze
rinde en az iki fırka tahşid edilmiştir. 
Şlezin garnizonu ise nonnal zamanda 
bir piyade alayından ibarettir. 

FESH ETI1 dır. Fransız hariciye nazırı Leh eka.lliyeti Macar ekalliyetine de verilmesini kat'i 
. . . olarak talep etmiştir. 

ALMANYA DlCER EKALLIY~"'T
LER IÇ1N DE MO'DDEIYAITA 
BULUNUYOR 

Paris 22 (ö.R) - Haber alındığına gö
re Lehistan Çekoslovakya ile dostluk 

muahedesini fesh etmiştir. Lchistanın 

Paris ve Londra sefirleri Çekoslovakya
daki Leh ekalliyetlerinin Alınan Süd:t 

ekalliyetkrile müsavi munmele görme
leri için Fransız ve Ingiliz hükümetleri 

Paris 22 (ö.R) - D. N. B. ajansı ta- nezdinde teşebbüste bulunmuşlnrdır .. 
rafından neşredilen bir tebliğe göre en Bazı mahfcllerde bu teşebbüse adeta bir 

başta Alman ekalHyetine alaka göster- ültimatom mahiyeti vcmlmektedir. 

mekle beraber Almanya diğer ekalliyet-
ler ve bilhassa Macar ve Leh ekalliyet- Paris 22 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. 
leri için de müsaid bir uzlaşma şekli bu- Bonne bu sabah Polonya sefiri B. Lokas
Junması zaruretini kabul etmektedir. 1 yoriçi kabul etmiştir. Bu mülnkat Le-

meselesinin de dostane bır şekilde halli B K fta h' ikmed h'' 
h ''kil . . k b 1 · ro notayı ıç geç en u-

1 üzumunu Fransız u metırun a u kü et le di ~· d · ti T -h m e v etmegı vaa etmiş r. .1...1\." 

ettiğini, fakat bu meselenin Sildet davası seıfirinin de ayni teşebbüste bulunduğu 
kat'i olarak hal edildikten sonra ele alın- ilave ediliyor. 

ması lazım gckceği fikrinde olduğunu Budapeşte 22 (ö.R) - Almanyadan 

söylemiştir. avdet eden Amiral Horti bu sabah Bu-

Londra 22 (A.A) - Polonya ve Ma
caristan elçileri son ziyaretleri esnasın
da Ingiltcre hükümetine Fransız · - In

giliz teklifleri mucibince Südetlere veri
lecek olan hakların Çekoslovakyada ya
şıyan Polonya ve Macar ekalliyetlerine 
de teşmilinin kendi hükümetlerlnce arzu 
edilmekte olduğunu bildirmişlerdir. 

dapeşteye avdet etmiştir. 
Budapeşte 22 (Ö.R) - Hilkil.met bir 

emirname neşredeTek Çekoslovak - Ma
car hududuiıdan itibaren Çek vapur
larının Tuna nehrinden geçmesini me
netmi§tir. Bu yasak Uç Çek vapurunu 
hareketsiz bırak:mı§tır. 

Macar hükümet mahfelleri bunun si
yası bir karar olmadı~ını, fakat Çekos-

\ h . k \' üe kenmen1 pek kolay ve pey gam enn av ı • . 

crak etme.\ \um için :ı.evce\iie talıbun. 
"'5- \ - - b v d' k i tarir edılo·'TUY .......... ---

aördU. Okadat eııen ı 

Macar hariciye nazırı Kenyo Budape§te istasyorıtmda 
lovakyadan firarilerin Macar arazisine yetlerinc dair 1925 te akdedilmiş 0

11111 

d l 
. . ,,.1' 

geçmelerine mfuıi olacak bir ihtiyat te - Polonya - Çekoslovak mukave esınırı .Jı 
biri teşkil ettiğini bildiriyorlar. Diğer bir tık tatbik edilemiyeceği ve binaenıık> 
habere göre Çekoslovak Tuna seyrüsefer Polonyanın mezkur mukaveleyi feshet' 
kumpanyasının acentesi direktörü tev- tiği de bildirilmektedir. Ç 

• e• 
kif edilmiştir. Var§ova, 22 (A.A) - Burıı.dakı , • 

Varşova, 22 (AA) - Pat ajansı koslovak elçiliği önünde halk nürnıı~, 
tebligw ediyor : lerde bulunmuş ve Polonyalılarla tr' 

• te' 
Polonyanın Prag ortn elçisi Çekoslo- kun toprakların Polonyaya ilhakını 15 

vak hariciye nezaretine bir nota vererek 
hükümetinin Alman ekalliyetlerine yapı
lacak muamelenin aynen Polonya ekal-

miştir. ]e' 

Bir kaç günden beri Polis ınüfrc~~i~' 
rinin muhafazaın altında bulunan elçı 

liyetlerine yapılacağı ümidini izhar et- hiç bir taarruz olmamıştır. .
1

.<t.t • }çı ıı;· 
miştir. Ayni zamanda halk Macar e btl' 

Notada vaziyetteki değişiklik dolayı- önünde de muhabbet teı.a.hürntındıı 
siyle Cekoslovakyadaki Polonya ekalli- lunmuştur. 


