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Kral Boris Sof ya ya dönüyo1 
Berlin 26 (AA) - Bulgaristan Kralı Boris 
fyaya dönmek üzere bugün Berlinden hareket 

~tmiştir. 

Bedin 26 (Ö.R) - Sofyaya dönmek üze.re Al
anyadan geçmekte olan Bulgar Kralı Boris B. 
tler tarafından kabul edilmi§tir. 

. ____ _J 
FlATt ( 5 ) KURUŞTUR Cümlıuriyetin ve Cii.mhuriyet eserinin bekçm, tabahlan çıkar ıi11ast ga.ıetedir YENi ASIR Matbaumda baııhmfbr 
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PRAGDA 
Alınan 

Fevkalade 
Karar 

Bitlerin ültimatom lnahiyetindeki muhtırası 

a ··m ti . ce ed edildi 
Çekoslovak yada 

Harp hazırlıkları bü
yük bir hararetle 

devam ediyor 

Askeri seferberlikten başka 
17 den altmış~ kadar aha
linin sivil seferberliği de 

ilan edilmiştir 

Azlıklar da bu selerber-. 
lik davetine tehalükle 
icabet ediyorlarmış •• 

Alman Planı 
Hitler ne pahasına olursa 

olsun planını tatbik 
edecekmiş 

Berlin Çekoslovakyanın boyun 
eğmesini bekliyordu. Ret 

kararı heyecan 
uyandırdı 

Hen/aynın bozguncu 
davetleri Südetler üzerin

de tesir yapmamış •• 
\ Çenıberlayn Godesbergden aynlırken Hitlerin 11anında Alman ba§kumandanına veda ediyor - YAZISI VÇVNCV SAYFADA -

1 .. 

e ecanla ·beklenen nu 
ka--.,...,.era ını • 

ayın e • y r 

"f urddaşlar Çember/aynın mesajı nutukdan 
evvel Hitlerin eline varmıştır 

- r: 

Halkın Paristen uzaklaştırılması 
tedbirler alınıyor .. 

• • 
ıcın 
' 

••• 
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Toplantıda 
-0--

/ngiliz - Fransız bü
yük erkanı harbiye 

reisleri de hazır 
dulundu 

Fra 

Londra 26 (ö.R) - Fransız ordusunun erkanı nın diplomatik ıafbasını tetkik ettiklerini farz vo 
harbiye reisi general Gamelinin bu sabah lngiliz tahmin etmek mantıkidir. Alınan taleplerinin i.mi· 
ve Fransız başvekil ve hariciye nazırları araıındaki rane ve keyfi mahiyeti Londra ve Pariı hükümetle
konferansta hazır bulunmaıı bu günkü ıörütmele- ri tarafından ihtiraz kaydı koşulmaksızın kabul 
rin bütün manasını belirtmeğe kafidir. edilemezdi. Naııl ki iki memleketin umumi efkin 

BB. Nevil Çemberlayn ve Edvard Daladiyenin tarafından müttefikan kabul edilemiyecek bir ma-
ilk önce Çekoılovakyaya kartı Alman müddeiyatı· - SONU 3 ONCO SAHiFEDE -

Küçük antant 
Çekoslovakya ile bera
be·r yürüyeceğini bildirdi 

Bclgrad, 25 (AA) - İyi malumat 

Macaristana kat'i ala~ Belg~.ad maha~ilin~e ~eyan olun-
duguna gorc Stoyadınovıc; ılc Komnen 

h • ff 'ht T arasında bugün yapılan mülakatta Yuma ıye e f a goslavya ile Romanyanın Praga hrıı 

ld küçük Antant paktından mütevellit te-yap l ı ahhiitlcrinin ifasında mutabık kalmışlar· 
--·+ dır. Yani Çekoslovnkyaya karşı Maca• 

Belgradda Çekos
lovakya lehinde ve 
Almanya aleyhinde 

nümayi ler oldu 

ristan tarafından bila tahrik bir taarrm 
vukuunda Yugoslavya ile Romanya 
derh l eefcrbcrlik iliin edeceklerdir. 

Mezk\ır mahnfildc böyle bir ihtimalin 
tahaddüs edeceği zannedilmiyor. 

- SONU 5 1NCI SAHiFEDE -
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k .. oşe: 
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Sesler ve ahenkler 
Yurddaşl Edebi 

BERlERi HiR H ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YAZAN: H. G. 

Ruhumuzu" bır perdesinde aşkın, hicranın ve hasTetin havalan çalar. D l k 
Her hava kalbimizde yeni bir eser, yeni bir teessür, veya neşe, yeni bir l•e· r azar l Sız Satış Nafıa Vekili 

Medeni haklar 
istimale dave 

ediliyorlar 11.ca .. 11aratır. Bir matem veya düğün havasının, duygularımıza 11akm gelen Bugün odada 
her sesin, bir melodi ve armoninin ayrı bir tesiri vardı,.. 

Kumsal sahilleri okşıyan dalgaların sesi, yaprakların hışırtısı, akan bir de- toplantı Var 
renin oğııltum 1'1lhumuzda wbirine be11Zemiyen tesirler yaratır. Karanlık ve- C 

Dün Dinara gitti bugün 
lzmire avdet edecek 

lla mehtaph bir gecede bir genç kızın dudaklarından dökülen aşk şarkısı, bir 
vadide veya bir go1ün kıyıcığn.da bir baykuşun ötüfii, içimizi niçin kabartır? 

umartesi günU tatbikine başlanacak 
olan pazarlıksız satış kanunu münasebe-

BA~TARAFl11NC1SAHlf 
biyemizin ölçüsü olacalttır. tiyle vilayette ve belediyede hazırlıklar 

Hayır hayır, bizim sinirlerimize hdkim olan, ruhumuzun derinliklerine nüfuz ilerlemiştir. 
eden bu ney &esleri, bu ince teller, paslı çanlar, devamsız dalgalar, ve rüzgdrla- Memnuniyetle öğreniyor 

Cümhuriyet Halle Partisi bel 
intihabatı için namzetleri tesbi 

Bu gün saat 17 de ticaret odası salo-
nn sesi değildir. Bu ruhsuz ve zaif ciletlere bu derece hararet, neşe ve sevinç nunda pazarlıksız satış kanunu tatbi-
kudreti veren, onları bu derece ildhileştiren yalnız bizim kendi aşkımız, kendi katı hakkında bir toplantı yapılacak ve 
duygııl.rımızdır. esnafın bu husustaki mütalaaları tesbit 

Suler ve ahenl:leriıı talin veya. t4biatle münaxbd ve bağlılıklan vardır. edilerek m~rek tedbirler alınacaktır. 
Şehrimizde bulwıınakta olan sayın umum mUdUrü B. Salahattin Büke bu !unda, halkın temayüllerini y 

Nafıa vekilimiz pazar günü Burnavaya işi etüd edecektir. Nafıa vekilimiz bu maktadır. Yoklamalar çok geni 
giderek Tüın komutanlığını ziyarette akşam şehrimize dönerek tetkiklerine serbesti içinde yapılmaktadır .. Sal.er ve aA""1tler kalplerimizi heyeca..Iandtrmal:, !l<l§lldığımazı duymak için 

vüetUl bıdm!lllanfır. Ve biz ayni heyecanı gök giiriiltiisüne ukaddüm eden 
Bu toplantıya, pazarlıksız sa~ kanunu 

bulunmuş, bilahare Karşıyakaya giderek devam edecek.tir. temayüllerine uygun bir şekild 
ml!'l1Zlluna giren bütün esnaf ve tüccar 

bir fi"'f"!}m •§'klamıda da müph<ıde ederiz. iştirak edebilecektir. 
---------.. ............ --,-.-----.-• .....,,.,,,,,......-----.,.._,,_,,,~- -"'~I Bakkaliye maddeleri satan perakende 

Halkevinde bir müddet istirahat etmi§- SELÇUKDA bit edilecek namzetlerin de k 
tir. Selçuk 26 (Telgraf) - Sayın Nafıa caklarına şüphe etmiyoruz. 

PAZAR G LJ N K LJ MAÇTA müesseseleri, bakkaliye maddeleri üze-
rine talik olunacak etiketlerin belediye 
tarafından hazırlanılarak kendilerine 

Vekil dün sabah saat 8,15 de hususi vekilimiz B. Ali Çetinkaya, hususi trenle Bir çok kimselerde garip bir 
tr~e ~en ayrılarak Dinara git- bu gün Selçuğa geldiler. istasyonda niyet vardır. 
mıştir. Vekil Selçukta ve Aydına kadar kaymakam Mustafa Çakaloğlu jandanna p . I • . ff 

Doğan spor Nazilli 
takımını 4 - 3 yendi 

verilmesini istemişlerdir. Bu nokta da 
bu günkü toplantıda karara bağlana
caktır. 

di • · nlarda ' artı namzet erının muza er 
ger istasyo tevakkuf ederek komutanı, askeri mevki komutam, Na- ki h kkak ak 

muhtelif nafıa işleri etrafında etüdler biye müdUrü ve köylüler tarafından kar- ca dıarkılnı mu başa ,88Y~. . 
halkın dilek! ril al• '--dar l . . san arının ına gıtmegı 

yapmış ve e e """ o - şılandı. Trenden men vekil halkla hasbi- b' k··ıf l"-k' ed' 1 
muştur. Vekil Aziziye tünelini gezmiş hal ederek hatırlarını sormuş, köylünün ır u et te""' ı . 1~~~,"r. 

" ve tesisatı beğenmiştir. dileklerini dinlemiştir. Vekil Selçuğun Bu ç?k yanlış ~ır duşuncc ve 
Vali Odemişte Nafıa vekilimiz dün akşam Dinara gi- su işile alAkadar olarak yedi kilometre sakat ~ı~ harekettır. . . 

Vali B. Fazli Güleç pazar günü refa- derek geceyi Dinarda geçirmiştir. Haber uzakta bulunan içme suyunun köye ge- Partılı vatandaşlar ıçın reyi 
Nazilli Mendres spor takımı ile Doğan yere ofsayt diye akim bıraktı. katinde Nafıa vekAleti su işleri umum aldığımıza göre Çal'da, su enerjisinden tirileceğinl, aynca istasyonda bir otel istimal etmek hem vatani bir 

ıpor takunı pazar günil Alsancak stadın- Nihayet 24 üncü dakikada Fuat dör- müdürU B. SalAhattin Büke ve şoseler istifade edilerek büyük bir elektrik san- yaptırılacağını söylemiştir. Vekil, alkış- hem d~ siyasi bir vazifedir. 
da karşılaştılar. düncü golü yaparak oyunun neticesini umum müdürü olduğu halde ödemişe tralı kurulacaktır. Vekalet su işleri !ar arasında Selçuktan ayrılmıştır. Partıli olmıyan vatandaşlar 
Doğanspor takımı: tayin eder gibi oldu. gitmiş, Çatal - ödemiş şosesi gözden ge- - de reyini kullanmak, ne kadar 

Mahmut, Fethi, Reşad, Abdullah, Sait, Bundan sonra Nazi!Ji .90n kuvvetlerini çi.rilmiş ve sulama işleri etrafında etüd- Bir tren kazası oldu çük bir ekalliyet teşkil eylemiş 
Abbas, Niyazi, Mehmet, Fuat, Alaettin, sarf ederek oynamağa başladılar. Gerçi !er yapılmıştır. lar bile, yine mukaddes bir ha , 
Refik. hücumları üınidvar değildi, fakat 30 un- Valimiz ödemişte belediye seçim ha- kullanılması ve vicdanının ıes 

Nazilli takımı: cu dakikada Doğanspor kalecisi topu eli- zırlıklarını da gözden geçirmiştir. 1 17 7 Sayılı katar, hı· r yerine getirilmesi işidir. 
Muammer, Hüsnü, Kadri, A!aetlin, le tutabilecek vaziyette iken ayağı ile Bu mevzuda müstenkif ka 

Macid, Hayrullah, Bedri, Sami, Şevki, vurmak istedi. Fakat ıska geçti. Hiç ümit Beledi ye secimi silik bir adam olmak yurddaşl 
Avni, Ali. etmediği halde boş kaleye yuvarlanan Belediye seçim hazırlıld.:rı artık son d• • ı •• · d tt• alaka göstermemek demektir ki 

RüzgAr Nazillllerin aleyhinde. Seıi ve topu o sırada muhacim oynıyan Kadri safhadadır. Perşembe günü parti nam- ırezı n e m usa eme e ) nu benliği idrak etmiş olanlara 
güzel bir oyun görüyoruz. Yedinci da- yakaladı ve Nazillinin illı: golünü attı. zedleri tesbit ve ilan edilecektir. Seçimin yakıştıramayız. 
ldkada kornerden gelen topu AIAettin Artık Nazilli hücumda. .. Golün verdi- büyük bir intizam içinde geçmesi ve bi-

isabetli bir kafa vuruşu ile Nazilli k~le- ği gayret ile Doğanspor kalesini sık sık IAistisna her rey sahibinin pazar günü Hadise anında direziPi terke Jerek lzmirli hemşehriler, bu defa 
sine soktu. Oyun, temposunu bozmadan sıkıştırıyorlar ve 35 inci dakikada Kadri reylerini lrullanınalıırı için icap eden uı sandıklarına koşmak için bu sa 

geçiyor. 26 ıncı dakikaı!a Nazilli kalesi çokgüzclvemaçınenallaşlanangolünü tedbirler alınmıştır. Pazar günü yapıla- atlayan iki memur kurtuldu, ğımız icaplardan ayrı bir vazife 
sıkıştL Kaleci yerinde yok. AJaettin to- yapıyor. Vaziyet 4---2 Nazillinin aleyhin- cak futbol müsabakaları ve at koşuları de karşı karşıya bulunuyorlar. 

pu çelmek istiyen bir Nazilli müdafiini de. tehir edilmiştir. At koşuları ilk baharda biri müsademe neticesinde öldü Çünkü lzmir belediyesi muvaf 
topla beraber kaleye sokarak Doğanspo- /_rtık iki tarafda değişmiş gibi bir oyun yaptlacaktır. Lik maçları da mevsim so- ellerdedir. O kadar ki bu muva 
ru 0-2 galip vaziyetine getirdi. Nazil- oynıyorlar. Oyunun en heyecanlı saf- nuna tehir edilmiştir. Dün öğle vakti Mersinli istasyonu ci- Maalesef ki aradaki mesafe gayet cüz'i kıyeti memleket şümul bir takdir 
iller, Aydınlılardan zayıf bir takım his- hası. varında müessif bir tren-oto direzin mü- idi. Bu sırada fren yapılmasına ve tre- hayranlık kazanmı~tır. Mübala" 
sini uyandırıyorlar. Maamafih canlı oy- 40 mcı dakikada Kadri Nazillinin 3 sademesi olmuş ve bir memurun ağır su- nin yavaşlamasına rağmen katarla dire- diyebiliriz ki Türkiyenin her 
nıyorlar. Kuvve! mAneviyeleri yerinde. üncü golünü yaptı. Fakat artık ambale Havaya karsı rette yaralanarak hayata gözlerini ywn- z'.'>lnmüsademesininönünegeçilemeıniş- fında lzmir belediyesinin muva 

Devre bu netice ile bitecek sanılırken olan hakem bnnun bariz bir ofsayt oldu- korunma • ması ile neticelenmiştir. llidise tahkika- tir. . . . . . !ayeti gıpta ile takip ediliyor. 
Doğanspor oon d•lıibda Niyaziııin aya- iwıu görmemiştir. tına nöbetçi müdd,"! um~ml B. ~emal Dırezındo bulunan üç memurdan ilcisi lzmiri bu mazhariyete kavuş 
ğından üçtıncll golil kazanarak haftaymı Bundan sonra da oyun sanı.imi hava- Dün villlyet makamında, vaJJnln. baş- el koymuş ve. hlldıse yerınde keş_if_. ya.- müsademenin gayri kabili içtinap bir ha- ranlara kar•ı tam ve ka·mı·ı bı'r 

karılığında yapılan mühim bir toplantıda p·'-'"t '"'dis traf d Jd tti ı idi anladıkla x 0-3 galip bitirdi. sını bozmadan ve her iki tarafın son gay- ~ ır. ~= e e ın a e e e gınuz e ge ·ğini rı saniyede makine- t d b J d'" · · · be lzınir şehrinin havaya karşı Jı:onınması malô.mat ·· ledir ma uygusu es e ıgımızı 
Iklnd devre: retleri arasında devam etti ve nihayet şoy : yi terk ederek atlamışlar ve hayatlannı mek ayni zamand b' kadir · 

tedbirleri müzakere e""-'·tir. Bu top- 1177 ılı lzınir Tur ik tr · kurtarmış! dır • a ır şın 
Nazilli takımı her ne babasına olursa 3-4 Izmirin galebesile bitti. ~·~ say - an urs enı ar . 'f · d. lantıya komutan, belediye reisi ve se- öğleye doğru, saat 11,37 de basmahane Fakat üçüncü memur atlıyaeak fırsat vazCaı el mızı ır. h ıL .. • .. 

olsun bir gol çıkarmak için ~ıyor. Bu Bu neticede bAkemin çok bUyük dah- ferberlik umum müdUrü de iştirak et- . • ışan arı auun umumı ıtıro 
suretle oyun zevkli ve heyecanlı bir li olmuştur. Ne de olsa 4 - O mağlQp istasyonundan hareketle Turana petrol bulamamış ve müsademe vaki olmuş- il k ti d' k lar · tik mişlerdir. almağ . di rd K talim . e uvve en ırme on ın '" 
mecra takip ederek devam ederken Do- vaziyetten yılmıyarak 3-4 gibi çok iyi a gı yo u. atar, atı mucı- tur. üçüncü memur Mehmet başından d k. h 1 1 . . h 1 dı k 

hince Mersinli istasyonunda tevakkuf ve vücudunun muhtelif yerlerinden ağır eAıJ•~mke erınıt ızala;,_ rmlaıktır. 
ğanspor 8 inci dakikada dördüncü bir gol bir netice elde eden Nazillinin genç ve Al l~ll k tm •-~~- Tur d ğ _ lıklı I aJ<.a uvve , W<BSıZ -ı 
yapıyor. mı.em bunu evvela gol kabul llınidvar bık•mını takdir ve tebrik ede- ırıa u ere topra e e= ana o ru agaç yo u yaralar al;:,rak hayata gözlerini yum- d • 
etmişken kararından dönüyor. ve o&ayt riz. BUtün maçta tam bir rakip gibi çar- Vilayet makamından kaza kaymakam- takı1ıen giderken katarın makinisti, tak- muştur. 

0

7ur~r. ak . 
··~ıyor. Halbuki top son dakika Nazilli p· .... 'ar. En Umidsiz vaziyette iken bile lıklarına gönderilen bir tamimde ma!Ol- riben 130 metre mesafeden bir oto dire- Hadise zabıtaca adliyeye haber verilln- . z?'ıre y ışan ı§ başında ene .....,.. ~~ ı ,~•L ,_ zinin üzerlerine doğru elmekte ld • ..be . dde lerını sarfederek varlıklar yaratan 
mOdafil•in ayağından çıkmıştı. Bu sıra- ezilmeden oynadılar. Ege !iki maçlarma ere i>ı.i.a..ı<aldarı mukabilinde verilmesi g o ugu- ce no tçl mü 1 umumt B. Kemal, re- rı sevai t---Lu··rlerı' ı·ıe m"'-'fatla 

· ed 'ki •·"•6 liralık · · · nu görmH..+<ı- V · t cldd nazik fakatind dokto " ezan u.ı<a !arda hllı:em Nazlllilerin iki ve Doğan Aydın yerine bu takım da girseydi finale ıcap en ı , ~r arazının, şım- ~·~· azıye en ve · e adliye ru ve belediye ma- dı k · . I . I k 1 
sporun bir milııait hilcumlannı haksız lı::aJırdı. diye kadar verilmemiş olanlara derhal tehlikeli ldL Tren makinisti B. Abidin kine mühendisi bulunduğu. halde h!dise d_rma k;. ıtımat rey erıy e uvvet 

Halkevinde: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Liselilerin Ege gecesi 
çok neş' eli geçti ... 

verilmesi bildirilmiştir. Yayla derhal fren yaptığı gibi, vagon- yerine giderek: tetkikler yapml§ ve ak- ırme ır. 
!arın freni kendisinde olmadığı için fren şanı üzeri hadisenin şahitlerinin ifadele- HAKKI OCAKOOLU 

Mekteplerin 
mübayaatı 

Kıymeti 25 liradan yukarı olan alım 
ve her türlü yaptırma işlerinin komisyon 
kararına iatinad etmesi lazım gelirken 

yapılması hususunda arlı:adaşlanna teh- rini ~· -=-
like işareti vermiştir. Tahkikata devam olunmaktadır. Görünmez kaza 

Çok yerinde bir karar 
bazı okulların pazarlık usulile mübayaat H • 1 b d 

Tütün yük!U bir kamyon dUn Ö 

vakti ceza evi önünden geçerken l 
kopmasile bir denk devrilmiş ve orad 
geçmekte olan iki kadına çarpmıştır. 
iki kadın da yaralanarak hastaneye k 
dırılmıştır. :.:~"K::t:r::ı:ı:~ı::.ım:. arp sıgorta arı in e 

lzmir lisesinde yetifenler kurumunun Zuhalin (Mavi Valsi) takdirle seyredil- kan olan muamelelerin tek taliple neti- d d d d * 
Pazar günü ak.,.mı Halkevi aalonlarında di. Sakarya mektebinden küçük Suphi celendirilmesinin mevzuata aykırı oldu- on ve o·· r e ı·n ı·rı·ı ı· Hazin bir teşekkii 
tertip ettikleri (Ege gecesi) büyük bir ile Perihanın Efe elbiseleri ile oynadık- ğunu bütün okullar direktörlüklerine 

bild s ili .. bedi b b ti d 
neoe içerisinde ve çok aaınimi olarak lan harmandalı zeybeği dakikalarca al- · irmi.ştir. Avrupa ve Amerika limanlarına sevk Türkofisi müdürlüğüne telefonla verilen E!'Y'!: annemızın e gay u e 

geçmiştir. Lise mczunlannı bir arada kışlandL Cecc yansından ıonra c~a pi~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• edilen ticarl emtiaya vazedilen harp si- cevapta, Izmir tacirlerinin müracaatleri- layısile bizleri teselll ve teskin içine 
toplamış talebelik günlerinin tatlı günle- yangosu çekildi. Her kazanan unmaralar ~ Gelenler 

1 
Giden/er ~ gortası ücretlerinin, son günlerde Çe- nin tetkik edilerek müsbet bir karara mize, eczanemize kadar zahmet jJı 

rini yeniden tazelemek mak.sadiyle tertip ilin edilirken büyük 'bir alkıı kopuyor- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• koslovakya meselesile alAkadar olarak bağlandığı bildirilmiştir. yar ederek. gelen, telefon, mektup ve 
edilen ıı:ecede mektebin yeni ve eski me du. En ıon büyük Mesudun gür eeaini Muğla mebusu B. Hüseyin Avni Ar- artmakta devam ettiğini ve binde elliye Iktısat vekaleti, Türk mill1 mahsQlle- graf ile beyanı t!ziyet eden aziz d.,sıl 
~unlarından bir çok diiveıliler bulunmuı- i§itiyoruz. Hep beraber Lise rnarıını SÖy• can, Arnavutluk parlamentosu Azasından k da ıkarıldığ habe ştik. Ih rinin nakliye siaortaları da Türkiyede k · "'-~- ..ııkranJa-""' 

1 B 
. a r ç ını r verml _ 0 rıınıza ço m.ınne1.ı..tU.u., 'i"' r""'-

tur. Ma1& bqlarmda unutulmaz ıı:ünlerin iyeceğiz. Cavid Leskonito şehrimize gelmiş- lmak .. ...ıı ş· al denizi Bal ık I 
' racat tacirleri Türko"~- top'---rak, liınanları~apı 

1
-.-(beindım ) ~·~ vlime. t ayrı ayrıidameye teessürümüz mani 0 

tatlı habraları tekrar edilmiı ıen kah· Birden aalon uiuldadı: !erdir. Arnavutluk mebusu Pireden gel- milll ahsQU lmizin. ""'"" "'.""' çın e on , .,,,.er anlar 
kabalar yiikoelmiıtir. Bizim kalbimiz ilim ateşiyle dolar, miş ve Karşıyakadald bir akrabası nez- . m er satışına tesır eden için cAtlantik denizi, Akdeniz, Adriya- yor, muhterem gazetenizle bizi unu 

Bir aralık tertip heyetinin hazırladığı Biz merbatuz gönülden sevgili Lisemize dine misafir olmuştur. sıgorta ücretlerinin tenzili hususunda tik denizi ve sair denizler dahil> (binde yan d.osUarımızın hepsine beyanı teŞ• 
güzel bir sürprizle kaqdaşbk.. Sakarya Gençler hep bir ağızdan aöy)iyorlar: Muğla mebusu B. Nuri Jstanbula, Ikti- hükümetimizin müzaheretini rica etm.i§- 4) üzerinden hesap ve sigorta edilmesini kür ederiz. 
ve Dumlupınar ilk okulları talebesinden Bize iman veriyor hür vatanın hür eesi sat vekAleti müfettişlerinden B. Reşid !erdir. muvafılı: görmll§tür. Sigorta şirketlerine Merhumenin kızlan, Ta!B.t Aktaş, 14 
küçük bir kafile pistte göründüler. Mini- Ebediyen var olsun lzmir erkek Lisesi Ak.9oy Ankaraya gitmiştir. Dün iktısat vekaletinden şehrimit de bu hususta tebliğat yapılın.ıştır. det Carf!, damadı Kemal K. Aktaş. 
cik adımlarla yaptıkları ravndlar çok be- Balo çok nezih olmuş, sabaha kadar • 
ğenildi. Belli ki bu küçükler de istikbalde aynı samimiyet ve aynı neşe içinde geç
feyiz alacakları müessesenin ve azası bu- miştir. 

lunacakları cemiyetin gecesine iştirak- Güzel bir gece hazu:lamağa muvaffak 
ten büyük sevinç duymakta idiler ... Kü- olan tertip heyetini tebrik ederiz. 

çük Sevimle Nadirin çardaşlan Yavuzla O. A. 

Gayrimübadil 
istihkakları 

Gayri mübadil bonolarının ınill1 em

lllı: idaresine teslimi için teshil edilen 

müddet sona ermiştir. Şehrimizde tah
minen 250,000 lira kıymetinde bono mev

cut olduğu anlaşılmıştır. 

3523 numaralı kanun mucibince milli 

mıştır. Bu emlak, kanun mucibince ha

zinenin işti. ki hissesi mukabili, emlak .. 
er etme. um 

Yunanlı avukat 
def ine arıyor 

Izmirin muhtelif be~ yerinde define 
bulunduğunu iddia eden Atinalı avukat 
B. Kostantin şehrimize gelmiştir. Bu za
tın isteğile önümüzdeki hafta içinde Bu
cada, p!Aru mevcut olan bir bahçede he
yet huzurunda hafriyata başlanacaktır. 

Asansör ocağında 

FUAR 
YENİ BİR 

KAPANDI 
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Hitlerin nutku 
Sulh değil harp işareti 
Führer Beneşe şiddetle hücum etti 
,, . 
1 ilk teşrine kadar 
svrette Almanyaya 

toprakları mutlak Südet 
verilmelidir. Almanyanın 

kararı son ve kat'i dir,, dedi 

Bitlerin nutkundan sonra lngiliz kabinesi derhaJ toplandı 

Ingiltere kararını verdi 
Çekoslovakya taarruza uğrarsa 

iz mir 
Maarif müdürü 
Yüksek muallim mek

tebi müdürlüğüne 
tayin olunuyor. 

--0--

Ankara, 26 (Hwıusi} - lzmir maa
rif müdürü bay Ali Rizanın Yüksek mu· 
allim mektebi müdürlüğüne tayin edile
ceği bildirilmektedir. 

--=--
Milli Müdafaa 
Vekili Ankaraya 

döndü 
lstanbul, 26 (Hususi) - Şehrimizde 

bulunmakta olan müdafaai Milliye ve
kili General Kazım Özalp Ankaraya av· 
det etmiştir. 

c 

BELÇIKADA 

Harp 
TEDBiRLERİ 

BrGkat:I, 26 (ö.R) - Kabinenin üç 

saat süren içtimaından sonra hükümet 

Fransa, taahhüdü icabı Çeklerle birlikte harbedecek, /ngiltere de fevkalade askeri tedbirler almağa karar 
C' / k vermiş ve bazı ihtiyat kuvvetleriyle mo-
ı.JOV yef Rusya ile beraber Fran$anın yanında yer a aca tır törlü kıt'alara hizmet eden ihtiyatları ve 

p~ 26 (Ö.R) - Hitler bu gün spor Filkrer İtalyan- Alman münasebatının · mamıştır. Halk, geç vakit gazetelerin istihklimlara memur ihtiyatları silah al-
l&raYUıda bütün dUnya tarafından bU- kuvvetinden ve Polonya ile olan on se- çıkardıkları hususi ilftvelerle Alman şan- tına çağırmıştır. 
~ hlerak ve endişe ile beklenen nut- nelik anlaşmadan bahsettikten sonra sölyesinin nutkunun mUnderecatını öğ- Brüksel, 26 ( ö.R) _ Başvekil bay 
...__, U söyledi. Führer, Halkın çılgın al- Çemberlayn mülftkatına temas etmiş ve renmiştir. Nutkun gergin olan vaziyet Spaak bu sabah muhtelif siyasi şahsiyet
""'§.lart arasında ve saat 20,30 da tribüne Ingiliz başvekilinin sulhu korumak hu- üzerinde daha kötil bir tesir yapacağı 
Çıktı ve bir saat söyledi. susunda göst~diği bUyük gayreti min- kanaati mevcuttur. lerle vaziyet hakkında görü~müştür. Sa-

b'tl M TEBLl t at 1 3 te yanın &aat kadar harbiye nazın ~ll er sözüne ilk defa olarak haklı Al- netle anmıştır. FORA YN O FISIN RES I C 
lllan tal 1 d Londra 26 (Ö.R) _ Fransız _ Ingı"liz genemi Denis ve erkanıharbiye reisi ge· 
baJıs ep erinden 22 şubatta Rayştag a Filhrer, nutkunun başında, ortaların-

etti);.;_, Alm .. k 1 • d F Ofis b" neral Konenberger ile görü .. tükten ıon-&ULİ ve o zaman bütün an da ve sonlarında müteaddit vesile ve muza ere erm en sonra orayn ır " 
ıklllleH-•- l d • t bl'w ı · t' ra harp halinde nhalinin ia,esini temine 
16 

...... un ne demek istediğini an a ığını farzlarla Çekoslovakyadan bahsederken resmı e ıg neşre mış ır. 
YÜyerek söztine başlam~, Nüremberg hep hücumuna Beneşin şahsını hedef Tebliğin hülasaten meali şudur: memur komite Teisi general Könisi kabul 

'1Utkuna da temas ettikten sonra şimdi yapmıştır. Almanya, kendisine yapılmı'J olan en etmiş ve gelecek günler zarfında alına-
)İne _,,, ti il k ka ldiğ. · ·· · · ) w Ç k I k bilecek bazı tedbirler hakkında görüı~-hu oLUWe e arşı rşıya ge ını Alman milletine hitaben Hitler şöyle muııaıt tavı7. ere ragmen e os ova ya- -

<lirnüştir. haykırmıştır: ya taar;uz edecek olursa Fran!!a Çekos- müştür. 
liutuk, müteaddit yerlerinde Çek lovakya ile mevcut ittifak muahedesi Mt htelif hükümet dnireleri harp hn-

afl-• c Şimdi, ey milletim, hesaplaşma za-
--..ıınurreısı B. Benec:.in ~ına müte- kar mucibince Çeklere yardım edecek ve linde bilhassa çocuklarla san· at eserleri-
~ =< manı gelmiştir. Godcsbergdeki arım 
n..eccth çok .. ıddetli ve ağır hücumları uh giltere ve Rusya d ahi Fransa yanında nin ve müzelerin himayesine müteallik 
oeıti ~ son, kat'i kararımdır. Benim son m tı-

\'a etmektedir. harbe girecektir. Bu takdirde bittabi ln- tedbirleri hazırlamakla me~guldür. lli ram Beneşin yapmış olduğu vaadlerin 
·ııer, Almanyanın hiç bir millete kar- umumi bir tatbikinden başka bir şey de- yer almış olacaklardır. 

tl t...-..lk -'y"e"'ti ~-1-=p etmedi~ ... 1 hiç Bu tebligw Hit1erin nutkuna cevap dc-bl.r --.y 6' _._ 'uuu t> ...... ' ğildir. Ben, Südet!ere nit olan arazinin 
~ lknrşı k1nl olmadığını ve dün- oradaki Almanları Beneş koğduktan ğildir. Bu nutkun inıdmdnn evvel top· 

l'a 1"11-un k ak · · d · ı· d lanan lngiliz nazırlar meclisinde alınmıq 
'UU u orum ıçın aıma e m en sonra değil .. Derhal veşimdi Almanyaya " 

8elen g ti __ J tt•ğ· t 'l"hs I kararların neticesidir. ayre ıMl.ne ı ın ve sı cı ız an- iadesini istiyorum. Bir ilk teşrine kadar 
~ Yolundaki bütün plfuılara müzahir bu roprakları mutlak surette Beneş terk 
<>ıduğu 
l halde dünyanın silAhlanma yo- etmelidir. Şimdi Beneş ve ben karşı kar-
.~da hft- döndürücil bir hızla yürümek-~ .1 ~ şıya bulunuyoruz. 

"e'16J:n ettiğini belirt.ıiıiş, bunun kar-
~~ ~p~p~B~~~ 
' Ahnanyanın da mecburi silfilı- karara bağlı olacaktır. Alman milleti ... 
1rıı.... ı icap ettiğine temas ederek de- Kadın, erkek hepinizde arkamdan geli
'""t\!? ki: 

16 
t .Alınan ordusu dU.nyanın emsalini 

~ l1nediği bir şekilde silahlanm~tır. Beş 
~ne nıUtemadiyen milyarlar sarfettim. 
\t atat Alınan ordusunu en mükemmel 
~ hlodern sil~arla techiz ettirdim. 
f:U Unı Göringe çok kuvvetli bir hava 
ll Osu :meydana getirmesi emrini verdim. 
'lı: da oldu. Bu gün Almanya, kendi.sine 
lt l"lnet ettirmesini bilecek muazzam bir 
~ete sahiptir.> 

niz. Şimdi artık Beneş kararını versin.> 

Hitler, sözleri arasında, Südet meselesi 
biter bitmez Almanyanın artık toprak 
Uzerinde hiç bir müddeiyatı kalmıyaca
ğını da söylemiştir. 

IDTLERIN NUTKUNDAN SONRA 
1NG1LlZ NAZIRLARININ lÇT1MAI 

Londra 26 (Ö.R) - Hitlerin nutkunu 

Bir kıskanclık cina-
' yetle neticelendi 

ödemişte müessif bir kıskançlık h~di
sesi olmuştur: 
ödemişin Turgut mahallesinde Say

man sokağında oturan otuz yaşlarında 
Bn. Nafize evvelki gün evinde bulun
duğu sırada kapısı vurulmuştur. Genç 
kadın kapıya çıkmış ve rcnçber Ali Mu
rad oğlu Ali Canatanla karşılaşmıştır. 

ikinci adı Cingöz olan bu adam, genç 
kadına kendisine dört, beş tütün işçisi 
tedarik etmesini söylemiştir. 

--=--
yangın 

Di.in saat on raddelerinde Turanın bağ 
kısmında bir çoban tarafından yakılan 

kuru ot ve pırnarlardan çıkan ateş rüz
garın yardımı ile bir anda alev sütunları 

halinde büyüyerek süratle genişlemiş 
ve Turanın bu civarda bulunan evleri 
için büyük bir tehlike b~ göstermiştir. 

Fakat lzmirden derhal yetişen itfaiyemiz 
iki saat süren bir mesai sarfı ile ateşi 
söndi.innüş ve korunma tedbirleri alarak 

yanmıyan kısımlardaki kuru ot ve pır
narları yakmak suretile yeni ve muhte
mel bir tehlikenin önünü almıştır. Ate
şin çıkmasına sebep olan çoban yakalan
mış ve hakkında takibata b~lanmıştır. 

ngiliz -

SAYFA: 3 

s .oN HA 'B ·ER 
:- ·. . ... . . . . ~ ~ ~ 

Dil Bayramı 
Yurdun hertaraf'ında 
çok parlak kutlandı 

İstanbul, 26 {Hususi) - Dil bayramı bugün Halkevimizde çok 
parlak bir şekilde kutlandı ve Dil inkılabı ile Türk Dil Kurumu çalı~· 
maları etrafında konferanslar verildi. Ankaradan ve diğer vilayetler• 
den gelen haberlerde bütün Halkevlerimizde Dil bayramının gençli· 
ğin ve münevverlerin iştirakiyle ve muazzam bir şekilde kutlandığı 
bildiriliyor. 

Köy maarifi için 
Mühim kararlar verildi 

Ankara, 26 {Hususi) - Geçen sene Bursada açılan köy kızlari 
için biçki ve dikiş kursları bu yıl da açılacaktır. 

Alınacak neticeye göre kursların bütün köylere teşmili maarif ve· 
kaletince kararlaşmıştır. Ayrıca köy kalkınması dolayısiyle bir köy 
tedrisatı umum müdürlüğü ihdas edilmiştir. 

Barbaros ihtifali Çar-
şa·nba günü yapılacak 
İstanbul, 26 (Hususi) - Kahraman Türk denizcisi Barbarosun 

Preveze zaferinin yıldönümü bu çarşamba günü büyük merasimle 
kutlanacak, Barharosun Beşiktaş iskelesindeki türbesinde askeri me· 
rasim ve denizde de büyük geçit resmi yapılacaktır. Merasime Hami
diyeden atılacak on yedi pare topla başlanacaktır. 

Fransız Basvekil Lon-
4 

dradan Parise döndü 
Paris, 26 (Ö.R) - BB. Daladiye ve Bonneyi Londradan getiren 

tayyare !"aat 16.3 7 de Burjeye inmiştir. Yağmura rağmen, resmi kar· 
şılıyanlardan başka, bir çok halk iki devlet adamını alkışlamıştır .. 
Başvekil ve hariciye nazırı doğruca nezaret binalarına hareket et
mişlerdir. 

Berlin, 26 {Ö.R) - Harice mahsus olarak neşredilen bir Alman 
tebliği lngiliz ve F ransızbra hücum ederek Alman muhtırasına Urfl 
itirazlariyle Çekleri mukavemete teşvik ettiklerini bildiriyor ve ıunu 
ilave ediyor : 

«Alman teklfleri kat'idir. cSulh veya harp! > meselesini kat'i ola
rak kararla~tırmak Praga aittir.> 

Japonlar Kanton yo-
lunu kesmek istiyorlar 

Hankeu, 26 (ö.R) - Yangçe mıntakaaında Japonlar Opng iatİ· 
kametine sarkarak Pekin - Hankeu demiryolunu keameğe çalı§lyor: 
lar. Yangçenin cenup sahilinde Japon kolları Yansin istikametine aar· 
karak Kanton demiryolunu keameğe uğratıyorlar. Mavi nehrin fİma· 
linde Çinliler mevkilerini sağlam bir surette muhafaza etmektedirler. 
Bu mıntakada nehrin genişliği hazan iki kilometreye bulmaktadır. 

Fransız başveliıı llcr, Alman - Fransız münasebetle
a,_.; teınas ederek, Sarın Almanyaya 
hı etınden sonra Fransa ile aralarında 
l~lr ihtilaf mevzuu kalmadığını söy
tur < Alsas Loren bizim için artık yok
de~ı Al.manya ve Fransa.. Bu iki büyiik 
tn1 et dost bir hava içinde pekala sami-

müteakip nazırlar Dovning şehrinde içti
ma etmişler ve nutuk etrafında müzake
rede bulunmuşlardır. Geç vakte kadar 
devam eden toplantı hakkında hiç bir 
malumat teraşşüh etmiştir . . 

Genç kadın kapıda Ali Canatanla gö
rüştüğü sırada, kahvede bulunmakta 
olan kocası Ahmet oğlu Mehmet gelmiş 
ve bunları görüşürken görmüştür. 

Fena bir vaziyetin hazırladığı sahne
den hiddetlenen kıskanç koca derhal bağ 
biçağını çıkararak Ali Canatanm üzeri
ne hilcuın etml§ ve boğazından tehlikeli 
surette yaralamıştır. Suçlu yakalanmış, 
yaralı da hastanede tedavi altına alın-

k .. llerinin görüşmeleri 
LONDRADA iLK TESIR 

lir] \te faydalı bir iş \'e el birliği yapabi
er, demiştir. 

Londra 26 (Ö.R) - Hitlerin nutku 
Londradn iyi ve miisait bir tesir bırak- mıştır. 

Hitlerin ültimatom mahiyetindeki muhtırası 

- BAŞT ARAFI B1R1NC1 SAH1FEDE - ve tebliğ etmekle bu vaziyette iarar ettiğini ilıau 
hiyette telakki edilmiştir. etmit ve bu planın çek milletinin hürriyetini imha 

Bellidir ki lngiltere bu müddeiyatı muhtevi mub- etmek ve bir kısım ÇekoaloTak arazisini Alman 
tırayı, bizzat buna ittirak etmeksizin, Prağa nakil etmekten ibaret olduğunu ıöatermi,tir. 

* Bununla beraber Sir Nevil Çember-ısaat dokuzda Croydon hava meydanma,yecektir. Fi.ihrer en mühim nutuklarını 
layn sulhu muhafa7.a için en son bir gay- inmiştir. dalına burada söylemiştir. Harict bir ntl• 
reti daha sarf etmek lüzumunu hissede- may~e bulunmamakla beraber Alınan 

Prag hu•• ku•• metı• nce· reddedı• ldı• rek Berlinde en son bir teşebbüs yapıl- Londra 26 (A.A) - Havas ajansı mu- yığınları bu nutku en büyük bir heye. 
masını Fransız devlet adamlarına tavsiye babiri bildiriyor: canla bekliyorlar. Ahnan gazeteleri 

l etmiştir. Bu teşebbüs diktatörlük me- Alman muhtırasının neşri Ingiliz ef- Pragla ihtilMm 1eri bir ~kilde halli hu• 
oldu~ııdra, 26 (A.A) - Tunes gazetesinin diplomasi muharriri Çekoslovak hükümetinin Alman tekliflerini reddebnit todlarına en sonuncu bir taviz olacaktır. khı umumiyesi üzerinde 1914. de Belçl- susunıda brar etmektedir. Bu akpm..., 

p ~u, lece yansından sonra öğrenmİJ bulunduğunu bildirmektedir. Ingiliz - Fransız tekliflerile Almanya- kaya verilmiş ültimatomun hlsıl ettiği at 20 de 18ylenecek nutkun tarihi lU 
lıty ~ 26 ( ö.R) - Çek nazırlar meclisi ıeceki toplanhsında Alınan muhtırasını redde karar vermİftir .• Bu karar bir nın hamt müddeiyatı prensip itibarile tesire benzer bir tesir husule getirmiştir. ehemmiyeti olacalı bUdtrlliyor. B. JDt. 
ltl~e ile Çek milletine bildirilecektir. Çekler büyük bir soğukkanlılık muhafaza etmekte, vazife ve mesuliyetlerini tatmin edilmiş olduğu için Ingiltere ve Bu sabahki gazeteler Hitlerln metaliba- lerin birinci derecede eheımmtyetl ~ 

Siid en müdrik bulunma.ktadU'lar. Fransa hüsnü niyetlerinin yeni bir delili tının kabulü gayri kabil mahiyette oldu- beyanatta bulunarak belki de )'eni lılr 
tııtı .~t topraklarında seferberlik ve bilhassa Moravyada hareketi akim bırakmak için Alman radyolan ile Haynlay- göstermek maksadile teklif ettikleri ha- g~unu milttefikan teslim etmektedirler. emri vaki bildireceği tahmin ~ 

ltıutern d" • b" • • • 
li 8 ıyen yaptığı davetler hıç ır netıce vermernışbr. reket tarzının tacilini terviç edecekler- Bu metalibatın yalnız Çekoslovakyanın Berlindeki Alınan mahfellerlnde hedb~ 

clav~~layn, Sildet Almanlarını itaatsizliğe davet ediyordu. Halk bu davetlere kulak vennemiı, bilakis seferberlik dir. Alnıanyanın tayin ettiği ı ilk teşrin mukadderatmı değil ayni zamanda bütün llk hüküm ıiirUyor. Zira sük1lnet tavsl-
lo ~e Çekler kadar biat göstenniftir. mühleti kabul edilmemekle beraber Al- Avrupanın mukadderatını mevzuu bahis yelerinin daha muvafık olacağı bir ıtrade 

tlııin rı ra, 25 (A.A) - Çekoslo
0

vakya orta elçisi Mazarik bu alqam saat 18.15 te Alman muhtırasına Prag hüküme- manyaya terk edilecek arazinin tahliye- etmekte olduğunu göstermekte ve neti- bu nutuk ancak umumi efkhı tahrik 
lo:vabını Çemberlayna tevdi etmİJtir. si ve ahalinin bir tarafdan diğer tarafa ce olarak hiç bir Ingilizin, hükümet ve etmek ve daha ziyade heyecanlandırmüı 

&q. 1 ~~· 25 (A.A) - Çek cevabmm muhteviyatı hakkında henüz hiç bir f~Y s12mamıttır. Bu cevabın ancak Fran· nakli tacil edilebilir. Esasen, kabul edil- parlamentonun yakında millete yapaca- neticesini verecektir. Führerln hldisele-
nailız lnÜzakerelerinin hitamında neşredileceği bildirilmektedir. miş olan tesviye esası dahilinde ihtilafı ğı davete icabette asla tereddilt etmiye- ri aceleleştirmek istediği hissi teyit eı. 

Ç * bir an tasnif etınck Çekoslovakyanın da ceğini yaı.maktadır. mektedir. En müsait faraziye dahtllnd• 
llchi~osl~vnkyada oturan bir çok ec- şin projesini kabul etmiş, ve Slovak mil- hafilleri Çekoslovakyanın serfüru ede- menfaati iktizasındandır. Bu teklifleri Times şöyle yazıyor: bile B. Hitler Çekoslovakya üzerinde glt-
tc 'bu]: gonüllü Yıuılmak için müracaat- Jetini Çekoslovak devletinin muhafaza- ceğini ümit ediyorlardı. Pragın red ka- kabul veya reddetmekle Almanya sulh - Eğer Almanya lngiliz milletinin az- tikçe daha ziyade artan bir tazyik yapa· 
ti 'bu ta~muşlıırdır. Çekoslovak hüküme- sı ve vatanın müdafaası için vazifesini ran bütün AJmanyada büyük akisler lehinde veya aleyhinde kararını vermiş minden şüpheye düşecek olursa demek caktır. 
Çck0810:P~eri henüz kabul etmemiştir.. yapmağa davet etmiştir. yapmaktan hali kalmıyacakbr. olacaktır. lngiltere ve Fransanın bu mü- ki kendisini buna iknn etmek ümidini lngiliz sefiri Sir Nevil Henderson di.lıı 
"ilkya. ~~"· Macaristan ve Çekoslo- Prag, 26 (ö.R) - Çcteka, Hitlerin racaatinin dinleneceğini ümid etmek 1~- terk etmek icap eder. öğleden sonra Vilhelmştraseyi ziyaret 
l'or. Erıt ıstan sınırlan kapalı bulunu- Çekoslovakyaya ait planını her neye Prag, 26 (ö.R) - Çeteka Ajanıı, zımdır. Esasen Amerika Cümhurreisi B. ederek Fon Ribbentropla görüşmüştür. 
tak aeç Ctrı.asyonal trenlerin transit ola· mal olursa olsun tatbik ebnek azminde seferberlik dairesine bütün ekalliyetlerin Ruzvelt de kudretli sesile bu teşebbüse Bcrlin 26 (Ö.R) - Radyo ile dün ak- Dün akşam şansölye binasında hararetli 

PraR.~~1 rnenedilmiştir. olduğunu ve hiç bir fUUr sesini dinleme· icabet ettiklerini bildiriyor. Kıılalara, müzaharetini bildirmiştir. şaın saat 17 de bildirildiğine göre B. faaliyet devam etmiş, B. Hitler m"'8d 
Slo~ . (Ö.R) - Slovak partisi mek niyetinde olduğunu bildiriyor. toplantı merkezlerine askerler muntau- Bitler Spor sarayının muazzam sahasın- iş aı:kadqları Vt mutemedlerile ~ • 

llrOJeainin halliJw.u.ınd~i2.:.:::.L:.::S:~,d..Jr.i.,....ı.:..İ:...aıİııla.s.-.:ı:.. .... .-.~~1W1&11kediLmak.ı.ııdiııleıc._ __ ~---l_..J.ıj~b:a...2tll...U~U...:::...GJ~~L.G~wiliınJ.,d,,a,.hıı..a:lu;ı;ı.m.~ai.:2.0..,da..hi.;ıı:..ıı.ai.ıult..s;,ii;IZli..lt.811111ıa&..baliaıılı...k.ııılm.aıa&ıız----.iı.....ıılllİıiılliıilııiiılll1~ 
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Kartiye hayretle sordu : 
- Demek siz onu tanıyorsunuz) 
- Evet.. O ula mahkemeye çıkmaz 

bir avukatbr. Bu ite alik.a göstermc.i 
muhakkak huauai bir sebep, bir maksat 
içindir. Ve bu maksat ta Maksın biraz 

evvel ölümü ile hi..sıl olmu§tur. 
Baıe. kesik kesik 11olu.1ordu. 

Sordu: 
- ikisi arasında konu§ulanlan duya

bildini?: mi> 
- Duymuına duyduk ama.. BirteY 

anlamadık. Tuhaf bir dille konu§uyorlar
'dı. 

- Tabii öyle olacaktı. 
- Herif bülbül gibi söy)iyordu. Yap-

bğı hareketlere balcılır• içinde ne var
... ne biliyorea hepsini anlahyordu. Son

ra tatlı tatlı ve bir dost gibi gö~mcğc 
başladdar. 

- Bu aırada herifin ölüme karar ver
diğine dair yiizünde hiç bir işaret ııördü
nüz mü~ 

- Hayır .. Hatta aynlırken gülümse
yordu biJe.. 

- Pekal&.. Bakalım bbbıadlic!e ya· 
pılan otopsi bize ne öğretecek) 

IX 
AFRJKA JÇlNDE 

(Nereyid) gemisi hiç bir takip tehli
keti olmadan garba doğru yol alıyor

clu. 
Cebelüttarıktan ııeçtiler ve Afrika aa· 

bili boyunca yollanna devam ettiler. Ni
hayet Gine sahillerincle Konakriya pek 
yakın bulunan Dubreka limanına girdi
ler. 

Jan Lö Helye ve Gus burada gemiyi 
terkettiler. 

, Ve buradan itibaren, kendilerini in
sanlann kinlerinden kurtarmak ve koru
mak için Afrika içerlerine doğru gitti
ler. 

Cuı, gittikleri yollardan izleri kaybet
mek için ,ayanı hayret bir zeka sarfedi

yordu. Hemen hemen her türlü vasıtaya 
baı vurdular. Bazan sağa, hazan sola, 
arasrra geri gelmek suretiyle geçtikleri 
yollardan bırakhklan izleri birbirine o 
kadar kan§tırdı ki arkalarından ıayet 
takip edenler bulunacak olursa onları iz. 
lerinden elde etmek tamamen imkansız 
olacaktı. 

J an, Cusun bu açık gözlülüğünü takdir 
etmekle beraber onun her vakıtki neteli. 
alaylı, güler yüzlü halinin artık kalmadı
ğını görerek üzülüyordu. 

Gua, ekseriya çok dalgın ve düşünceli 
oluyordu. Eski heyecanlı karakterinden, 
eski canlı bakışlarından eser kalmamış· 
tı. Sayalı gevezelerden olduğu halde ıim
di hemen daima sükUtu tercih ediyordu. 

Bu değişildik Janı endişeye dÜ§ÜrÜ· 
yordu. Gusun karakterinde hi..sıl olan 
bu tahavvülün ba§langıcı daha Tunusta 
iken '•endini göstermişti. Jan bunu daha 

o zaman anlam•"tı. 
Gus T unusta, ]anın Karjııkı gördüği.. 

gün, verdiği emre muhalif olarak hare· 
ket etmi, ve ocladan çıkmaması lazrmgc
lirken çıkmıştı. J an odaya ondan evvel 
dönmüııtü. Biraz sonra Gu<ı geldiği za · 
man üzerinde tuhaf bir hal vardı . 

Tereddütlü ve şa~kın gibi olmuştu. 
J an o 7..amandanberi birkaç clefa bu ta
havvül ün !ebebini Gustan sormu§ ve her 
defasında da sadık uşak: 

- Aldanıyorsunuz mösyö Jan .. Ben
de hiç bir değişiklik yok, ne isem yine 
oyum. Vakıa arasıra eski heyecanımdan 
eser kalmadığını ben kendim de farkın
dayım, fakat bunu da mazur ve tabii 

görmelisiniz. Çünlü gittikçe ihtiyıulıyo-

nım. 

Diye cevap verdi: 
Gusun kendini zoraki ne~li göster· 

mek için sarefttiği gayretler Janı büs
bütün endişelendiriyordu. 

- Dostum. dedi. Yol yakın iken 
dön .. Sana Tun usta yaptığım teklifi bu
rada da tekrarlıyorum. Benim için ve be
nim uğrumda taliini karartma 1 •• 

Gus yüzünü kararth. 
- Hayır .. dedi. Teklifinizi yine red

dediyorum. Bir daha bana bu tekilde 
söz söylemeyiniz mösyö .. 

J an. upğının gözlerinin içine baktı. 

Orada şüphelenecek birıey görmedi. 
Kendi kendini temin etmek ister gibi 

ve içinden: 

- Şüphesiz aldanıyorum .• dedi. Fa
kat her halde Gus ta söylemediği, söy

lemelc istemediği bir fey var. 

Bununla beraber J an kendini artık 
yapayalnız hiıısetmeğe başlamıştı. insan· 
lardan ve taliden uzaklara kaçtığı bu yer
lerde de kendisini yeni felaketler mi 
ka1'ılıyacakh) 

Arasıra gözleri güzel bir genç kız ha
yali görüyor, dudaklanndan sık sık bir 
isim dökülüyordu: 

- (Lorans .. Lorans .. ) 
Bu tatlı hatıralar deli.kanlının gözleri

ni ya§artıyor, yaşamaktan, bu renksiz, 
ümitsiz hayatı daha uzun zaman böyle 

sürüklemekten bıktığı anlar oluyordu. 

Afrika içerlerinde, vahşi kabileler ara
sında dola§ıyorlar, o köyden o köye gi
derek muhitin, İnsanların, tabiatin vahşi 
sükunu içinde kendilerini avutmağa ça
lı,ıyorlardı. Kaldıklan köylerde daima 
kendilerini sevdiriyorlar, herkese paraca 
yardım ediyorlar. Herkesin minnetını 

kazanıyorlar ve mukabilinde en ufak bir 
hediye bile almıyorlardı. 

Bir yerde böyle alicenap olarak ken
dilerini tanıttıktan sonra derhal orasını 
terkediyorlar. Belki buradaki ikametleri 
dü~manlarca duyulur, keşfedilir diye da
ha içerilere, başka yerlere doğru gidiyor
lardı. 

-BiTMEDi-

Vize hafriyatında 
Bir kral lahdi, bir çok kı
lınçlar, vazolar bulundu 

Edirne 21 (Hususi) - Türk tarih ku- yapılarak hususi surette aynen muhafaza 
rumu tarafından Vizede hafriyat yaptı- edile<:ektir. 

rılmakta olan Höyüklerde mühim eser- 1 Açılan ikinci Höyükte bir tarak Kadı
ler meydana çıkmakta olduiunu evvelce 1 na ait ve tuğladan yapılmış bir mezara 

bildirmiştim. rastlanmıştır. Cçüncü Höyükte hüküm. 

Bugün aldığım bir habere göre Höyük- darın atına ait olduğu tahmin edilen ve 

lerden birinde mi1attan sonra birinci kesif bir kül tabal.:asiyle örtülü bir me

asıra ait ve taştan yapılmış bir mezar zarda kemikler ve at eğeri parçalan bu
oduına rastlanmışhr. 5,60 metre boyun- lunrnuştur. 

da, 3, 15 metre eninde, 2,65 metre yük- Arkeolog Arif Müfit Manaelin ba,kan
sekliğinde olan bu oda içinde ta,tan ya- lığı altında bulunan heyet merkez sıklc-

pılmaş ve üzerinde Fre!k tertibatlı Uhd tini Vizenin tarihi kaleler çömlekçi te-
pede temerküz ettirilmektedir. bulunmuıtur. Lahdin içindeki ölünün, 

milattan sonra birinci asırda Vizede Ro
ma imparatorlu~unun idaresi altında ya

ııyan krallardan birine ait olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu lahdda fevkalade 

Uzunköprüde 
elektrik 

ehemmiyeti haiz gümü~ vazolar, bir kı- -<>--
Edirne 24 (Hususi) - Uzunköprü 

lınç, Üç kama, bir zırhlı elbise, şimdiye 
belediyesinin ebniye ve direkleri beledi

kadar eşine pek nz rastlanmııı olan bir 

maske ve krallara nit ve altın yapraklar-
yeye nit olmak üzere 31 bin liraya Saz
maj şirketine ihale ettiği elektrik fabri

la çevrelenmiş bir çeltik ve iki alUn yü-
kasınn nit cihnzlnrın bir kısmiyle motör 

zük bulunmuştur. 
gelmiş ve montajlanna başlanmıştır. 

Bu kıymetli e§Ya sandıklar içinde Is- Kü~at merasiminin Cümhuriyet bayra-
tanbul müzelerine gönderilmiştir. mında yapılması knrarlaştınlan bu önem-

Mezar odasının içi Fresk tezyinatlı li ihtiyacın bertaraf edilmiş olması Uzun-

•• tabana dört köte tuğlalarla dö§elidir. köprü halkını gerçekten sevindirmektc:-

-TESt 1938 ~-- ---. 
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Sıhhatimizin dü~manları: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Esrar, • 
eroın ve 

morfinle mücadele 
Eroin ve mor.f in kullananları ihbar etmemek 

en azdan vicdansızlık, aileye ve 
cemiyete karşı nankörlük~ür 

mw 

San'at köşesi: 

Belediye Reisi 
Yapacağım desin kafi 

tiyatro kurulur ... 
Yazan: Dr. NlY AZl lLHAMl linde taşıdığı morfini kaynamış su değil - J -·------------1 çeşme suyu ile eriterek yine pis §ınnga ile t~ adamı demek cyalnız i§i yapabilen dağdan gelen sulardan bozulmU§til'· '/) 

Eroin &on ı;eneler zufında kendine hatta pantalonun üzerinden baldırına adam demek değildir. Işi mesleli olma- ra sular için bir mecra 7apılmaıDll ~ 
1altanat temin etmiı bir zehirdir. Evvel- ~ırınga etmek yüzünden birçok çıbanlar dığı halde yaptıra bilen adama da (a) şoscyi bozuyorlar. Eğer şuradan bir bel 
ce yalnızca bir ilaç olarak tanılan E.roin olur. Bundan dolayıdır ki morfinumanı ~;ından (z) ine kadar bütün tefernıatı ile dek açılırsa oradan akar ve şose sitdl 
bugün müntcıir bir keyif vasıtaın olmu,. • şüpheli halinde baldırına bakmakla la- aynı adamın elinden çıkmış olsun. sene bozulmaz. 

1 1 b . h · E k k ı d B k k ki Enerjik, :r:eki ve hüsnü niyet sahibi Bilirim ••ok. .. Sormalı lS~enmeli. J1:1 tur. çen er ımar aneyı, roin aça çı· zım ır. a ır öy emrazı a iyesinde staj J 6 4 

lığı yapanlar da hapishaneleri doldur· yaparken bu hakikati bir çok hastalar bir iman bir işi başarmak için muhakkak hakkak ki belediye reisi kuvvetini kel r 
maktadırlar. Gün geçmiyor ki bir Eroi- üzerinde müşahede ettik. Bu cerahatli yardımcılara ihtiyacı vardır. BütUn ev- dinden alan bir insandır. Eser mey~ 
numanın yakalanmadığını, gizlice i,letil- yaralar yüzünden ne çıt kırıldım bayan· safına ra~men işi başlı başına intaç ede- Tiyatro i§lerini bilirim diye iddia ~ 
mekte olan bir Eroin fabrika:ııının kapa- ların leş gibi koktuklannı gördük. mez. Eğer yardımcılarını intihabta isa- cek talnmdan olmadığına imanım d 
tılmı~ olducunu i~itmiyelim. Her hükü- Vücudu morfin kadar zaifleten başka bet ederse ve hariçten gelecek itirazlara Lakin kendisine anlatılır ise anla~ 
met bu sinsi beyaz düşmanla amansız bir zehir yoktur. Morfinuman kansere mukavemet edebilirlerse - teşebbüsün- fersah fersah ceride bıralr:acaJma ve Jıt 
bir mücadeJe halindedir. Hükümet adam- tutulmuş hissini verir. Çok zaiftir. ilk de muvaffak olur. yal yahut rüya sandığımız bu işi yar' 
lanndan polisine kadar herkes peşinde- morfin ıırıngasının tatlı bir duygusu var- Yeter ki davasında haklı olsun. bileceğine ben imza ederim . 
dir. Ağır cezalar veriliyor. Fakat maat· dır. Bundan dolayı ilk zamanlara Morfi- İşi yaptıracak adamın hele i§e vukufu Lakin bu fikri nasıl doğurtmalı? 
teessüf ocak·bir türlü sünmiyor. numanların balayı denir. Maddi "ğnlan varsa muvaffakıyet daha kolay ve daha Çalıım bu fikri doğurtmala. Dinle 

Eroin keyif vasıtası olarak ilk defu' bir saniyede dindirdiği gibi ruhi ıstırap- şilmullil olur. Çünkü akıl almak için beni. Bu fikir doktor Behçet Uz'un 
Amerikada kullanılmı~tır. Dünyaya ya- Jarı da izale eder. Baş hoşlaşır. Keyif ye- kaybedilecek enerji tatbik at sahasında fasında doğduğu gün, ::nemlekette 
yılmasında tayfalann büyük rolü yardır. rine gelir. Bir tatlı rüya hayatı başlar. sarf olunur. yatro doğmuştur. İhtiyar ana ha 
Eroin az zamanda büyük mikyasta in- foikir parlar. En güç meseleleri kolay- Ne de olsa sokma akıl cepten düşer. doğan çocuklar zeki olurmuş. Biziııl 
ti~ara imkan bulmuş bir zehirdir. Şu is· !ıkla hlleder. Kederler dağılır. Fakat Dilnyada bir .İ§İn mütahassısı olmay1p, yatromuzun da doğma zamanı ~ 
tatistikte ne kadar canlı bir hakikat dıev· hasta bu güzelliklerin içinde uçurumun yani bilip yapan değil öğrenip yaptıran geldi, geçiyor bile. 
cuttur. kenarında olduğunun farkındadır. Fakat öyle şahsiyetler görülmüştür ki icraat- Ama bir de doğarsa, doktor B 

Copland ismindeki müellife göre 19 t 9 
1 
morfinin bo, duygusu ne olursa olsun çılığı sayesindo mütahassısı bile gölge- Uz gibi olgun bir babadan tam ti1'tıf 

senesinde Nevyork Sıhhiye müdüriyeti dedirtir. Gün geçtikçe tınngalar artar. de bırakmıştır. doğacak. Acaba bu fikri bu kafaya 
tarafından açılan sarhoşlar seririyatına jMiktar yükseldikçe fikri canlılık kaybo- Nazariyatcılık başka, tatbik ettirmek sokmalı? 
müracaat eden 3262 vakadan 2176 zi lur. Karakter bozulur. Şeref ve namus başka şeydir. Eğer benim gidip ayaklarını öpm 
.Eroinman tesbit edilmiştir. Bu mecmu duygusu kalmaz. Hafızasını ııüç toplar. Fikri doğuran ve aynı zamanda tatbik oluyor ise, haber verin, derhal gid 

k d 7 7 k d k f d ı ettiren insanların sayısı malesef mahdud- Vallalı o mübarek ayaklan öpeyim. ~ ra amın yüz e a ar tutuyor i i a e Bir tek dü§ündüiü vardır: Morfin. Göz· 
ettiği tahripkar mana aşikardır. lerinin etrafı çürür. Vücudunun hassa- tur. lah da blllah ..• 

E · b. d d d "'·ıd· H ı B Ekseriya birisi !ikir do~·rur, dP'eri rom ız e e az egı ır. a en a· siyeti bozulur. Göz bebekleri küçülmüı- tatbik ettinr· . o"' 0 
-------

kırköyde tedavide bulunanların yekunu u ••. ır. 
tür .. Bu tavsif teşhis için mühimdir... fikir d 1 ... ~ 

bayii kabarıktir. Hocam profesör Fah- Peşin · · oğar, sonra icraat yapı ır. O adamın kafasında bu fikrin 
Bunu kullananlar da bildiği için göz be-

reddin Kerim 932-936 senelerinde 100· dığını iddia edemeyiı. Bu kaw 
beği büyülten ilaçlarla morfinin bu An- Belediye reisi Dr. Behçet Uz bir çok fik.irleı· doğuran 

0 
beyinin bunu d# ~en fazla eroinman tedavi ettiğini bil

diriyor. Cerrahpaşa. Gülhane ve Balur
köyde tedavi edilenler de az değildir. 
Şu muhakkak ki başlangıçta eroin mü
cadelesine kafi derecede ehemmiyet ve· 
rilmesi fazla intişarına mani olmu~tur. 

Netekim Anndoluda ismini bile işiten 
yoktur. 

Eroin, müptdillan tarafından enfiye 
suretinde kullanılmaktadır. T abııbette 
santigramla kullanılan bu madde alışmış 

olanlar tarafından grarnlarca istimal edil
mektedir. 7 grama kadar çıkanlar var· 
dır. Eroin itiyadıda arkadaşın büyük ro· 
lü mevcuttur. Hocam Mazhar Osman 
mukrisleri işıklarrnı ve kocaların kanla
rını alıştırdığına çok phit olduğunu söy· 
liyor. 

Eroin istimali hükümetçe menedildiği 
için müpteliılan aruında ismini değiştir· 
miştir. Avrupada Etsh ve Türkiyede Mal 
Eroinin gizli ismidir. Bu tabiratı hatırda 
tutmak korunmayı kolaylaştırır. Eroin 
uyuşturucu bir maddedir. Az miktarda 
kullanılınca uyanıklık ve nete verir. içen· 
ler bunu muhtelif şekillerde tarif ederler: 
Bazısı hafif bir yorgunluk uyuklama bir 
kısmı da sinirlere rahatlık verir, der. Ero
in rakı cibi coşturmaz. Bazılarının dediği 
gibi insanı kemale ulaştırıyormuş. Alışan
lar aynı miktarla olamazlar. Gün geçtik
çe gram yükselir fakat canlılık ta kayb· 
oluyor. fş zevki kalmıyor. Sefalet ve pe
rişanlık başlıyor. Şeref ve itiyatlarını 
kaybederler. Aile sevgisi kalmaz. Git
tikçe gÜç nefes almağa başlarlar. Zaaf 
artar. V c ekseriya başka hafif bir hasta
lıkla hayatları tamamlanır. 

Eroinmanların tedavisi birden bire 
Eroini kesmek ve hastayı tecrid etmektir. 
Fakat böyle mücseescleri az olan bizim 
gibi memleketlerde mücadelenin daha 
büyük ehemmiyeti vardır. Düşünmeli ki 

19 30 senesinde yirmi ton istihsal edilen 
Ercinin yalnız 870 kilosu me,ru olarak 
kullamlmı, diğer büyük bir kısmı ka· 
çakçılann sermayesi olmu~tur. 

Morfine gelince; bu iptilada hekimle
rin büyük rolü vardır. Morfin ekseri
yetle ari,tokrat aınıfının keyif vasıtasıda. 
Mcılek icabı morfinumanlara da rastlan
mnktadır. 

Hekimlerin rolü var demiştim. safra 
kesesi iltihabının ağrılarını dindirmek si
nir nöh .. tJerini yatı,tırrnak için elimizde 
kuvvetli hir silah olan morfinin ağrıyı 
izale ettikten sonra bıraktığı hoı his has
tanın hatıra!!ından çıkmıyor. O dakika
lan tekrar ya,amak İçin hatta uydurma 
ağnlnr icat ederek doktoru mecbur edi
yor. l~nf'ler sıkleşıyor. Doktorun mü
m neıo.ti d•:\ 1: ·1e nrtık hasta o yoldadır. 
Maddi ağrılarını dindirmekten ziynde 
husule relen h .. ller duygunun tesiri altın
dadır. Bulur buluşturur. Kullanmaktan 

meninefs edemez bir hale gelir. Ateşten 

zasını bertaraf etmek isterler. Bu hal sahalarda muvaffak1yetli işler yaptır- mamasına imkan yok. 
doktoru şaşırtır. Teşhis değiştirir. Kim- mı~tır. 

yaker olan kocasına karşı böyle bir hile Diğerlerini ise mesai arkadaşlariyle 
kullanan kadının hastaneye gelip te mor- kendi bllgislne müracaat ederek yap-

fin kesilince yerlere kapanarak ıstırap- tırmıştır. 

Çocukluğumuzu hatırlar muınıs 
mem. Anamızın {uslu oturur ben 
bebek alacağım yahut fınldak alaca~ 
vaadlarına inanmakla beraber bu 
tcıkrarlatmaktan kendimizi ıUama 

tan kıvrandığını ve hüngür hüngür ağlı- Diğerlerini ise mesai arkadaşlariylc 
yarak birkaç santigram morfine bile razı konuşarak, sorarak, ve - her kudretli ve 
olduğunu hntırlarım. kuvvetli adamın yaptığı gibi - ortaya 

atılan fikirlerin '"e yarayanını inühabda (An.ne, alacaksın amm. l değllm. i.?) . 
Morfinmanlarda peklik pek çoktur.. ,. •-Ldir ed b dl 

aldanmıyarak ameliyat sahasına koy- neyı seven ve l4A en wm ır 
Bu hal başlı başına sıhhati bozmağa H- muştur. lcrde _ vaad edilmiş bile olsa .. sahıı 
fidir. Vaktile yazdığım bir seri makalede la "' dının .. -~--· . -'"" 

Ben bilirim dlyen iş göremez. ~apı. cagmın va ~lanmP"'" 
kabzın bünye üzerindeki mazarrat tesir- ıstcrız Size bir hikaye anlatayım. Bu hikaye · __ .J/J • 
lcrini teşrih etmiştim: Erken ihtiyarlama- benim ruhumda çok derin bir t~sir bı- cVakti gelsin yaptıracağım.) ile ~ 
nın başlıca sebebi pekliktir demiştim. rakmıştır. edemeyiz. Temellerin atıldığını göı1P"' 
İşte morfin bu hali tacil eder. isteriz. Benim bir mühendis arkadaşım var: 

Morfinmanlann tedavisi de Eroin gi- Bu zat mektepten diplomasını alınca vi- Bana sorarsanız belediye reül (.,.f 
bi tecrittir. Fakat Mücadelenin büyük }ayetlerin birisine tayin ediliyor. Günün cağım) <lesin kMi. 
ehemmiyeti vardır. Hükümetimiz ıiddet· birinde vilayet ser mühendisi buna (hay- -------

li mücadele ve eczaneleri kontrol ha- di bakalım, yola çık ve az zaman evvel 
lindedir. Bilmeli ki her mücadele içinde inşası biten ve teslim aldığımız filan 
fertlerin büyiik rolü vardır. Ben JU sa- şose bozulmuş, sebebini araştır) der. 

tırlarla zararlannı açığa vurmağa çalı§· Bizim mühendis arkadaşta beygire 
tım. Birkaç makale süren bu seri yazı- atlar, yanına bir de jandarma alır ve yola 

larımda hülasa olarak şu söylenebilir ki: revan olur. 
Esrar, Eroin ve Morfine karşı hepimiz Gece demez, gündüz demez gider, ....• 
birer mücahit olmak mevkiindeyiz. Hü- Şaşırarak masala dökdük işi. 
kümetin mücadelesine birer nefer gibi Bizim mühendis gider bakar yep yeni 
katılmalıyız. Kullananlan görüp ihbar et· şose bozulmuş. Acaba ne den diye sağa 
memck en azdan vicdansızlık, aileye sola bakınır ve işin içinden çıkamaz 
ve cemiyete karşı nankörlük olur. iken, haline acıyan jandarma şunu söy-

Dr. N. lLHAMt ler: 
- Bayım, ne üzülür durursun. Bu yol 

Hattim olmıyarak tiyatro 
topladığım derme çatma fikirleri bir 
ikale silsilesi halinde ortaya ataca 

Fakir bir kızın cihazı gibi az ve 
metsizdir. LAk:in sahibinin na 
kıymetlidir. Her halde sahibi kendi 
viyesinde insanlara bu cihazını 
dirir, zira onlarda ondan fazlasına 
olmadıklarından kıymetini takdir 
ler. 

Bu fikirlerin sahisi cihazını 
cek insanları bulursa memnun ola 
Beyenmeyenler gülsünler. Bu parta 
alay etsinler. 

Trakyada Hitlerin beklenen nutk 
Bugüne kadar eşi Sulhun mukadderatını tayin ediyO 
görülmemiş bir 

düğün 
Edirne 24 (Hususi) - Uzunköprü

de, bugüne kadar e§ine rastlanmamış de

necek kadar ehemmiyetli bir halk dü
ğünü yapılmıştır. Bu düğün çalışkan 
Uzunköprü Halkevi ve çocuk esirgeme 
kurumlarının ve bütün bir halkın müşte
rek gayretleriyle yapılmua kuarlaıtın· 
lan aünnet düğünüdür. Sünnet edilecek 
yavrulara bir cemile olmak üzere umumi 
müfettiılik seyyar ainemasırun Uzunköp

rüde vazife alması emredilmişti. Düğü
ne yurdun mefhur pehlivanları davet 
edilmiş, onlar da bu daveti kabul ede
rek Uzunköprüye gehni§lerdir. 

Üç gün sürecek olan düğüne başlan
mıştır. Civar lc.öy ve kasabalardan gelen 
ziyar~tçilerle Uzunköprii büyük bir ka
labalık toplamıştır. 

AKTUG 

kiralık apartman 

Berlin 26 (ö.R) - B. Hitler B. Nevil 
Çemberlaynın B. Hitlere hususi bir me
sajini hamil olan Sir Horas Vilsonu öğ
leden sonra saat 17 de kabul etm~tir. 
Ingiliz diplomatının yanında lngilterenin 
Berlin sefiri Sir Nevil Henderson da bu
lunuyordu. Bu mesajda Ingiliz ve Fran
sız başvekili ve hariciye nazırlarının bu 
sabahki konferansında kararlaştırmış 

oldukları esasların Alınan devlet reisine 
bildirildiği ve bu akşam söyliyeceği nu
tukdan evvel kendisini sulh lehine isale 
edecek son bir adım atıldığı tahmin edi
liyor. 

Fübrerin yeni bir nutuk söyliyeceği 
haberi her mahfilde ve her sını! ahali 
arasında en derin bir tesir yapmıştır. B. 
Hitlerin sözlerinden ne gibi yeni heye
canlar doğacağı etrafında faraziyeler yü
rütülmektedir. 

Sabah ve öğle gazeteleri nutuktan bu 
gibi muazzam M~ctlerle bahsediyorlar. 
cKarar saatinde Almanya Führerine sa
dıktır.> veya <Emret; Führer! Hepimiz 
seni takip edeceğiz!> Umumiyetle bu 

lardanberi bu kısmi seferberlik ın 
olduğundan B. Hitler yalnız bunu 
etmekle iktifa ederse esasen mah1rn 
fiili bir vaziyeti resmen bildirmiş 
caktır. 

Fakat Ingiliz mahfelleri FühreriD 

umumi, ne de kısmi seferberlik ~ I 
miyeceğini zannetmeğe mütemayil İ 
ler. Bu tahminlere göre B. Hitle!' :; 
yeti milletine izah etmekle iktifa ed , 
ve kendini mesuliyetten kurtaracak .J 
Ier söylemekle beraber Prag ÜZ~ 
son defa olarak yeni bir tazyik yap#Y 

t~ ~ 
Bu faraziye, Berlinden yarı resııd / 

telgrafa göre de, hakikaten en yakıtı J' 
rünendir. Mevcut askeri vaziyeti d # 
tirecck hiç bir tedbir almaksızın lJ. 'I 
ler Alman muhtırasının ortaya Y~ 
mesele çı.lcannadığını ve sadece B 'el 
gaden programının tatbikini tasrih 

ğini bildirecektir. ur' 
Londrada neşredilen Alman nı~ 

sının mc1ni Berlinde de yakında 
dilecektir. 

nutkun vahim kararları ilan edeceği zan ____ ,* __ _ 
çenber hogaz.ına geçmiştir. Kurtulamaz. Celal Bayar Bulvarında Vahit D emir 
Hep morfin arar. Morfin tababette öksü- Kan apartmanının 5 odalı birinci katı 
rük kesmek için santigramla kullanılır. ile '1 odalı UçUncil katı kiralıktır. Asrt 
Morfin ekseriyetle şınnga suretiyle isti- konforu havi bu iki daireyi gezmek isti
mal edilir. Bu yüzden birçok ihtilatlar yenlerin ayni apartman odacısına müra-

ve tahmin edilmektedir. Bir hırsızlık 
En ziyade yer bulan kanaate göre bu Bulgurca köyünde B . Selimin ~..JI 

kararlar seferberlik ilanı şeklinde ola- çiftliği mevkiindcki tütün ~~ 
c-aktır. Bazılarına göre bu seferberlik 350 kargı yaprak tütün ve bir ın 
umumt, ba:r:ılanna göre ise sadece kısmi çalınmış ve bunları çalan tesbit ol 

fiilen hafta- tur. Aranmaktadır. pelt kolay' ve-peyaa~berin iavu. ~· -- - 1 aö;du. Okaclaı belenen a 9nl" -

eıalt etme.\ lum için z.evceli~i~e~ta:l:ıb=ı=ın.=---------------········· 
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:;ı/LzyKAiff[i ıiPARAfOR' Alman muhtırasınnn metni 
60 - Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BiZANS SARAYININ iÇ YVZU 
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Allahın büyüklüğünü unutmayın! 

Tahliyesini istediği toprakların bir 
Teşrinievvele kadar Almanyaya 

teslimini istiyordu 
. lsayı 
ızni ve 

Meryem 'de yine Cenabıhakkın 
onu dünyaya getirmemiş midi? 

doğuran 
keremi ile 

1 - Ya.. dedi. Demek imparatoriçe ı~ ~ınParatorun bu sözleri adeta açıktan 
•'Ra 1-·1· d b . d p IQ ısa ile bir ilanı harp demekti. kilisaya baş vur u ve enım yanım a te-

tab il.pas Eftimyos bunu hissetmekle be- şebbüste bulunması için sizlerin tavas
" er· 'd ıtı alini bozmadı. sutunuzu ıica etti. 

bıı '°:.1-faşmetmeap .. dedi. Her ne kadar - Hayır majeste .. Bilakis imparato-
h' •oıleriniz mukaddes dinimize kar~ı riçenin müracaati bizim tavassutumuz 

11 laatruz I d · · k·ı· için değil, verdiği bir karar için muvafa· g(i sayı ırsa a sızı ı ısa mazur 
~ lltıtktedir, Unutuyorsunuz ki hllZTeti katimizi istihsal içindi. 

CfYem d kk b k 1 .. fu - lmparatoıiçenin kararı ne imiıı> e cenabıha ın üyü ut 
~Cainde hazreti lsayı doğurmu~tu. Al· - O da sizin gibi dü~ünür. Saltana-
li ~n her hususta ve aJa ümit kesilmez. bn sahipsiz kalmaması için sizinle olan 
lt 11.rndolsun impaıatoriçe hazretleri has· izdivaç bağının çözülmesini ve tama· 
~ 0.lmakla beraber Cenabıhakkın bir men Allahına hasrettiği ömriinü huzuı 
~ ile size istediğiniz saltanat ve- içinde geçirmesi Vlaherna sarayına çe

Vc ~ıni verebilir. Omidinizi kesmeyiniz. kilmesini i.stiyor. 

kat bu varisin soyu temiz ve ahlakı üze
rinde hiç bir leke olmıyan bir kandan 
bir anadan olması şarttır. lmpnratoriçe
nin teklifini bu sebeple ıeddettik. Çünkü 
biliyoruz ki imparatoriçe bu suretle iz
divaç bağını kıracak olursa onun yerini 
sarayda ve sizin yanınızda alacak olan 
hiç te bu mevkie layık kimse değildir ve 
ondan doğacak çocuğu ise kilisa vaftiz 

etmiyecektir. 
Bu sözler üzerine Leon papasın üze

rine yürümemek için kendini güç tuttu. 
Gözleri Sebastiyanonun gözleri ile kar

şılaştı. 

- Ne demek.. diye bağırdı. Benim 
istediğim ve kanmın istediği birşeyi kilisa ~d ilhl\ssa mukaddes dinimize karşı bu Leonun gözleri parladı. 

ar l'"'b 1 - lmparatoriçe bu derece fedakarlık istemiyor. au a i olmayınız. Hitler - Çemberlayn Mülakatı l'rıc~n, bir kene atıldığı yoldan dön- göstermek suretiyle yalnız Bizans salta- Eftimyos kadid olmu~ elleriyle bir haç 
taternemelc azmı ile: nabna değil ayni zamanda Makedonya· işareti yaptı. Berlin, 25 (A.A) _ Prag hükümetine 

1 

nacaktır. Alman kuvveti tahliye işinin ten sonra İngiliz - Fransız pllnmı da neş-
- K·ı· lılar hanedanına da büyük muhabbet ve - Çünkü .. dedi. Kilisanın aızu.su .. tevdi edilmek ricasile Godesbergde Hit- teferruatını tanzim için Çekoslovak hU- retmiştir. Bu plan yUzde elliden fazla 

)- . ı ısa, dedi. Benim kendi ve dün· K b k Allahm anusudur. Çünkü kilisa muk.ad-tif ış.lcrirnle böyle al&kalanır ve esas va- bağWığını göıtermiıtir. endisini u a- ler tarafından Çemberlayne verilen Al- kUmeti ve ordusunun selah.iyeti tamme- Almanın bulunduğu Südet arazisinin 
e..J Cai olan din ve ahret işlerini ihmal ranndan dolayı tebrik etmek lazım ge• dea kanunlaı hududu haricine çıkamaz. man muhtırasının metni aynen şudur: l sini haiz bir murahhasının Alınan ordusu plebisit yapılmaksızın Almanyaya ilhakı 
"Qe r lmparatoı artık tahammül edcmiye- edil · · ç k Al 1 da tin 1'141 o zaman kilia7a ka111 memleke- ır. . . Alman Südet mıntakasma karşı yapı- başkumandanlığı nezdine memur · - ıçın e veman ar arasın ve mu-

aclatn ti 'dd tl' har k t Rahıp Eftımyoı, batını kaldıTUladan celr:.ti. lan tecavüzler ve hadiseler hakkında mesi hususunda mutabıktır. ayyen bir müddet zarfında halkın ser-
ti) ~ e namına §1 e ı e et e • d • - Bu herifin İfİnl becer. 
0~e.e mecbur kaldım. Dualannız sizin evam ettir • , • - sık sık ve her saat gelen haberler mezkür 3 - Çek hükümeti bütün Çek arazi- best arzusuna müstenit mübadele yapıl-
"O\lıı. Benim dua ile işim yok. - Evet.. lmparatonçe ha.uetlermm Der gı'bi muhafız kumandanının yüzü- mıntakanın vaziyeti artık kat'iyen ta- sinde bulunan ordu ve polisteki Alınan- masıru ve askeri ve karşılıklı mahiyette 
P6 Pas E arzulan bu merkezde .. Fakat onun arzu• ne baktı. hammül edilmez bir şekil aldığını ve ları derhal terhis edecek ve kendi mem- mevcut muahedelerin yerine kalın ol· 
~ ftimyoa sapsan kesildi. Du- lan mukaddes kilisenin kanunlarına 111" Sebutiyano, bu ba~taki manayı an- binaenaleyh avrupa sulhu için bir teh- leketlerine gönderecektir. mak üzere Çekoslovakyanın yeni hudut-
bclt..~d bir dua mınldanırken parmaklan madı.ğı için lr.abul edemedik. Bir salta- ladı ve... Papu Eftimyoaa doğru yürü· h b" k T-... en k k r bihi like teşkil ettiğini göstermektedir. 4 - Çek hükümeü siyasi sebeblerden !arının er hangi ır taarruza arşı .t..11" 

~c,.;_ sar an ocaman tane 1 tes nata bir varis gelmesini isteriz. Bunun dil.. gil · d dahil 1 ğı um1 -.. ,d d 1 Tl\•EDI Çekoslovak hükümcti tarafından ter- dolayı hapse atılmış olan Alman kanın- · terenın c 0 aca um ve 
0 . e 0 a§tı. içm0 Allaha aece .n;ndüz dua ederiz. Fa- -Bl 1 - nal tisin. • ->eh • e-· ~ - kedilmesi kabul edilen mezkür mınta- dan bUtiln mevkuflan tahliye edecektir. entemasyo garan 1 tazammun ey• 
~~~tin~.~nkMpMrmaktizere~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l~~t~. 

Ugunu görmüııtO. Ku·· çu·· k t t kanın bila ihmfıl terki kaUyen zaruret 5 - Alman hükümeti daha yakından 
- H an an halini almıştır. Merbut haritada Alınan- tayin olunacak arazide nihayet 5 teşrini- -

~· aıımetrneap .. dedi. Muhterem ıa- B F h 11> h· yaya doğrudan doğruya terki icabeden saniye kadar plebisit yapılınnsına muta- u" fu" n Tansa arp 
"'ti ıç §Üphesiz huzurunuza bir mak-..,. a l Südet toprakları kırmızı çizgilerle ve bıktır. Yeni hudutlann plebisit netice-
,;.. Re diler. Bu maksatlarını izah etme- h l) • • de 
,,,e müsaade buyurunuz. ç k 1 k • ı b plebisit yapılması lazım gelen topraklar si;ıde yapılnn tashihi bir Alman - Çek Q QSl lÇln 

(?h e os ova ya ı e era da yeşil çizgilerle gösterllmiştir. Katı veya enternasyonal bir komisyon tara- bulunuyor 
iti "C ~tİyano bu sözlerle hem havada- • d halkın 
t 

tehlikeyi uzaklagtınna.k hem de impa- hudut bu mıntakalar a ~t~. . fından ifa olunacaktır. Plebisite iştirak - BAŞT ARAFI 1 tNCI SAHtFEDE -
't b • • •• W • • b • ı d • d • arzusuna uygun olarak çız.ılmeliclir. Hal- edecekler 25 ilkteşrin 19 18 - de mezkür •v. • • 

~ .. orun huzurunda ıahibin kanaatini e·r yuruyecegını ı ır 1 kın bu arzusunu teshil için bir hazırlık topraklarda ikamet edenlerle meı.kür brılmıısı zama.nı gel~ıgı va~t temm o. la· 
"~d~faa edı'yor g"ıbı' g"o'ru"nere'- küisa- ak t b t d 1 1- ih ""1 • ıt müdde.J1µ.e ihtiy~ vardır. Bu devre tes- topraklarda 28 ilkteşrin 19 18 tarihine ~: v_eA es 1 e 1 en P an mucı mco 
lh~_ hlç değilse düşmanlığını üzerine çek- tNCt lFEDE bit edilecek ve bu mliddet içinde her ka..1-- doğmn.• olanlardır. M--LUr ara-' dıger vilayetlerde bu halk barındınla-
~ k - BAŞT ARAFI 1 SAH - ı hatb hareketlerini teabit etmeleri fev· ua.r -. t:L& u c.ak 

~. e gayeşini gütmüııtü. katilde mühim bir keyfiyettir. Hususiyle tlirlü karışıklıkların öni.ine geçilecektir. Almanyaya veya Çekoslovakyaya reye tır. 
"'ettk_· '- Eftim k H "ki f d • b" Paru itfaiyesi altı bin ihtiyatla takvi· 

-d ım ranip • yos, ona ar§t, BelgTad, 25 (A.A) - Yugoslavya ki Macaristan da Prag hükümetinden bir er ı tara arasın a ınütevazın ır va- hakları olan kadın ve erkeklerin alelade 
tta f B b · t 'bd • .l!l k · ye edilmiştir. Bu suretle ayni :zamanda 

lı • .._ rnenınun bir nazar at etti. u a- ve Romanya hü.kümetleri Macar bükü- takım metalibatta bulunmaktadır. zıye 1 as etil ece tır. ekseriyet reyile ilhak olunacaktır. Ple-
°'i"l "" d uh fız k d bin noktada çıkacak yangınla mücadele 

ıı1 .. nı .zarnan • m a uman a- meti nezdinde teşebbüste bulunarak Çe- Paris, 26 (ö.R) - Dünkü pazar gü- Haritada gösterilen Alman topraklan bisit sırasında her iki taraf kıtaatı ple-
ll.darı d b d k etmek imkanı vardır. 

rııı Yar ım iateı gibi İT mhıa a o u- koalovakya topralclanna karşı Macaria-- rinden dağıtılmışlaıdır. bu toprakların bu veya öte tarafında ple- bisit yapılan topraklardan çekilecektir. 
d/~u. Diğer taraftan imparator Leon tan taTafından bir tecavüz vukuunda nü Belgradda Çek sefareti önünde sem· bisitin Çeklere ekseriyet verip verm.i- Alman ve Çek hüktimetleri bu karşılıklı 
fad llstiyanonun bu sözlerinden biraz Yugoslavya ve Romanyanm küçüle An- pati tezahürah yapılmıııtır. OniveTSiteli- yeceği nazarı itibara alınmaksızın Alman çekilmenin zamanını ve devamını tesbit 

......................................... 
• • 

~~ a ileri gittiğini anlamıı. asabiyete diz- tant aza11 Çekoslovakyaya kaışı giriş· ler Alman sefareti önünde Almanya kıtaatı tarafından işgal edilecektir. edeceklerdir. 
\>\.ırtnağ çalı§DU tı. miş oldukları taahhütleri tutmak mecbu- aleyhinde nümayişler yapmak istedikte- Diğer taraftan Alınan noktai nazarına 6 - Alınan hükilmeti icabeden teier-

i RADYO s 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tib-.... Muhterem peder .. dedi. Hakikaten riyetinde kalacaklannı bildirmişlerdir. Londra 26 ( ö.R ) - Budapeşteden göre bir Alınan ekseriyetinin elde edil- ruatın tanzimi için sal!hiyettar bir Al-
"IQ-ct;-:_._ · 1h tıt_ .~...Qn maksadından biraz uzaklq- Belgrad, 25 (A.A) - Dahiliye neza• Royter ajansına bildiriliyor: Bükreş ve mesı me uz bulunan topraklar Çek man Çek komisyonunun teşkilini teklif Ak§am ne~riynb: 

ISTANBUL RADYOSU: 

tthll.ıpb.csU. bma7a beni lciliaa namına ıetinin yuak etmesine rağmen bugün Belgraddan alınan haberlere göre Yu- kıtaatı tarafından bu topraklar içinde eder. Saat 18.30 da dans muaik.isi (plak), 
•de gelmediniz. öğleden sonra BelgTad aokaklannda goslavya ve Romanya hükümetleri Ma- Alman dili konll§Cln kesif kütlelerin bu- Lahika: 19.00 da konferans: Eminönü halken 

Fıtiınyo8, başını kaldırdı. Çekoslovakya lehinde tezahürat vuku- caristanın Çekoslovakyaya taarruzu ve lunabileccği veya plebisite sarih bir Al- Tahliye edilecek Slidet topraklan as- namına, Elif Naci (halk ve resim), 19. 
~~ Majeste.. dedi. Ası;lardanheri bulmuştur. üniformalı iki hin kadaT izci arazisini işgal teş~bbüsil halinde Roman- mnn ekseriyeti zuhur edeceği nazarı iti- kert, iktısacll veya nakliyat tesisatı ka- 30 da Karadeniz gecesi: Hüseyin Dill
"tti ~t ve nüfuzuna biç bir saltanat kuv- Çekoslovakya ~lçiliğine gitmek için alay ya ve Yugoslavyanın kUçük antant pak· bara alınmaksızın işgal olunacaktır. Al- tiyen tahrip edilınemeksizin ve bozulma- ver, 19.55 te borsa haberleri, 20.00 de 
~ ~rı dokunmadığı mübarek kilisamı- teşkiline tevessül etmiııtir. Diğer taraf· tından ileri gelen taahhlidlerine sadık .man hilk.ümeti Südet Almanları mese- maksızın teslim olunacaktır. saat ayan, Suzan ve arkadaıılan tarafın· 
te 'Jı olan düşüncelerinizden dolayı tan üniversite talebeleri de mümasil bir kalacaklarını bildirmişlerdir. lesinin derhal ve kat'l olarak hallini ta- Bilhassa tayyare meydanlan ve radyo dan türk musikisi ve halk şarkılan, 20. 
l'U~b~halt sizi affetsin, kilisa daimi bü- tezahüre t~ebbüs eylemiştir. Polis bun- Diğer tarafdan Romanya hükümet hakkuk ettirmek maksadiyle a~ğıdaki tesisatı mevzuu bahistir. Gümrük, le- 40 ta ajans haberleri, 20.47 de Ömer 
fll" dınirnizin hamisi olan imparatorları lan hlidisesiz ve tevkifabnz dağıtmıştıı. mahfelleri de bu haberi teyit etmişlerdir. tekliflerde bulunur: vazım ve bilhassa demiryolları ve vagon Riza Doğrul tnrafından aıapça söylev, 
~~~af~a tmiş, kurmuştu. Yine de bu Belgrad, 25 (A.A) - Yugoslavya Bükreş 26 (ö.R) - Cenevreden müs- 1 - Tahliye edilmek üzere işaret edi- ve lokomotifler iyi bir hale konulacaktır. 21 .00 de saat ayarı, 21.30 da Cemal Ka. 
~ ~nde devnm edecektir. Bu sabah başvekil ve hariciye naZ1Tı Stoyadino- tncelen dönen hariciye nazın B. Kom- len topraklardaki bütün Çek ordusu, po- Aynı şey gaz fabrikalarına, elektrik mil ve arkadaşları tarafından türk mu• 
~ ljl'.aretime gelince .. Bu ziyaıetim im· viç ile Romanya hariciye nnzırı Kom- nen saat 20,35 de Sinnyaya gelmiş ve der- lisi, jandarması, gümrük memurları ve santrallarına vesaireye de şamildir. sikisi ve halk §Sıkılan, 22. 1 O da hava 
~~- loriçe Teofano hazretlerinin dün bizi nen arasında bugün bulan mülD.- hal Kral Karol tarafından kabul edil- gazeteleri 1 teşrini evvele kadar geri alı- Diğer tnraftan her tlirlU yiyecek ,eşya, raporu, 22.13 te Fasıl saz heyeti: Oku
~;~Ueri ve bir arzulanndan biz.i ha- kata dnir kendi mcm1eketlerinin Çek ~<rtir. B. Komnen beynelmilel vaziyeti nacak ve mezkür tarihte Almanyaya hayvan, iptidai maddeler vesaire tah- ynnlar: lbrahim Uygun, Ali Bülbül, Bel-

l"llr Ctnıcleri ile alakadardır. meselesindeki hattı hareketini bir kene ve Be]gnıddan geçerken Yugoslavya baş teslim edilecektir. liye edilmiyecektir. mn, 22.55 te son haberler ve ertesi gü-
ltt ~~n. işi bilmeme:zlikten gcleıek hay- daha tetkik etmiştir. Filhakika küçük vekili B. Stoyııclinoviçle yaptığı mülA- 2 -Tahliye edilecek arazi olduğu gibi Londra, 25 (A.A) - Royter Ajansı nün progra~ı, 23.00 te sant ayarı ve g.. 

noııterdi. antanta mensup olan bu iki devletin knt hakkında izahat vermiştir. haritada işaret edildiği üzere teslim olu- Alınan muhtırasının metnini neşrettik- tikUil marşı. 

Fialk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sihirli Lamba 

- Benden ne istiyorsun) Ben sana - Bu çok eski birşey 1 Zannederim 
itaat etmeğe mecburum. ki buna bir müşteri bulamıyacak.sın. 

Ben, bu yüzüğü parmağında taşıyan Bu sözü henüz ikmal etmemif idi ki 
kimsenin hizmetltanyım.. Çünkü ben karşısında gayet çirkin, airnsiyah minare 
ve ba~kaları da bu yüzüğün hadimleri- gı'bi bir heykel dikildi. Gök gürler gibi 
yiz. sesle dedi ki: 

Başka 'Lir zaman olsa idi Alaeddin - Benden ne istiyorsun) Ben senin 
böyle müthiş bir cinden ödü kopar ve emrine itaat etmeğe mecburum. Bu lam-

- 5 _ korkardı. Eakat içinde bulunduğu ölüm bayı elinde tutan kimseye gerek ben ve 
.ı. F'ıı.kıı.t iti tehlikesi ona cesaret verdi ve dedi ki: gerek lambanın diğer hadimleri esir gibi 
'lııtin il] lapta bu lô.mbayı bizzat ken- ğını gören Alaeddin orada mahpus ka- _ Sen kim isen öyle ol. Evvel emir- hizmete borçluyuz. 
~ .. tltnıyacağı, diğer biri tarahndan lacağmı anlıyarak bağırmnğa ba,Iadı ve: de beni buradan kurtar. Biçare kadın bu heykeli görünce, 0 

~ırı kl:.Rı Yazılı idi. Uımbayı alacak ola- - Danlma amca. Taşı aç. Llimbayı Çocuk bu sözleri söyler eöylemez ken- müthiş aC3i iıitince düşüp bayıldı. Hemen 
•U~t A.~ Ve ~eyetine dair kitaptaki taf- vereceğim.. disini mağara dl§Bnsında buldu. Sihir· Alaeddin ko§arak Ji.mbayı annesinin elin-
~, lleddıne benzediğinden &ihirbaz Diye avnzi çıktığı kadar haykırdı ise bazla geldikleri ve a~ yaktıkları ma- den aldı Ye hiç korkmıyarak cine dedi 
~)Ctl eınrine itaat ettirip lambayı hu de sihirbaz sesini duymadığından çocuk halde idi. Yeniden dünyaya udet eyle- ki: 
l e elde etm k h · d- - · d k ld M d' 1 d K ~ l'rlaltaa e evesıne utmUf, ıııte ora a a ı. eyusane meı ıven er en diğinden dolayı Allaha hamd ve tükür - anum açbr. Bana yeyecek bir 
t,~~ d tla Alaeddine ben •enin am- inerek bahçeye gitti. OTada yüzü üstü ederek evinin yolunu tuttu. Bütün hqı- ıey getir. 
t~t\ erniıti. Bir kene li.mbayı eline yere kapanarak ağlamağa ve kendi ken- na gelenleri annesine anlattı. Ertesi gü- ı . Ci~ ~~ybol~u, bir lahza ıonra elinde 
tt~ti, ce l;OCuğu terk ile Afrikaya döne· dine söylenmeğe başladı. nüne lr.adar dışan çıkmadı. hır gutDUf tepsı olduiu halde geldi Tep-

• 41tin AlA - Ah1 Beni buradan hiç bir kuYVet Karnını doyurmak için anneainden yi- side on iki gümüı sahan vudL Ve bun-
lılıttt\aı aeddinin li.mbayı vermekten kurtaıamaz. Artık iıim Allaha kaldı! yecclc bİJ1ey istedi iae de annesi: larda İse en leziz t&amlar dolu idi. Diğer 
~ ~ö ona 01ılkaadının ha.ıl olamıyaca- Bu göz yaııları arasında annesinden - Eyvah evladım! sana verecek bir iki tabakta ta alb tane beyaz clanek. 
~tlıı r~::r~~ti. Çünkü Lambayı alanın çocuk iken öğrenmit olduğu dualan parça ekmek bile yoktur. iki tiııe nefis prap ile iki adet gwnuı 
~ t~ir• Y e Vermesi lazımdı. Aksi bal- okumak hatırına geldiğinden yathğı yer• Cevabını verdi. Bunun üzerine Allecl- kupa bulunuyordu. Cin bunlan yere ko-
~ ı olanu v • .. _ 
" . Jnc b Y•cagını lcıtapta gormuı- den kalkıp diz wtüne oturdu ve ellerini dinı yanak gözden nihan oldu. Bütün bun-
L11\>\>ttiyt Undan dolayı sihimaz sihir oğuııturarak duaya başladL -Anne, dün beraber getirdiğim 18.m- lar, kadının baygınlığından eyileşmeain· 
~" e tekrar tn v v b b b ,..,d d 1 l 1\ .. l.}-arak b ıı magaranın agzına Ellerini oğuştururken, aihir azın par- ayı ana getir. ui İp onu satayım: Pa- en evve o muştu: 

frı.1t,Ya ~rultıp gitti. Ve hemen o gün mai'tna takbğı yüzük oynadığı cihetle raaiyle belk.i bir iki gün bizi geçindirebi- Kadın kendine ııeldiği zaman pıınp 
l' ~ atjrnet eyledi. sim siyah, kocaman, müthiı bir cin icar· leeek birşey alınm. bunlann nereden ve ne vasıta ile geldi-

>"erine tekrar 1 ge erek kapandı- şısında zuhur ederek dedi ki: Dedi. Kadın lambayı aldı. Ve dedi ki: iini oğlun sordu. Alaeddin cinlerin ge-

tirdiklerini hnber verdi. Yemek zamanı 
olduğundan oturup on iki sahan yemek· 
ten ikisini yediler, diğerlerini de ak§am 
ve ertesi gün yemek üzere sakladılar. 

1ki gün sonra cinin getirdiği yemekler 
bitmişti. Bunun üzerine Alaeddin sa
hanlardan birini alıp satmak için çarııya 
gitti. Rastgeldiği bir kuyumcu ynhudiyi 
bir tarafa çekerek sahanı gösterdi ve bu
na müııteri olup olmadığını sordu. Zeki 
ve hilekar yahudi sahanı kemali dikkatle 
muayene edip bunun halis gümüııten ol
duğunu anlaması üzerine kesesinden bir 
altın çıkarıp çocuğa vCTdi, bu sahanır\ 
değerinden on altı kat noksan idi. 

Alaeddin yahudinin verdiği albnı mea.
rurane alarak hanesine avdet etti. Yolda 
bozdurup bir miktar ekmek ve brraz ye
yecek aatın aldı. Ost tarafını annesine 

verdiğinden kadın bununla birkaç gün 
kifayet edecek erzak mübayaa eyledi. 

Bunlar da bitince Alaeddin ikinci sa
hanı götürüp mezkur yahudiye yine bir 
altın mukabilinde sattı. Sıra.sile aahanlan 
birer birer sattıktan sonra satılmak ne>. 
beti tepsiye geldi. Tepsi büyiik ve 011 

sahan cesametinde olduğundan yahudl 
bunun için çocuğa on albn vermiııti. Bu 
para ile bir ay geçindiler. 

Yine bir şeyler kalmamııı olduğu bir 
zamanda Alaeddin lambayı alıp tuttu. 
Derhal mezkör Cin görlincrek: 

- Benden ne istiyorsun) Hizmet et· 
meğe amadeyim. 

Demekle Alaeddin: 
Kamım aç. bana yeyecek birte1 

getir. 
-BlTMEDl-

Satılık banka binası ve depoları 
Aksehir Bankasından: • ikinci Kordonda kiin Banka binuiyle Kasap bızır mahallesi Arap 

anı ve Otücüler sokağında 19, 25, 27 numaralı H' ve iki dükkinm 
mülkiyeti aablığa çıkarıbmı olduğundan binayı görmek ve teklifi • 
ni dermeyan etmek için lzmirde Gazi bulvarında 16 numarada .H.11..e--M 

hir Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat etmeleri ilin 
olunur.. t - 25 (1.858) - && 
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SAYFA: 6 YENi ASIR 27 EYLUL SALI 

Ruzveltin Sulh daveti 
.t\lmanyada çok fena karşılandı 

Sulh için son gayretler sarfolunuyor 

Mussolini, 
tedbirler 

ltalyanın da -asker 
alacağını söylüyor 

Paris. 2~ .(ö.R·)· - Hav~sın Vaşing-j cB. Çemberlaynin iki 'defa Almanya-ıkalamıyacağını bildirmesi Almanyada 
ton muhabırı bıldırıyor : Reı9İcümhur B. ya gelmesi, İngiliz başvekilinin B. Hitle- pek fena karşılanmıştır. Roosevelt Al

Roosevelt B. Hitlere ve B. Bene~e sulh re lngiltere ve Fransanın muvafakatle- manlığa karşı husumet istemekle ve har
lehinde son bir davet yapmıştır. rini bildireceği ümidini vermişti.. Bay bi tahrike çalışmakla itham edilmekte-

Paris, 26 ( ö.R) - Başvekil B. Da- Çemberlaynin takındığı tavrü hareket dir. 
!adiye Londradan reisicümhur Roooe- hayal kırıklığına sebep olmuştur. lngiliz Vaşington, 26 (ö.R) Senatör 
"·ehe şu mesajı göndermiştir : 

cParise avdet etmek üzere Londra-
dan ayrılacağım sırada heyecan verici 
davetiniz elime vardı. Londrada İngiliz 

hiikümetiyle İş birliği haliın:le, sulhu teh
dit eden ihtilafı muslihane bir .şekilde hal 
<;decek her çareye baş vurmak suretiyle 

sulhu korumak için en son bir gayrete 

it.arar verdik. Böyle yük.sek bir inda 

Briyan - Kellog paktında ifadesini bulan 
prensiplere bağhhğınızı bildirmeniz.in 

bizce çok büyük kıymeti vardır.. Bütün 
güçlüklere rağmen bu paktın kıymetine 

ve ruhuna tamamiyle sadık. kalan F ran

aa karşılıldı tarafların menfaat ve oere

fine uygun anlaıma yollarını aramak

tan geri kalmıyacaktır. Böylece millet
lerimiz arasında rnÜ§lerck olan ıulh ve 

adalet davasına hizmet ettiğine kani
dir.> 

Saat 17.50 de B. Daladiye ordu er
k.B.nıharbiye reiıi general Kolıonla bir

likte harbiye nezaretine gclmiıtir .. Bay 
Daladiye gazetecilere ıimclilik hiç bir 
kabine içtimaının dilıünülmediğini bil
dirmiştir. 

Berlin, 26 ( ö.R) - Reisicilmhur B. 
Rooseveltin muhtelif Avrupa devlet 
edamlanna hitap eden mesajınl! A1man 

mahfelleri ıu cevabı veriyorlar : 

cBu ihtarı mUnhaaıran Praa:a gönder· 
mek lizımdır. Almanya eulhu kurtar
mak için fevkalbeşer gayret aarfetmiıtir. 

Eğer Çekoslovak hilkllmeti Coclesberg 
muhtırasındaki tekliflerini kabul etmez
se harp iatediğini göstermiı olacaktır. 

«Almanya Çekoslovakyaclaki bu mü
dahaleyi tahrikli V•ya tahriksiz bir taar
ruz gibi değil, sadece bir polis hareketi 
gibi telakki ediyor ve bunun harple hiç 

gazetelerinin Alman muhtırası aleyhin
deki tefsirleri de bu hayal kırıklığını art
tırmaktadır. 

King, Hariciye nazırı Cordell Hull'ü zi

yaretinden çıkarken matbuata şu beya
natta bulunmuştur : 

Vaşington, 26 ( ö.R) - Amerikan cltalya - Almanya ve Japonya taar-
diplomasi mahfellerinin İntibaı Codes- ıuzcu militarist hareketlerinde çok mu
berg mülakatının sulh ihtimallerini tak- vaffak oldular. Bugünkü büyük tehlike 
viye etmediği merkezindedir. Amerika- karşısında dünyanın bir moral protesto 

" lılar Almanyanın tazyiklerinin Çekoslo- yapması, bütün milletin müthiş ve 

vak meselesini müzakere yoliyle hallet- muzaffer bir mukavemetine maruz kal
meğ( kolaylaştırmadığını kaydediyor ve madan bu yağma siyasetinin devam ede
kuvvete kuvvetle mukabele etmek hak- miycceğini bildirmesi lazımdır.> 

kında İngiltere ve Fransanın kararını Birleşik Amerikanın Avrupa işlerine 
tasvip ediyorlar. B. Hitlerin bu mesele- müdahalesine daima muhalefet etmiş 
nin bidayetinden heri aldığı vaziyet bir olan Edvard Kingin bu beyanatı çok 

felB.kete dayanabilir. Amerikan ordusu şayanı dikkat aayılmaktadır. Senatör 
Avrupa vaziyeti karoısında ihtiyat ted- şunları ilave etmiştir : cBirleşik Cümhu
birleri almış olup kongTeden yeni tahsi~ riyetler haTiciye nezareti bir tebliğ ncş .. 
sat İstemeğe karar vermiştir. rcderck Ver•ay ve Brinad - Kellog pak-

Bcrlin, 26 ( ö.R) - B. Rooseveltin tının Almanya tarafından ihlô.lini hoş 
130 milyon Amerikalı namına beyanat- görmediğini bildirmek auretiyle aulhu 
ta bulunduğunu ıöyliyerek Amerikanın korumak istiyen milletlerin hareketine 

kuvvetinden bahsetmesi ve umumi bir müzaheret ederse bundan sevinç duya
harp felikctinden hiç bir milletin uzak cağım.> -

Hitler Çember/aynın 
mesa iına cevap verdi 
Londra, 26 (ö.R) - Çembcrlaynin Hitlere yolladığı şahsi mesaja 

karşı Hitler cevabını vermiştir. Bu cevap yarın sabah tayyare ile Ber
linden Londraya gönderilecektir. t 

cek cümhur reısi 
' 

B. Benesin 
' 

Leh cümhur reısı B. 
Mazarike bir mektubu 

bir alakası yoktur. Almanlar Franıız ve Varşova, 26 (ö.R) - Çekoslovak reisicümhuru B. Beneşin Le-

Vicence, 25 (AA) - Musıolini bu
rada siyah gömleklilere hitaben söyledi
ği nutukta demiştir ki : 

Eğer söylemekte olduğum nutuklar bu 

Ben bunu 192 1 de anlamıştım. Bu hata
lar karşısında ne yapmak lazımdır. Ta
mir etmek rnii' .. 

Halk, tamir etmek ]8.zımdır, diye ba-

kelimenin manasında olsaydı aizi şehri- ğırmıştır. 

nizde söz söylemekten içtinap ederdim.. Mussolini sözlerine ıöyle devam et-
Benim hu nutuklarım daha ziyade mil- miştir : 

Jetin ruhu ile doğrudan doğruya bir le- Evet .. Fakat Çekoslovakyayı icabın

mas tesisinden başka bir ıey değildir. dan fazla ıişirmiş olan bu hata tamir 
Filhakika dünden beri Avrupanın intizar edilmek istenilmiyor. Bili.kis bu hata 

haftası başlamış denebilir. Bütün cihan idame edilmek isteniyor. Ve bunun için 
1919 sulh muahedelerinde bir takım j de Avrupa milletleri birbirlerinin üzeri
hatalar yapılmış olduğunu söylemiştir ... ne saldıracaklar öyle değil miL Fakat 

Kuşadası Kermesi 

lngiliz gazetelerinin meseleyi bl!ylece bir histan rcisicümhuru 8. Mosiskiyc hususi mektubu bu sabah fcvkala- 22, 23 ve 24 Eylul tarıhlerinde yapılan Kuşadası kermesi eğlencelerine ait ha-
polis hareketinden ibaret olarak kabul de bir kurye ile gelmiş ve Çekoslovakyanın Vartova sefiri tarafından berleri yazmıştık. Yukarıdaki resimler Kuşadasında yapılan deniz eğlencelerile 

biz aksi sabit oluncaya kadar 
tarihinin en feci bir hidisesinin 
lacağını hB.ai zannetmek iste 
Bugüne kadar ltalya askeri 
elenebilecek hiç bir tedbire te 
memiştir. Ancak diğerleri ih 

toplamakta ve hudutlarda t 
mekte devam ederlerse, keza 
tahşidatı vukubulur•a İtalyanın 
tedbirlere tevessül etmesine hl 
hayret etmemelidir. Dünya ltal 
rar ve azmine bundan evvel de 
muştur. 

Berlin, 25 (AA) - Hitler 
şam spor sarayında mühim 
nutuk aöyliyecektir. 

Roma, 26 (ö.R) - B. 
Verona şehrinde yeni bir nutuk 
rc.k Alman muhtırasını tasvip e 
kat ltalyanın vaziyeti hakkınd 
gan bir lisan kullanmı§lır. Bu n 
intizar nutku mahiyetinde teli 
mektedir. 

Roma, 26 (ö.R) - B. Muo 
rafından Visenzoda söylenen n 

hassa iki mühim noktayı ihtiva 
Birincisi sulhu hala kurtarılabile 
naatidir. ikinci nokta komıu ın 
lercleki her seferberliğe, ihtiyati 
bahriyelilerin silah altına çağırJ 
ltalyanın derhal askeri tedbirler 
kabele edeceği ihtarıdır. 

Japony 
Çek meselesi~ 
Almanya ve l . 

ya ile görüşme 
--o-

Tokyo, 26 (ö.R) - Domey 
bildiriyor : Ecnebi gazetecileri 
dan sorulan bazı suallere cevabe 
ciye nezaretinin mümessili biJd• 

ki : 
Japonya, Almanya ve talya a 

Südet meselesinin muhtemel netic. 
karoı müıterek cephe tc.aisine m" 
hiç bir müzakere cereyan halinde 

dir. etmemelerine hayret ediyorlar. Polonya devlet reisine verilmiştir. Çamlıkta verilen kır ziyafetinden bir intibadır ... 
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Tarihi macera Deinir ve esrar romanı 
Maske Fransa tarihinin 

- •-=ı··----- 1kördüğ~~ ~~!as 
Cniafon, ııillhtörlerin hayretlerinden 

istifade ederek ıllze baıladı: 
- Efendiler ... dedi. Bet dakika evvel 

saraydan çıkan bir araba.. bir mevkuf 
götürdi!. 

Silihıörler tasdik ettiler .• 
- Evet .. Milteveffa valide kraliçe• 

nin odasından çtkarken yakaladığımız 

adamı götürdüler .• Bu adam çok mühim 

bir adam olmalı .. Çünkü nezaretine biz
zat mösyö dö Senmarı tayin edildiği gi

bi Marki dö Luvuvo da mevkufun muha .. 

fozasında gösterilecek en küçük bir dik
katsizliğin cezasının ölüm olacağını söy .. 
lem işti. 

- Evet mösyöler.. Bu adam .. Çok 
mühim adamdı ve muhafazası için bu ka
dar sıkı tedbirler alınmıs olmasına rağ
men o belki şu dakikada ;erbest bulun
maktadır. 

Ye Cüce, birkaç kelime ile gördükle
rini olduğu gibi silihşörlere anlattı. 

Silahşörlerclen biri: 
- Meryem ananın domuzu hakkı 

İçin Cücenin hakkı var, dedi. Yakıt kay
bctmeğe gelmez. Hemen gidip Marki ce .. 

naplarına haber vermeli .. 

Bunlan söyliyen silB.hşör, arkadaşlannı 
r:ıı•kın bir halde bırakarak kopr adım 
1-o~uştan çıktı. 

işi haber alan Marki dö Luvuva aap
ı:an kesilmiş bir halde koğuşa yıldırım 
•Üriltİy]e girmişti. 

Cniafonun üzerine yürüyerek haykır
dı: 

- Söylediklerini tekrarla .. Bildikleri· 
ni doğru söyle., En ufak bir yalanın aeni 
derhal d'lrağacına götürmeğe kafi oldu
ğunu bil.. 

- Haydi.. efendiler.. eledi. Derhal 
atlarınıza... Mevkufu ve bu Cücenin 
baheettiil adamlan her ne bahasına olur
sa olıun öli! veya diri. muhakkak getire
ceksiniz. Onlan Senjak geçidinde yaka· 
lıyabilirıiniz ve bilhassa asli merhamet 

etmiyeceksiniz.. Jıin içinde majeste kra

lımızın selimeti ve hayatı vardır. 
On dakika sonra yirmi sil8hşör, bü

yük bir savletle atları üzerinde Pale Ru
vayalden çıkmış Senjak geçidine doğru 
doludizgin atılmıotı. Sililhşörlerden biri
nin bindiği atın üzerinde, silahşöre arka

dan sımsıkı sarılmış olan Cüce Cniafon, 

avının üzerine atılmağa hazırlanmı~ bir 
kaplan gibi kanlı bakışlarını karanlığa 

dikmiş, iğrenç suratında kindar takalliis
larla muvaffakıyetten emin .. sırıtıyordu. 

Monsenyör Luiyt hamil olan araba, 
her hangi bir takibe mini olmak için 

doğru yoldan gitmemiş, bir takım sokak
lara saptıktan sonra Sen nehti üzerinde
ki Pon-Töf köprüsünü geçmiş, Sen Andre 

dönemecini dolaımış, karan1ık ıokaklar· 
elan Sen-Jale geçidine doğrulmuştu. 

Mistufle. arabanın sağında lvon da 
solunda, Monsenyör Luinin oturduğu 

tarafta atlannı sürüyorlardı. 

Senmara arhk kendini emniyette gör
düğü için (mevkuf) a yüzündeki mas
keyi çıkarmak müsaadesini vermişti. 

Arabanın hemen arkasında F aribol 
ile Rozarj yanyana geliyorlar ve arala

rında dostça konuşuyorlardı. 
F aribol. hareket zamanına İşa1et ola

rak söyliyeceği meşhur (kuyruğun kop

sun) küfrünü vakıtsız sarfetmemek için 

kendini sıkıyor, yüksek konuşuyordu. 
- Ah Rozarj, diyordu. Meryem ve 

Cücr., hiç ~aşırmadan ve itidalini boz- Meaihe ne kadar şükretsem az. 
m:ıdan tam b:r vuzuhla gördüklerini ve - Neden Fariboli' 
olanları olduğu gibi anlattı. - Nedeni var mıi' Bizi tekrar bu1uş-

Kont dö Brevan He lvonu Parise ge1in .. turdu. Hem de hep beraber böyle güzel 

ceye kadar peşlerinden nasıl takip ettiği• bir gece gezintisi fırsatı verdi. Bilsen ne 

ni ve nihayet ne şartlar içinde lvonu ve kadar can1m sıkılıyordu. 
arkadaşlarını sarayın bahçesinde ve Bu eırada Farihol, sanki bilini selam

monsenyör Luinin bindirildiği arabanın hyor-muş gibi başından şapkasını çıkar-

arkasında gördüğünü izah etti. dı. 

Marki dö Luvuv kısa süren bir tered- Rozarj merakla etrafına bakındı. 

düt iinı geçirdi. 
Sonra silahşörlerine döndü: 

- Kime selam verdin .. 
Oive sordu .• 
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Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

F aribol güldü. 

- Önünden geçtiğimiz §U büyük bi· 
nayı .. Sorbon binasını selamladım .. Onu 
yaobran büvük adamın hatırasını andım. 

- Kardinal Rişliyöyü değil mi) 
- Evet .. Ve aynı zamanda gençlik 

maceralarım kafamda canlandı. Dur sa
ait tuhaf bir hikaye anla-

' 
' 

,_ \' il kenmena 
k kolay ve pcygambcTİn Kav '. ~e 

• 1 ı·x. u.lıbun. 

\ aördü. Okadat bcğ:endi ki tant eaue· ........ - -

k etme. \um için zevce ı.,e 

tayım. Fakat.. iıte Senjak geçidine gel
dik. Kapıdaki muhafızlara (parola) V 
söyle ele geçelim .. Sonra anlabrım. 

Rozarj abnı aürdü. Kapıdaki nöbetçi .. 

]erden birinin kulaiına eğilerek birkaç 

kelime fısıldadı. 
Nöbetçi saygı ile se1öm vaziyetini al

dı. 

Büyük kapı açıldı. 
Araba bütün hızı ile geçti. 
Şimdi artık Paris hududu dışına çık

mışlardı. 

Rozarj: 
- Haydi hocam .. dedi. Seni dinliyo

rum, bir hikire anlatacaktın. 
- Evet.. Bu macera çok sade .. çok 

kısa fakat çok tuhaf birşey .. 
Sonta MiıtuAe ile lvona seslendi: 
- Hey .. siz de biraz yakla~ın. Aziz 

dostumuza anlatacağım hik&yeyi siz de 

dinleyin. 
Bu ıözler Mistufle ile Jvona harekete 

geçecekleri zamanın yaklaşmakta oldu

ğunu anlattı. 

Mistufle elini kısa fakat keskin han .. 

çeTinin kabzesine attı. 
lvon da kıhncının kınından kolayca 

iıleyip işlemediğini muayene etti. 
Faribol anlatıyordu: 
- Bir gece büyük Kardinal Rişliyö 

Marsilyada, Kateyyer caddesinde gider
ken birden ayağı kayını§ ve yol kenarın
da üzeri açık kalmıo bir ]iğım içine yüzü~ 

koyun düşmüş .. 
- Vay canına ya .. Zavallı kardinal 

öyle biçimsiz bir vaziyette kalını§ ki .. 
burnu pis lağım suları içinde, çabalar ça .. 
balar bir türlü çıkamazmış ve bµ sırada 
ağzından boğuk bir küfür çıkmış, küfürü 
savurur eavurmaz da arkasından biri, 

cübbesinin eteğinden çekmeğe başlamış .. 
Çekmiş.. Çekmiş.. ve nihayet kardinali 
çukurdan kurtarmış .. 

- Tuhaf şey .. 
- Asıl tuhafı şu ki .. Kardinali arka-

omdan çeken bir köpekmiş.. Hem ele 
kuyruk.uz bir köpek .• 

- Amayapbn? 
- Ya.. Fakat biliyor musun köpek 

Kardinali neden kurtarmış .. 
- Yool.. 

F aribol sözüne devam etmezd 
veJ etrafına aeri bir nazar atfetmio 

Sol tarafta, yüz metre kadar 
Bjyevr gölü uzanıyordu. 

Sağda rasathanenin tepelerine 
uzanan yamaç baılamakta idi. 

Etraf karanlıktı ve derin bir se 
içinde idi. 

Mevkiin vaziyeti harekete geç 

çok müsaitti. 
Faribol: 

- Çünkü .. diye devam etti. B 
pek Kardinalin ağzından çıkan 1' 
cluymuşıu. Bu küfür ise .. tuhaf ıe 

değil mi köpeğin adı imiş.. Bu k' 
sen de öğrenmek ister misin) 

- Fena olmaz .. icap edersf 
de işimize yarar. Kardinal nasıl kfif! 

- Bu küfür, biz Marsilyalıların 
riya kullandığımız bir küfürdür. 
ele Kardinalin hatırası olarak k&lrt' 
Hatta bak.. Bu küfürü ben kılın' 

üzerine bile yazdım .. istersen okU·· 

F aribol kılıncını çekmiıti. 
-Karanlıkta belki okuyamazıll'· 

sana oöyliyeyim.. KUYRU6UN 1' 
SUN1 

F aribol böyle söyler söylemez ıi 
gibi bir süratle kıhncı ağzından ye.1" 
mi§ ve kahzesi ile Rozarjın kafasırı• 
hiş bir darbe indirmişti. 

Boş bulunan ve kendini taınarnefl 
niyette hisseden Rozarj bu ini .,,e 
lemediği hücumla karıısında kafa11•• 
topuz gibi kılıncın kqbzesini yer -yt 
sendeledi. Cık bile cliyemede-ıt • 11

" 
. h' 

aşağı yuvarlandı. Ve baygın bır 

hareketsiz kaldı. "' 
Aynı anda Mistufle de atını ın•h h· 

lamı.ş, arabacının üzerine sıçranıı!f• 

çerini zavallının tam kalbine s&P)P~ 
Arabacı ölü olarak olduğu yer< l 

lırhn de elinden bıraktığı haY""~ 
dizginlerini tutarak arabayı durdu 

lu. çt 
lvon ela atından atlamış, kılın<~ 1"' 

.gı 
rek arabanın kapısını açmış ve ç 

tı: 
ı'· Monsenyör Lui .. kurtuldunu 



Yolumun üstüne çıkacak ilk kadın ..• 
Cöztepe taraflarında oturuyorlardı. ! birdenbire ayağa kalktı. Peşinden koş· 

K .. ki 0ı eri yanyana olmamakla beraber tu. Kolundan yakaladı ve ablasına has 

ailece tanıştıkları için bir arada büyü· olan bir tabiilikle: 
:üşlerdi denilebilir. Uzun seneler, hemen - Nermin başka birisiyle nişanlandı. 

er iÜn b b 1 dedi, fakat ben serbestim. Beni ister I era er oynamış ar, yaramaz· 

kık etınifler ve beraber gezmişlerdi. Fa· misin Feridun~ 
at "ocu'-1 '- l b b b "1 O zaman rok kurulmaktan yayı ko-" ıı;. uıı;.ta on an ir irine ag ıyan ... 

•evgi, yaşları ilerledikçe, kızda ve erkek· pan bir zemberek gibi birdenbire booa
te baQka t'' I.. b l nan Feridun hançeresini yırtan bir sesle: 

v ur u yer etmeğe aş amıştı. 

)ift Erkek, kıza karıı çok temiz kardeş- - Annemin başı üzerine yemin ede· 
duygulan ile bailanırken, 1cı7 daima rim ki yolumun üstüne çıkacak ilk ka-

llrtan at t· b 11 d dınla evlenirim de seninle evlenmem! .. eı ı ve e i etmeğe cesaret e e-
rnedi~ d · b' ki ... b diye haykırdı ve hemen uzaklaştı, oto-
) 

Ki erm ır aş a onu sevmege: aş-

•ınıştı, mobiline bindi. 

b
. Leman hayalperest değildi. Çok güzel Gün batmak üzereydi. Tatlı tatlt yü-
ır kız I d "' bil' d 5 zünü ok•ıyan ılık ilk bahar rüzgarı ua• . o ına ıgını ıyor u. onra zen- .. 

ıın de d "'ld K bını biraz teskin etti. egı i. endisinden şık geyinen 
~engin k d ) k F d d Leman, F eridunun annesinden bir gün h ar a aş arına a?§ı, eri un a-

a Çok alaka ve muhabbet gösteriyor, evvel aldığı mektupla, çocukluk arka-
onu la.kandırıyordu. Lemanın hayatını daşının lıtanbula geleceğinden haberdar 
\'e giinJ • • Jı: • • 1 b d F olmrn•tu. Biraz evvel onun otomobille eruu arartan gız i sır u i i. e· -v 

tidun onu ıevmiyor ve sevmiyeeekti de.. geçtiğini görmüt ve bahçede topladığı 
Bütün benliğini kaplıyan hudutsuz çiçekleri bir tarafa bırakmağa vakit bul-

teeasG.. h · b d- ._ k · · madan dı-n fırlarnı•tı. • onu er gün iraz ana emırı- ..- .. 
>'~r Ve yalnız kaldıkça hıçkıra hıçkıra Fakat Feridun onu görmemiş ve yı)-
lglarnalttan kendini alamıyordu. dırım gibi geçip gitmişti. 

Feridun hukuk tahsilini muvaffakı- Şimdi gayri ihtiyari adımlarını oto-
tetle bitirerek spor otomobiliyle ve gü- mobilin gittiği istikamette atmağa bq
t.el arlc.ııdaşlariyle beraber uzun gezin- ladı. Bir hissikablelvuku ile beklenilmi· 

tilere çıkıp tam manasiyle hayatın tadını yen hadiseler olacağını anlamıştı. 
çılı:arnıağa ba§ladığı gün, Leman göz yaş- Netekim birdenbire uzaktan Feridu
l~rıru aesaizce içine akıttı ve çılgınca ae• nun otomobilinin çılgınca bir süratle iler

"1fdiiinin farkında bile olmıyan çocukluk l~diğini görünce hislerinin kendisini al

lrkada~ı tebrik ederken, zorla gülüm- datmadığına kani oldu. 
•enıeğe c;allfb. Yolun ortaaında, yaya kaldınmına 

f'altat geçen kış, yeni bir hadise, Le- kaçmağa lüzum görmeden elindeki çi
h\"1ın ıatırabını ıon haddine vardırdL. çekleri havaya kaldırarak otomobili dur-

Uzun seneler Avrupada bulunan ve durmak istedi. 
l0cas, öldüğü için Türkiyeye dönen zen- Feridun onu uzaktan görünce yavaş· 
«in. tık ve on ıekiz yirmi yqlarmda çok ladı, yanında fren yaptı, aşağı atladı .. 
modern bir sporcu kızı olan dul bir ka- Bir tey söylemeden koluna girdi. Le
dın Yaz kıt kalmak üzere, F eridunlann manlarm köşkü önüne gelince yüzünü 
h .rundald köşkü satın aldı, yerleıti. · ona çevirdi. Elleriyle omuzlarından tut-

Ctgara içen, biriç oynıyan ve çılgın· tu. Yüzü sapsan olma.sına rağmen gü-
lılt) l" "' l .. l · d L . ann enva' mı yapan bu kızlar tabia- umsemege ça ışıyor, goz erın e, e-
,tıyle Feridunla candan arkada§ oldular. manın o güne kadar görmediği bir ışık 
;Artık Leman çocukluk arkadaşını ebe- seziliyordu. Birdenbire kızı kendisine 
diyen kaybettiğini anladı. Feridun ondan doğru çekti. Şakağından Öptü ve hafif bir 

~ir tcbeaaUmü bile e.irgerniye başlarnlftl. eesle: .. _ 
«:.ve ancak geç vakıt, yatmak için geli- - Sen bu a~m yolumun ustune çı
>'or, diğer zamanlarım hep komşularının kan ilk kadınsın.. Kader böyle imiş .. 
>'IUıında geçiriyordu. Nihayet birkaç haf- Eğer kabul edersen seninle evlenmek 
ta '<>nra i1d '-- k d . b·· .. ... .. 1 iştiyorum. . N ~ ar ~ın ~gu o an , . . ... 

ertninle nişanlandığını da resmen etra- Leman onun bılmıyerek 1konu,tugumı 
fa )'aydı. ve çok ha!ta olduğunu sandı. Eliyle al-

Fcridun, bu garplılaşml§ taze bebeie nını yokladı ve bir bardak eu getirmek 
fena h.alde tutul k · · için koşmak istedi. Fakat Feridun bırak-mut ve ona arşı ıçı_n· 

de Uyanan kıskançlık ve itimataızlık his· m~dı. Yüzü gülüyordu. Biraz evvelki sa· 
lcri o" b " ıhh ı· . ... nlık kalmamıttı: .. ur uz ve s atı gencı sarsmaga 
baolarnıştı. - Hasta değilim, kendimi de kaybet-

) 
Feridunla Nermin her gün yaln~ baş· miş değilim. Sayıklamıyorum da ... Ka

llrına k lk 1 b. b. 1 · · · · • der, senin, benim karım olmanı istiyor, o o a ve ır ır erırun ıçıne gırer· 

Ctaine yürüyerek veya otomobille gez- dedi. 
ineğe -·L--orlard Le ki Genç kız hakarete uğramış gibi kırgın 

"'4Al.Y L man, eannaıı ara 
<>rtüıu kö•k.l r' • ı · d l bir eda ile ve ağlarcasına: ,, e mın pençere enn en on an 
lı~ıetliyor, kıskançlık, hiddet ve ümit- - Feridun, bu kadar alaya müstahıı.k 
lıılilc · · · d il' . . a değilim. Sana ne fenalık ettim ki~ 

ıçerısın e, ııevg ısının, tam ma-
nasiyt b .____ - Evet senin böyle şeye müstahak 
.. e u 1UZ1n oyuncağı olduğunu gÖ-

tuyordu. olmadığını biliyorum. Fakat, bende de, 

Feridun · d b k alay eden bir adam hali yok, zannede-! , zengın ayısının onun u ız. 

a evl•-rne • 'dd ti bul d rim. Leman, ölünceye kadar benim ha-.. ...,, sıne §1 e e muanz un u-
tlUnu 'ına bil ' d Fak t d 1.k yat arkadaşım olmanı rica ediyorum. 1 a..e n ıyor u. a e ı an-
i}'( evlenınckt al-'- b'l ki . . h. Leman birdenbire başının döndüğünü en ur.oya ı ece erını ıç 

~<ınnetnı,·y d hissetti ve yere düşmemek için F eriduna or u. 
Bu •ırad F 'd b'' .. k b b sarıldı ve ağırlığı ile onu da sürükliyerek 1 a en unun uyu a asının 

ırnirde b" d b' ... h t l d ... h kapının yanındaki kanepenin üzerine L ır en ıre agır as a an ıgı a-
eri geld' K ·1 t d .. düştü. ı. ızı ı e orununu yanın a gor-
~ek lstiycn büyük babanın bu arzusuna --------------

~ .. "il koYrnak imkansızdı. Feridun dü-
Uniln hı· ı__ •• hi . . N . d . Ca r IUlÇ gun te nnı errnın en rı-

ctti ve yola çıkh. o 
e .~akat haftalar geçtiği halde hastanın 
d ti Ckceğine dair bir alamet görülmiyor
...... u. Arasıra eyileşir gibi oluyor, sonra ge
.. ., a" J 

gır ll§ıyordu. 

,. A"rupada büyüdüiünden dolayıTürlc
,,c ey· 
l'ck 1 ~ektup yazamadığını bahane ede- ...._ 
~ ' nı§anlısı da kendisine çok seyrek 

c lata ,, • ız mektuplar yazdığından zavallı ~ 
.. encın b b . ~ N 18 ra ı hır kat dalıa arttı. 
F'e "dihayet iki aylık bir ayrılıktan sonra c 

rı u d 
Çıı n ayanamıyarak lstanbula bir ka-

l'llak y w k 1' aprnaga arar verdi. 

lııdı r~ daha henüz durmadan yere at- C/l 
tu ~:'taayona getirilen otomobiline koş-

• •'Ceflnin 

~ 

o 
g~ • ni,anlıaının birdenbire çıka 
ı rneaine kim b 'I' . ,_ Her tarafı bronz nikelli en sağlam, 
llÜl'"k ı rr ne sevıneceK:, onu ne 

\1 bir heyeca ı k ıl ktı en kolay kullanışlı ve en idareli fener-i(·· k na arş ıyaca . 
k 

0 § Ün kııpısınd . . . ~- }erdir. Her şehirde bir tek satıcı anyo-
t}·eı· h an sessızce gırıp ns- fi l 

.ı. 1 avu:ıo:un 0•• .. ld '"'' .. ruz. Kendilerine çok istifadeli 'at er ve-
'llİğü nune ge ıgı zaman gor-
l'rııht manzaradan sanki olduğu yerde 
sır k:nclı, kaldı. Annelerinin yanında, ha-

ncpelerd 'k' k oturu e, ı ı ız kardeş karşılıklı 
k Yorlardı Fak t N · b' k ı · 1 

receğiz. 

Acentesi: H . Hüsnü tdemen 
ikinci kordon, Saman iskelesi 
No. 55/3 IZMIR D. 10 

endis· . · a , ermın ır o ıy e 
ını sara . --------------na ba n sarıııın hır gencin omuzu- • 
~d~ z . etrafı .. . lllnış. tatlı hülyalara dalmq a y 1 

b-t Rorrnıyo d F . ı e 8 .. l r u.. •erıdun tek bir söz 
oy ern d' H 

retten Yii .. e ı . ayret, hiddet ve nef- t:mıir vilayetinden alını, olduğum 
kutacak ~~ sapsarı kesildi ve insanı kor- 38-998 aayıh ikamet teskeremi kayb
kalnde ha.'~. hal aldL Fakat asabına fev- ettim. Yeniaini alacağımdan eskisi
llıadı. A w ırn olarak bir çılgınlık yap- nin hükmü olmadığını ilin ederim. 
R0rrnu1ıe~~~ı açmadan geri döndü. Onu lzmir Kar§ıyaka 1700 No sokak 

Nerrnini~· le'" 26 No. da oturan Aperio Raimonda 

Emlak ve Eytam Bankasından: [BORSA~ Eaaa No. Yeri No.ıu Nevi Kİymeti Depozitosu 
T. L. OZOM 

3440 F. Solari 
1170 A. R. üzümcü 
1109 Y. ı. Talat 
1627 K. Taner 

791 1. Üzüm tarım 

665 Ş. Riza ha. 
1073 E.-.naf bank 
476 j. Taranto 
456 A. H. Nazlı 
3 7 6 M. Beşikçi 

296 j. Kohen 
220 Albayrak 
223 P. Mihalef 
2 1 3 H. Alberti 
202 Öztürk L 
123 D. Arditi 
112 S. Erkin 
5 8 jiro ve Şü. 

46 P. Klark 
42 Ş. Remzi 

32 N. üzümcü 

7 
7 50 

8 50 
10 
10 
10 
9 75 
9 

8 25 
7 75 
9 75 
9 375 
9 75 
9 25 
9 75 
6 75 
9 75 

10 375 
9 50 

16 25 

" 10 50 

17 
13 
12 
12 75 
16 
16 
16 
13 50 
9 75 

11 
14 50 

11 75 
10 75 
16 
il 75 
11 75 
13 25 
10 25 
15 

c. 46 
c. 124 
c. 126 
c. 128 
C.131/1 
c. 133 
c. 136 
c. 140 
C.144/1 
c. 144 
C.144/2 
c. 146 
c. 164 
c. 171 
c. 184 
c. 185 
c. 187 
c. 231 
c. 233 
c. 236 
c. 238 
c. 243 

Manisa Yarhaaanlar M. Kara Mızrak C. 10 - 12 
Manisa Kasaba caddesi 9 - 7 
Manisa Alaybey M. Kazıkoğlu sokak 4-4/ A. 
Manisa Gökla§lı mahallesinde 5 
Manisa İbrahim Çelebi mahallesinde 51 
Manisa llyaskebir M. Kuyualan ıokak 12 
Manisa Kasaba caddeai Latife sokak 30 - 30/ A. 
Manisa Danişment Halil M. Çetnigİr S. 13 
Manisa Saray M. Hükümet caddesi taj 27 - 15 
Mania Saray M. Hükümet caddesi 17 
Manisa Saray M. Hükümet caddesi 13 
Manisa Attarhoca M. Hamam sokak taj 19 - 19/ A. 
Manisa Alaybey Şehitler Tramvay c:addeal taj 11 
Manisa Çaybqı M. Mehmet Ali çılmıazi taj 41 
Manisa Çartı M. Alibey sokak taj 18 

)) » » taj 16 
Manisa Kasaba cadde.i 23-32 
Manisa Alaybey Fınn sokak taj 6 
Manisa Saray M. Dervif Ali sokak taj 13 
Manisa Dereyolu Çaybqı sokak taj 17 
Manisa Çaprazkebir Mahalle.inde taj 161 
Manisa Çarıı Mahallesinde 13, 15, 21 

Ev ve dükkin 
Ev ve dükkin 
Ev ve dükkin 
Ev 

Ev 
Ev 
Ev 
Otel 
Banka binasi 
Yazıhane 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 
Kahve 
Kahve ve otel 
Otel, fırm ve 
dört diikkin 

700.-
600.-

1350.-
2250.-
175.-
700.-
800.-

1200.-

140.-
120.-
270.-
450.-
35.-

140.-
160.-
240.-

5500.- 1100.-

800.- 160.-
550.- 110.-
400,_!. 80.-
800.- 160.-
650.- 150.-
700.- 140.-
625.- 125.-

3000.- 600.-
225.- 45.-

5500.- 1100.-
1100.- 220.-

t 9 Ahmet Talat 
9 Talat Taner 
8 A. Mayda 

il 

16 25 
ı 1 50 
1 o 50 
1 1 c. 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

254 Manisa Saray M. Galippaf& cad. 23 Dükkin 800.- 160.-
7 7 255 Manisa Saray M. Banka sokak 21 Dükkan 600.- 120.-

5 Cemal Cendeli 
13638 Yekun 

13 50 13 50 256 Manisa Saray M. Galippqa caddesi 27 Dükkin 500.- 100.-
261 Manisa Sultan M. tbrabim Çelebi sokak taj 7 Ev 750.- 150.-

2 2 7 5 08 Dünkü yekun 
241446 Umumi yekun 

262 » » » » taj 9 Ev 600.- 120.-
263 Manisa Sultan M. tbrahim Çelebi sokak taj 5 Ev 550.- 110.-
264 Manisa Mimar Sinan M. Erler Caddesi taj 48 E• 800.- 160.-

tNCtR 
266 Manisa Meyhane boğazı çarfı caddesi taj 134 • 136 Ev ve düWn 1200.- 240.-

188 H. $eşheo 
62 P. Franko 

250 Yekun 

9 
8 

10 
11 

tzahatı yukanda yazılı emlakin pe,in bedelle aatqlari 8/10/938 cumartesi günü saat Onda Maniısada 
Ba~cılar bankasında yapılacaktır. 

İstekli olanlann hizalarında yazılı depozito akcesini veznemize yabrarak arttumaya girmeleri ve yanla· 

58644 Dünkü yekun 

58894 Umumi yekun 

nnda birer fotoğrafla nüfuı tezkerelerini getirmeleri. 27 - 2 (2934) 

Emlak ve Evtam ·Bankasından: 
Esu No. 

ZAHtRE 
No.ıu 

Eski Yeni Taj 
lzmir Urla Kızılbahçe Dumanlı gölü «Çekeli çukuru» 

Nevi Kİymeti Depozitosu 
T.L. 

45 Ton Akdarı 
12 9 7 Balya pamuk 34 50 

3 25 
40 50 

TiRE iCRA MEMURLUOUN
DAN: 

ödeme Emri ilanı 

D. 3 

D. 4 lzmir Urla Kızılbabçe Çekeli cKuılu• 

A. 582 Oçüncü Karala§ lslahane arkası 
Ada 667, parsel 2 

A. 286 Hasanhoca M. Yol bedesteni 
Ada 342, parsel 28 

A. 690 Kar,ıyaka Osman zade Y aşaroğlu S. 
Ada 117, parsel 11 

.ıA. 702 Hatuniye M. Dellilb&§ı sokak 
Ada 382, parsel 38. . . 320/640 hissesi 

A.702/1 Hatuniye M. Dellalbqı sokak 
Ada 382, parsel 38. 320/640 hissesi 

A.702/2 Hatuniye M. Dellalbatı sokak 
Ada 382, panel 38. 320/640 hissesi 

A. 647 Dolaplıkuyu M. Dolaplıkuyu C. 
Ada 466, parsel 10. 8/16 hissesi 

A. 782 Oçiincü Karatas Yeni Duygu spkak 
A. 1094 Çorak kapı M. Piliç sokak 

Ada 1524, parsel 34 36864/321 Hiuesi 

8 

41 43 19 

2 

4 

6 

S4 62 

55/42 
45 46 43 

Tarla ve kıımen bağ 
ve içinde alb aiaç 
zeytin 3704.22 
9 Hr. 4980 M2. 
Bai ve dört harap dam 
ve bir su kuyusu on 
zeytin ağacını İçine alan 
Önce bağ şimdi 298.62 
tarla 7657 M2. 
Ev 

Mağaza 

250.-

1.900.-

351.-

740.84 

59.72 

50.-

360.-

70.20 Arsa 
702 M2. 
Ev 1.500.- 300.-

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 
Ev 

1.500.-

1.500.-

135.-

150.-
8.71 

300.-

300.-

27.-

30.-
1.74 

Tirede mütefekkil Tire çiftçile
ri kooperatif 9irketine 5/5/1930 
tarih ve 15 numaralı senetle hin 
on dokuz lira kırk sekiz kuru, ay
rıca faiz nizami ve ücreti vekalet 
borçlu Tirenin dere mahallesinde 
mukim iken ·halen ikametgahı 
meçhul bulunan Aydınla Ali oğlu 
Faile hakkında yapılan icra takibi 
üzerine tanzim kılınan 10/8/938 
tarih ve 938/446 sayılı ödeme em
ri. Borçlu mumaileybin Tirede ol
madığı ve gösterilen adreste bu
lunmadığı ve halen ikametgahı 
meçhul olduğu mühatirin verdiği 
me~ruhattan anlatılmakla tebliğ 
edilemiyen ödeme emrinin hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 
maddei mahıusasına tevfikan teb
liğatın ilanen yapılmasına karar 
verilmit olup İfbu ilan tarihinden 

İzahab yukarıda yazıh gayri menkullerin pazarhkla satı§lan 4/10/938 salı gÜnÜ saat Onda yapılacaktır. 
f stekli olanlann bizalannda yazılı depozito akceıini veznemize yahrarak arttırmaya Pnıeleri ve yanla-

rında birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri. 27 - 2 (2940) 

itibar~n o'!1 gÜn içinde borç öden-l takibine 
mez tıfahı veya tahriri bir itiraz- olunur. 
da yapılmazsa haciz yolu ile icra 

devam olunacağı 

3527 (2936) 

ilan 

lzmir kadastro komjsyonundan: 
Oçkuyularda Urla caddesi üzerinde 431 taj numaralı, tarkan dere, ti· 
malen Urla caddesi, garben on parsel sayılı hazineye ait dükkan cenu
ben yine dere ile çevrili ev ve dükkin mübadeleye tabi iumlardan fı
rıncı Kosti ve Vangelden kalma diye hazine adına kadutrolanmıtbr. 
Bu yerin mülkiyetiyle alalcadar veya bu yer üzerinde ayni bir hakkı 
bulunan bir kimse varsa ilin tarihinden itibaren iki ay içinde ellerin
de bulunan tasarruf vesikalarile birlikte lzmirde Sacmacı hamam so
kağında 20 sayıh binada lzmir mıntakası kadaatro ·komisyon veya 
müdürlüğüne müracaatleri 2613 sayılı kanun hükümlerine göre ilin 
olunur. 3508 (2935) 

Kapalı zarf usu!i e eksiltme iianı 
Kayseri C. H. P. ilyönkurul baş· 
kanlığı odan: 
1 - Eksiltmeye konulan it Kayseride yapılacak Halkevidir. 
Keıif bedeli (105243) liradır. 
2 - Bu ite ait tarbıameler ve evrakı saire ıunlardır. 
A) Eksiltme prbıamesi 
A.B) Eksiltme fartnamesine ek f&l'lname. 
B) Mukavelename projesi. 
C) Baymdirhk itleri genel fUhlamesİ. 
D) Keıif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
E) Proje ve sair evrak. 
lstiyenler bu tartnameleri ve evrakı Kayseri Parti bqkanlığuıda 

görebilirler. 
3 - Talip çıkmaıriakla beraber be§inci maddede yapılan tadilat do

layııiyle 19/9/938 tarihinde yapılacak ""'ıale on bet gün temdit edile
rek 3/10/938 tarihine rastbyan pazartesi saat 11 de Vilayet Parti 
merkezinde ilyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapab zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebihnek İçin komisyonu mahsusundan 

alınmış ehliyet vesika.siyle ticaret odası vesikasını ibraz etmesi ve 
bir mühendİJ veya fen memuru bulundurulması §arttır. 

6 - Muvakkat teminat m.ikdan (6265) liradır. 
7 - Teklif mektuplan yukanda yazılı gün ve saatten bir aaat ev

veline kadar Parti ba!hnbğı sekreterliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 

iz mir 
• 

anonım 

tramvay ve elektrik türk· 
şirketinden: 

Şebeke ameliyab dolayısiyle ilkteırin 1938 ayi zarfında : 
1 - 2 - 16 ve 30 ilktetrinde saat 9 dan 15 e kadar : 
Sektör Mahalle 
v Çarıı 
V1 Bahribaba 
VU Karantina 
Vlll Güzelyah 
X Bahribaba 
XI Gazi bulvan 
XII Mezarlık batı 
XW Asansör 
XIV Gazi bulvan 
XVI Gümrük 
2 - 9 ve 23 ilktefl'inde saat 9 dan 15 e kadar 
1 Darağaç 
il Tepecik 
m Alsancak 
iV 
IX 
xv 

Basmahane 
Eırefpa§& 
Kültürpark 
Kaqıyaka 
Turan 
Bayraklı 
Bum ova 
Buca 

Şebekesi üzerinde cereyanın kesileceii ilin olunur. 

Jzmir iskan müdürlüğünden: 
Çepne kazasının Çiftlik köyünde tamire muhtaç dokuz kirgir evin 

mevcut ketifnamelerine göre tamiratı 27 /9/938 günden itibaren 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konmll§tur~ 

2 - Muhammen ketif bedeli ceman 952 lira 36 kuruıtur. 
3 - Eksiltme 13/10/938 günü saat ikide lzmir iskan dairesindo 

müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 - MeTcut fMbıame ve keıif evrakı her gün iskan dairesinde gö

rülebilir. 
5 - Eksiltmeden bir saat evvel muvakkat teminat bedeli olarak 71 

lira 43 kuruı yatırıldığına dair vesikanın komisyon reisliğine veril
mesi lizundll'. 

6 - İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte lakin dairesine mü
racaatleri ilan ohmm. 

uçillt in ... __ _ 



EY GENÇ! 
Sağlığını, aileni, vatanını 

Frengi veBelsoğukluğu 
Af etinden koru 

KöRLER, SAKATLAR, HAPISHANELERl DOLDURAN KA
TllLER, TtMARHANELERDE tNLIYEN DEULER, MEZARLA-· 
RA GON GÖRMEDEN gömülen masumlar, bütün dejenere iNSAN
LAR ekseriyetle ya kendileri tarafından kazanilan veya ana ve baba
larından miru kalan bu mel'un hutalıklann kurbanlarıdır .. GAYRt 
MEŞRU MONASEBETLERDEN ÇEKtN ! .. Her gördüğünü temiz 
aanma ve hayatını kaput dediğimiz prezervatiflere teslim etme .. 

Nefsine hakim olmazaan behemehal PROFtLAKSlN kullan .. PRO
FlLAKSlN bütün mütemeddin memleketlerde gençliği yüzde yüz bu 
beli tuf anlarından koruyan en birinci silahtır. Sıhhat veki.letimizin 
resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. 

Her Eczanede bulunur .. 

Profila ksın daima ve her zaman Profilaksın! 
..._ MQ&1fi&4 .. ımıı ............................. zm .. :111~ 

YILDIZ 
Kadın Dikiş 

atelyesi 
ikinci Beyler sokağında Ahenk matbaası 
kar,wnda (36) No. ya tqınmııtır. 

Dikkat: 
Atölyemiz sayın miifterilerini daha çok 

memnun etmek için, Yeni modeller ve bir 
çok kolaylıklar hazırlamıJbr. 

Aynca hevesli olanlara hususi biçki ve diki! 
dersleri vermeyi deruhte ettiğini, isteklilerin 
yeni atölyeye müracaatleri rica olunur. 

Saime Öz Gören 
1-15 H.3 

''G L A S U R 1 T ,, 
''P A P A G A N,, 

Fabrikasının 
Marka 

Birinci nevi Y A~LI BOYALARI 
en ucuz AVRUPA BOYASI. 

Bütün dünyaca tanınmış son de
rece dayanıklı ... 

45 Modern renkleri vardır. 
5 ve 1, 1/2, 1/4, 1/8 kiloluk 

kutularda olarak 

GLASURIT VERNiKLERi 
5 ve 1, 1/2, 1/4 kutularda olarak 

Bütün boyacılarda bulunur 

lzmir belediyesinden: 
Alsancak istasyonu önündeki meydanlığın tadil edilmek suretiyle 

esaslı tamiri baı mühendislikten tedarik edilecek keıif ve prtname
leri veçhile açık eksiltmeye konulmu§tur. Keıif bedeli 2241 lira yir
mi kuru§ olup ihalesi 4/10/938 salı giinü saat 16 dadır. İ§tirak et
mek istiyenler 168 lira 25 kurutluk muvakkat teminat makbuzu veya 
Banka mektubu ile aöyle;en gün ve saatte encümene gelirler. 

17- 20- 27 -30 3403 (2879) 

lzmir ticaret 
sın dan: 

ve zahire borsa-

· --------- -

•• •• HASAN OZLU UNLARI 
Pirinç •• •• ozu 

Buğday •• •• ozu 

Patates özü 

•• •• 
· ısır ozu 

Arpa 
... .. 
ozu 

Türlü •• •• ozu 

KALORi 
KUVVET 

GIDA .. · 

Bezelye •• •• ozu 

Yulaf •• •• ozu 

Mercimek •• •• ozu 

irmik özü 

Çavdar •• •• ozu 

Badem •• •• 
OZU 

Hasan özlü unlari sıhhatte olan insanlarla ihtiyarlara ve hasta olanlara bilhassa hastalıktan yeni Jial.kanlar lle çocuklara ve yav
rulara sıhhi bir gıdadır. Vitamini, kalorisi ve gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği safiyeti ve halisiyeti itibarile bilbaaaa yavrular mut• 
lak Hasan özlü unlarının bütün çeşitlerinden tam bir surette istifade ederler ve gıdalanırlar ve beslenirler. Hayati kudretleri in· 
kitaf eder. Cihaz hazımlarda ve uzviyette kolaylıkla temessül ettiği için kemikleri, adeleleri ve bütün hayati kısımları kuvvetlenir. 
Çabuk neşvünema bulurlar. Çabuk yürürler. Çabuk dit çıkarırlar. Yanakları, kan gibi kırmızı, neteli, tombul tombul olurlar. 

Hasan özlü unları yalnız tabiatın ve kudretin feyiz kanunlarile yetiten saf hububattan ve bu hububatın en iyiıinden, en temiz aJi. 
samından, en feyizli cevherin~en, en muga~~i özlerinden fenni vesaitle imal edildiği için çocuklarınıza, yavrularınıza, ihtiyar ana ve 
babalarınıza, hastalıktan yenı kalkanlara hıç tereddüt etmeden, hiç dütünmeden Hasan özlü unlarından bol bol veriniz. 

Hasan özlü unları iıhal yapmaz. Midede çabuk hazım olur. En nazik mideli olanlara bile iyi gelir. Şitginlik yapmaz. Midenin ve 
banakların halitabiide kalmalarına yardım eder. 

HASAN DEPOSU ve müatahzaratı lzrnir ve Ege bölgesi toptan satıt merkezi t Y enl 
Kavaflar Çartısı No. 24 

HASAN DEPOSU 
AŞÇIBAŞI MAllKA 

Makarnalar 

Selanik sergiıinin Birincilik 
madalyaıını ka:zanmıştır ••. 

2.T•miı kon 

IZMtR 2 tNCl lCRA MEMUR
LUôUNDAN: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: Kar§ı
yaka donanmacı mahallesi Çoraklı 
sokağında eski 35 yeni 67 numaralı 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: hane, 
1 - Dizel motörlü otobüsler Hudut ve evsafı ve hazineye olan 

için sahn alınacak 70 ton motorin haklann ne suretle devir ve ödenece
ha,katiplikteki tartnamesi veçhi- ğİ şartnamesinde aynen yazılı ôlan 
le açık eksiltmeye konulmuttur. bu hane mukaddema 2225 lira bedel 
Bedeli muhammeni beher tonu 70 mukabilinde mü,terisine ihale edil
liradan 4900 dört bin dokuz yüz miş ise de kanuni müddet zarfında 
lira olup ihalesi 7 /10/938 cuma para verilmediğinden yeniden on beş 
günü saat 16 dadır. ı,tirak etmek gün müddetle açık artırmaya konul
istiyenler 367 lira 50 kurutluk mu- d~:So~ artırmaaı.~~10-938 taribin.e 
vakkat teminat makbuzu veya musadif Cuma gunu saat 11 de daı-
b k t · k b 'l .. 1 remizde İcra edilecektir. Bu artırma-an a emınat me tu u ı e ıoy e- d k be .. .. 1. a en ço del verene ve ..,ıname-
nen gun ve saatte encumene ge ır- d ki h ki t .. k k eli ı l e a .arı ecavuz etme ay y e 
er. . ihale edilecektir. Bu gayri menkul 

2 -. Batkatiplikteki tar.t~~mesı üzerinde bak talebinde bulunanlar 
veçhıle hava gazı fenerlerı ıçın 35 ellerindeki resmi vesaikile birlikte 
numaradan (4000) 36 numaradan bu müddet zarfında dairemize mü
(4000) ve 37 numaradan da 5000 racaatlan IUımdır. Aksi halde hak
ki ceman (13000) adet amyant lan tapu sicilince malfun olmadıkça 
sabn alınacaktır. Beher 35 numa- paylqmadan hariç kalacaklardır. 
ra amyant 15 kurut 93,5 santim- Daha fazla malUınat almak istiyenle
den 36 numara 13 kurut 93,5 san- rin dairemizin 938-736 doayuiyle 
timden ve 37 numara da 12 kuru~ münadiye müracaatlan lüzumu ilin 
93,5 santimden muhammen bedeli olunur. Şarmame tarihi ilindan iti
(1841) bin sekiz yüz kırk bir lira baren herkesin görebilmesi için açık-
elli bet kuruftur. Açık eksiltme ile br. 3533 (2943) • 
ihalesi 7 /10/938 cuma günü saa! 
16 dadır. her gün belediye varidat dairesine 

ı,tirak etmek istiyenler 138 lirıı -nüracaatleri. 
25 kurutluk muvakkat teminat 25 - 27 - 29 3514 (2931) 
makbuzu veya banka teminat Beher metre murabbaı 100 kuruş
mektubu ile söylenen gün ve saat· a.n 120 lira bedeli muhammenli 95 
te encümene gelirler. ci adanın 120 metre murabbaındaki 

21, 27, 30, 4 3438 (2906) 81 sayılı araaaının aat141 bqkitiplik
Belediye varidat dairesi kadrola- teki 48flnamesi veçhile 11/10/938 

nndaki münhallere memur alma- sah g\inü saat on alhda açık artbrma 

lzmir Kemeraltında yakında satıf tubesini açiyor. 
Kartıyaka satıt yeri : FERAH ECZANESi 

Böbreklerden idrar torbaıma kadar yollardaki haatahldarın ~ 
nnı kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanınız. 

Böbreklerin çah§mak kudretini artbnr, kadın, erkek idrar zorluk
lannı, eski ve yeni Belaoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnıını, ıık 
sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Vekiletimizin reamt ruhsatını hiiz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur. 

DtKKAT : HELMOBLö idrari temizliyerek mavileıtirir. 
n 

................................. -. ..... 1~ 

DAIMON CEP VANTILATôRLERI 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille ifler. Bir sa

atte bir kuru,luk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde taflf•• 

Herkesin yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu ı tzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMIŞU 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .• 
• •ı ........... !lm ... ı:ım ............ . 

TORNAX Motorsikletleri 
Be! sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

MiNERVA Radyoları 
caktır. ile ihale edilecektir. İttirak ebnek 

Borsamızın zahire ve hububat analiz itleri için aylık en az 90 lira Y qı otuz betten fazla olmiyan ve iatiyenler 9 liralık muvakkat teminat 
ücretle bir kimyager alınacaktır. orta mektep mezunu bulunanlardan makbuzu ile söylenen gün ve saatte 

Her marka bisiklet, gramofon plak ve her cins musiki alitı 
IZMtR ve Havaliai toptan ve perakende sabf deposu 

M. ALİM Şenocak lsteldilerin veaikalariyle borsa idaresine müracaatleri. arzu edenlerin ellerindeki vesaik ile encümene ıelirler. 
27 - 29 - 1 3522 12938) 111R/W *" ........ ..._,.._ ....... 23 a7 • 

pek kolay \\ve peygamberin kavli. n_e kenmen1 .._ \ aördü. Okadar 'helendi 1d tarlt ecme-. •••- - - - -
rak etme. \um için ıevceliie talıbun. 
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27 EYLOL SALI 1938 
YENi ASIR. SAYFA: 9 

• 
ı 

Et ve sebzelerin iyice pİ§memesinden, meyvalann güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz 
Ve saf olmamasından basıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır• Bunlar' 
İnce barsağın iç zanna yapqarak ve kan emerek yetitir ve ürerler .•• Ekaeriyetl.e çocukl~da bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık. karın ağrıları, karın şışmelerı, burun, 
ınakat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi~. salya a~":1ası, sar'aya 

benzer sınır halleri, gece korkuları, gormede, ışıtmede 

iSM[İukluSiif öNINarın eISiUYiTI 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere kemali emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk 
seve seve yer. Çocuklannıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz .. Aile doktoruna danı§ınız •• 
Sıhhat vekaletinin reami müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır...... a 

Fiati her eczanede 20 kuruttur... ( l S M E T ) ismine dikkat... r 

• . . ... .. "';. , . 
' . . ' ~ .. ' . . . . .. ·"""' ...._ ·ı~.! . . . . . ~ _;. . . - · . . ':-·. ·~·~ . '· •· . : .. 

SAGLIGINI DÜŞÜN! 
Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan tekiz milyonunu öldüren 

en müthit afet sıtmadll' ••••• . . . . 
VATANDAŞ l Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akl~ hayret ".'e~ıcı cın.ayet~e~ınden 
korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek dava vardır kı bu da (Kının) dır. Kinın sıt-
:ınanın emsalsiz ilacıdır. 

Bno~ınıı h• n sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kahol etmiprr. 
Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı -~~
lemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hula
salariyle birleştirerek BlOGENINE müstahzaratını hazırlamıştır. 

Sıtmadan horunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kumızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri. ku;vetlen?irir, işt~ayı açar, 
dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün oekıllerınde şıfa temın eden bu 

yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur .. 

a. IZMtR StCtLI TiCARET ME
•nURLUOUNDAN: 

Tescil edilmit olan (Emlak ve 
tyıaın bankası lzmir fUbesi) nin 
Ödünç para verme itlerile uğrap· 
cağına mütedair 1/7 /1938 tarihli 

beyannamesi kanunu mahsusuna 
:te~ikan ıicilin 2364 numarasına 
ke.yı ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
teanıi mühürü ve F. T enik imzası. 

l - Beyanname. 

lzmir Valiliğine 

Devlet Demiryollarından: 
Komiıyonumuzda mevcut proje ve fenni ıartnamelerine göre ve 

( t 5000) lira muhammen bedelle ve anahtar teslimi §arb ile ödemit 
,ehir dm-ağında yaptırılacak yolcu durağı inıaat ve tesisa~ ~i'. '!-10-
938 tarihine müsadif Salı günü ıaat 16 da Alsancakta aekizincı ıtlet
me binasındaki komisyonca kapalı zarf uıulile ihale edilecektir. 

Bu iıe girmek istiyenlerin (1125) liralık muval:kat teminat verme
leri ve 2490 sayılı kanun mı 1 O cu maddesinin F. fıkrasına ve .jiikse'.< 
başvekiletin ~2-938 tarih ve 6-488 No.lu tamimine tevfikan nafıa ve
kaletine 8 gün evvel bir istida ile müracaat edilerek bu it için UIIUDlf 
ehliyet vesikası ve kanunun 4 üncü maddeıi mucibince İ§e ginneğe 
manü kanuni halleri bulunmadığına dair beyanname ve teklif mektup
lannı aynı gün ve saat (15) e kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. Ehliyet vesikası göstenniyenler eksiltmeye giremezler. 
Şarbıameler beıer lira mukabilinde Alsancak veznesinden satın alı-

nabilir. 18-27 3372 (2880) 

!"I 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

ULYSSES vapuru 18/9/938 de li
manımızda beklenmekte olup Amster
dam, Rotterdam ve Hamburg iç.İn yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 19/9/19 38 de bek· 
lenmekte olup Amsterdam, Rotterda.m. 
ve Hamburg limanları için yük alacak· 
tır. 

DEUTSCHI~ LEVAN 
TE- INIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

iZMtR sıctu T1CARET ME
MURLU<'.iUNDAN: 

Tescil edilmİ§ olnn (Emlak ve Ey· 
tam bankası lzmir şubesi) nin ödünç 
para verme işlerile uğraşacağına mü
tedair 9-5-938 tarihli beyannamesi 

A 11..AS LEY ANTE u:-.;E. BRE.ME.ı'lil kanun mahsusuna tevfikan sicilin 
cBARCELONA:• vapur halen ]imanı· 2363 numarasına kayt ve tescil edil

mızda olup Rotterdam, Hamburg ve diği ilan olunur. 
Bremen limanlrına yük alacaktır. 1 : Beyanname: 

cSAMOS> vapuru 5 Birincitetrinde lzmir ıicili ticaret memurluğu ret-
bekleniyor. Anvera ve Hambur, Bremen mi ~ühürü ve F.Tenik imzası. 
Jimanlanndan yük ;ıkınacak ve Burgas, iz ffi 

1
• r 

1
• l b ~ y 1 J g., l na 

Vama limanları için yük alacaktır. 1 .,.. 
HOLLAND AUSTRAUA UNE cATHEN> vapuru 1 O Birincite§rine 2279 sayıh kanunun ikinci mad-
ARE.NDSKE.RK motöril 7/1O/t9 38 kadar Rotterdam, Hamburg ve Brem en desine göre yapılmıf bildiriğdir : 

de Bombay, Avusturalya limanlan ve limanlan için yük alacaktır. A - Bankamız 18-6-933 tarihin
Nev Zelnd için yük alarak hareket ede· VfSTSEE vapuru 2 3 birinci te~rin· den başlıyarak ödünç verme i§lerin

den 30 birinci tepine kadar Rotterdam, de yüzde 12 ye kadar faiz ve komis-
SVENSKA ORJENT UNEtN Hamburg ve Bremen limanlan için yük yon alacaktır. 
BERCALAND motörü Elyevm lima· alacaltbr. B - Genel bir kurum olan Ban-

nımızda olup Rotterdam, Hambıng ARMEMENT H. SCHULDT: kamızın açık bir surette yapılmakta 
Cdynia, Dantzig, Danimark. ve Baltı~ cBlRKENAU> vapuru 30 Eylülde olan muameleleri Bankalar kurulun-
limanlan için yük almaktadır. bekleniyor, Rotterdam, Hamburg ve da onaylanml§ ve Tecim Sicilliğine 

GDYNJA motörü 29/9/938 de Rot· Bremen ic;in yük alacaktır. tescil ve ilin edilmit olan esas mu-
terdam, Hamburg, Danimark ve Baltık AMERlCAN EXPORT LlNES JNC. kaveleai hükümleriyle bu mukave-
limanları için yük alacaktır. DOGRU SEFER le çerçivesinde yapıhmt ve tubeler-

FINSKA A. A. cEXMINSTER> vapuru 26 Eylülde ce tatbik ettikleri talimatnameler ve 
SAlMAA vapuru 17 /9/938 de Ji. bekleniyor, Nevork. için yüt: alacaktır. bu talimabıamelerde yazıh hüküm-

manımıza gelip Anvera, Helsinki ve cEXCHESTER> vapuru 21 Eylülde lere göre yapılmalcta olduğımdan 
Finland limanlan için yük alacaktır. bekleniyor. Nevyorlt için yük alacaktır. bunların ,artlannı birer birer say-
SERVlCE MARITIME ROUMAIN cEXT AVIA> vapuru 7 Birinciteşrin· mak gerekli görülme~ir. 

PELE.Ş vapuru 23/9/938 de belden- de bekleniyor, Nevyork için yük alacak· Ancak ötedenberi hariçte ve mem
mekte olup Malta Marsilya ve Cenova tır. leket içindeki bütün bankalarca tat
limımlan için yük ve yolcu alır. cEXPRESS:t vapuru 1 4 Birincit~rin- bik edilmekte olan ve devamında 

lllndaki hareket tıtrihlerile navlunlar- de bekleniyor, Nevyorlc için yük alacak- Banka ve Bankacılık yönünden ha
dalti değişikliklerden acente mesuliyet tır. yeti olduğu apaçık bulunan bazİ 
kabul etmez. cEXHIBITOR> vapuru 24 Birinciteş· Banka teamülleri mü,teriden onun 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon· rinde be.1deniyor, Nevyork için yük ala- lehine ödünç verme muameleleriyle 
da FRA TEU..I SPERCO acentasma mO· caktır. beraber olarak yapılmakta olan ba
racaat edilmesi rica olunur. cEXERMONT> vapuru 27 Birincite§· zı maddi hizmetlerin gereklettirdiğl 

Telefon ı 4111 / 4142 I 2663/4221 rinde beltle.niyor, Nevyork. için yük ala- maaraflan yine müşteriye ödetme-

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentast 
B{RlNCf KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

caktır. ği emrediyor ki Bankamız bu çefit 
PlRE AKTARMASI SERt SEFERLER ayn hizmet karşılığı ücretleri yuka

cEXCAMBION> vapuru 23 Eylülde nda ya.zıh had ile bağlı olmaksızın 
Pireden Nevyork ve Boston için hareltet ve fakat müşteri ad ve hesabına ya• 
edecektir. oılan b.akikt masraf mikdannı hi9 

cEXOCHORDA-. vapuru 7 Birinci· bir veçhile geçmemek üzere almak· 
teşrinde Pireden Nevyork ve Boston için ta devam etmektedir. 
h.areket edecektir. ltbu banka teamüllerine göre ab-

DEN NORSKE MIDDELHAVUNJE nacak zaruri ücretler ile Bankacılık 
OSLO gereği yapılan hizmetler ~ılığı 

cBOSPHORUS> vapuru 26 Eylülde ahnçlarımızm belli baJhlan şunlar· 
POLO vapuru 19 eylule kadar Lond· bekleniyor, Dicppe Dünkerk ve Norveç dır : 

LONDRA HA Tfl 

ra ve Hull için yük alacakhr. 
ALBATROS vapuru 18 eylalde ge

lecek ve 28 eylale kadar doğru Londra 
için yük alacaktır. 

IONIAN vapuru 28 eylUlde gelecek 
8 ııınnci te§rİne kadar doğru Londra için 
yük alacakhr. 

TRENTINO vapuru t -4 birinci teş

rinde gdecek l 8 birinci tqrine kadar 
doğru Londra için yük alacakbr. 

UVERPOOLHATil 
BELCRA VIAN vapuru 18 ey)Qlde 

Londradan gelecek yük çıkanp ayni za. 

manda Liverpool ve Glaakov için yük 
alacakhr. 

umum limanlarına yük alacaktır. 1 - Müşteri hesabına yapılan 
BA y ARD vapuru 24 Birinci teşrinde bütün hakiki ve aynca hizmet kar

bekleniyor, Le Havre, Dieppe ve Dün· şıbh masraflar ki : 
kerk limanları için yük alacaktır. Sigorta, Ardiye veya Muhafaza 

SERViCE MARtTIME ROUMAIN ve bekçi ücreti gibi mMraflarm miif-
BUCAREST teriden avnca ahnmuı. 

cDUROSTOR:t vapuru l O Birinciteı· 2 _ Yürür hesaplarda faizin T e-
rinde Köetence, Calatz ve Calatz aktar· dm kanunu hükümlerine gÖre her 
maa cTUNA-. limanlanna yük alacalı:- Üç avda bir ana paraya kablmaıı ile 
tır. beraber mülk rehin alma ıumiyle 

STE ROYALE HONGROtsE yapılan ödünç verme itlerine ~ildi 
DANUBE MARtTtME hesaplar yürür hesaplar şeklinde tu· 

BUDAPEST tutarak faizin ana paraya kablmul 

2279 sayılı kanunun ikinci mad· 
desi mucibince tanzim edilen be

l'e.nııaınemiz 7 Mayıı 1938 tarihin
.de nıakamınıza takdim edilmİftİ. 

--------------------------- ClTY OF LANGASTER vapuru 26 ey· 

TJSZA vapuru eylul sonlarında bek· İ§İ her alb ayda bir yapılacaktır. 
!eniyor. Tuna limanlanna yük alacaktır. 3 _ Banka muamelelerinde ba 

cDUNA-. vapuru Eylül sonunda bek~ muameleler ne kadar az sürerse ıür
leniyor, PORT-SAIT ve lskenderiye için tün bir liradan &flliı komisyon alm

Bu kerre 28 Mayıı 1938 tarihli 
t~•nıi gazete ile nctredilen ve nef
tı tarihinden itibaren meriyete 

tinnit olan 3399 numaralı kanun, 

~ezkUr 2279 numaralı kanunun 
azı hükümlerini tadil eylemit ol-

duih. d • k hükü' ·· l • ... n an yenı anun m erı-

l\~ t~vfikan itbu zeyil beyanname
ltıızı tanzim ve ita ediyorum. 

1 - Yeni yapılacak ödünç para 
"erme işlerinde: 

il» Açık kredi teklindeki mua· 
llıelelerden yüzde 12 den 

d i>» Diğer ikraz muamelelerin
en Yüzde 8! dan fazla faiz ahn

l'tııyacakbr. 
f• 2 - Bu kanun hükümlerine tev· 
•kan evvelki beyannamemizin bir 

:unıaralı bendinde gösterilen mas
c~e.r kemakan müfteriye ait ola· 

hr. 

l'tı 3 - 3399 numarala kanunun 
J eriyetinden evvel yapbiıınız mu-
k~\'elelerin faize müteallik hü-

Utnleri, mukavelenin devamı 
~~ddetince ve nihayet üç ıene 
S•tıde aynen tatbik olunacaktır. 

Derin 8aygılanmla. · 
Enılô.k ve Eytam bankuı 

lzmir tubesi 
iki imza (okunamadı) 

3529 (2945) 

li~KAMI ŞAHSiYE SULH 
Bu U~ MAHKEMESiNDEN: 

C\'d cT halk sokağında 13 sayılı 
teke. opçu binba9ılığından mü· 

aıt CetaAl tt' T" ·· lAI \ı'e e ın uzuman ma u 
h Y~tağan bir halde olduğundan 
le~kd~~erek kendisini temsil ey
- e ll2:ere karısı Hikmet Tüzü· 
.. •an 'V • 
Veri) ~sı nasp ve tayinine karar 
olun::• olduğundan keyfiyet ilin 

Tiirkkuşu Genel Direktörlüğün
den: 
Türkkutu teşkilatında motörlü ve motöraüz tayyareler üzerinde 

öğretmen olarak çalıımak maksadiyle yetiftirilecek 15 gence ihtiyaç 
vardır. Aranan belli bqh §artlar ıunlardır : 

1 -Türk (Soyundan) olmak. 
2 - iyi hal ve töhret sahibi bulunmak. 
3 - Sağlık durumu tayyareci olmaia elveritli olmak. 
4 - Boyu 1.58 den apğı olmamak. 
5 - En az Lisenin onuncu sınıfını bitirmit olmak. 
6 - En az 18, en çok 22 yqında olmak. 
7 - iki vesika fotoğrafı ibraz etmek. 
öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden Türkkutu 

tetkilatında uçuculuğu öğren.mi§ bulunan planörcülük B. veya C. 
bröveleriyle i~e başladıkları tarihten, hiç uçm.aml§ bulunanlara da pli.
nörcülük B. Brövesi aldıktan tarihten itibaren ni7.amname mucibin
ce yatmak, yemek ve giyim masraftan Türkkuıuna ait olmak üzere 
ayda Lise on tahsilini görmütlere 25, liseyi bitirmif olanlara 30 lira· 
dan ücret verilecektir. · 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artı§ derecelerine gö
re görecekleri zamlar hususi bir talimatla tesbit edilmif bulunmakta· 
dır. • 
Türkkuıuna bu suretle seçileceklerin öğretmen muavini oluncaya 

kadar, normal olarak b~ sene evlenmemeyi ve hususi bir taahhütna
meyi imza ederek Türkkutunun vereceği vazifeleri on sene müddetle 
görmeği kabul ve tr.ahhüt etmesi ~rttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak İstiyenler Türkkutu ta· 
lim - Terbiye Bürosu direktörlüğüne doğrudan doğruya p.haen veya 
yazı ile müracaat edebilirler. 

Kayıt muamelesine Cümhuriyet bayramına kadar devam olunaca
ğından müracaatlerin bu tarihe kadar yamlması prthr. 

6-11-16-21-26-1--6-12--18-24 (2800) 

yük alacakhr. 
JOHNSTON WARREN LINF.S 

LIVERPOOL 

lalde gelecek 5 birinci teşrine kadar Li· 
verpoo) ve CJaskov için yük alacaktır. 

BRtsTOL HATTI cDROMORE> vapuru 30 Birinciteı· 
SELMA vapuru 20 eylalde gelecek 

rinde bekleniyor. Liverpol ve Anvers 22 eylule kadar doğru Bristol için yük 
alacaktır. limıınlanndan yük çıkaracak ve Burgas 

DEUTSCH LEV ANTE • UNIE Köatence, Sulina Calatz ve tbrali için yük 

.. DELOS vapuru 16 eylUlde gelecek ~;~~ENT DEPPE S.A. ANVERS 
yuk çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardatd de~şlkllkler
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Det Forenede 
Oampskıhs • Selskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS-DANEMARK 

SKANDtNAVIA 
S/S. SVANHOLM 
EylQlün birinci on beı günlükte yük 

alacııkbr. 

S/S. ALCARVE 
EyIQiün ikinci on beı ıünlükte yük 

alacaktır. 

M/V. ALCIER 
EylCıl sonunda ve birinci te§rln baı· 

lııngıcında yük alacaktır. 
M/S. BROHOLM 
Birinci tC}rin ilk haftasında yük ala-

caktır. ..... 
sıs. ECHOLM 
Birinci te~inin ük on 

yük alacakhr. 
beo ııünlükte 

cMAROC> vapuru 8 BirihcitC§rinden 
12 Birinciteşrine kadar Anvere (Doğru) 
limanı için yük alacaktır. 

IlAndakl hareket tarihleriyle nav· 
tunlardaki değiş1kliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsil&t almak için Birin· 
cl Kordonda 'V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra· 
caat edllmesl rica olunur. 

Tel No. 2007 n 2008. 

~'UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENIC LINES LlD 

TURKlA vapuru halen limanımızda 
olup Rotterdam, Hamburg ve Anvers 
limanlan için yük nlmoktadır. 

GERMANIA vapuru 20 eylulde 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham 
burg ve Anvers limanlarına yük 
alacaktır. 

maması, 

4 - Borçlulan Bankamızın bu
'unduğu mahalden bqka yerde bu
'unan tecimel ıenetlerin satın alın
ması muamelelerinde bu muamele
'erden ayn olarak para gönderme 
ücreti alınması, 

s - On beı günden ... ğı hesap 
?dil memesi. 

C - Kanunun n~rinden önce 
':>ağıtlanmı• olup süreleri itibariyle 
kanunun yürürlüğünden sonraya da 
kapal olan borç verme mukavelele
rinde yazılı faizlerin bu mukavele 
sürelerinin sonuna kadar birincisi 
üzerinden almak hakkımız saklıdır .. 
Bununla beraber Bankamız bu fa
izlerden ancak alınc yeteneği olan
lar üzerinde bu hakkı kullanacaktır. 

Bu suretle alınacak yüzde 12 fa· 
izden fazla faü: ve komisyonlardan 
18/6/933 tarihinden başlamak üze
re kanunun gösterdiği özel idareler 
payı, alındıkca aynlacaktır. 

Emlak ve Eytam bankası lzmir 
şubesi .. imza okunamamııtır .. 

........ Jl'J!l~~.,_,~~~~~;-ryı.,..... 

teşrin arasında beklenilmekte olup Nev-
vork İçin yük olacaktır. 

BALKANLAR ARASI HATTI 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotar 

Balkan ittifakı iktısat konfernnsınm 
seyyah, yolcu ve yük için teeiı ettiği hat· 
ta mensup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 

~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~- 5/S.EBRO 
A THINAI vapuru eyl\ılün . nihayetinde 

beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham· 
bur~ ve Anvers limanJan için yük ala
cakhr. 

Lüks vapuru pazartesi 19 eylulde ııaat 
1 2 de lzmirden hareket edecek, Pire 
Korfu, Adriyıı.tik Jirnanlan, Venedik, 
T rieste ve Şuıak limanlan için yolcu ve 
yük alacaktır. 

Birinci teşrinin ikinci on bq gGnlük
te yük alacaktır. 

M/V. MAROCCO 
Son teırin ilk haftasında yük alacak

br. 
M/V. TUNtS 
Son teşrin ikinci on beş günlükte yük 

alacaktır. 

HER ON BEŞ CON MUNTAZAM 
SERViS OLACAKTIR 

Navlun ve bilumum ransenyöman için 
Acenteliğe müracnnt edilmesi. 

ADRES ı Fevzi paşa bulvan No. 7 .. 
TELEFON : 3304 

anlı Bankast itti linde) 

UNITED STATES AND LEVANl 
LINELID LOVCEN 

BAALBEK vapuru 21 eylalde gelip Lüks vapuru 8 birinci teşrinde saat 18 
ayni gün Nevyorka doğru hareket ede· de Constantza ve Varna limanlan için 
cektir. hareket edecektir. 

Cubanın cHnvana ve Santiago liman· Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 
ları için yük alnc:nktır. gerek vapur isimleri ve navlunları hak-

lzmir • Nevyork seyahati 19 gündür. kında acenta blr taahhüt altına girmez. 
RACNA CORTHON vapuru birinci 'Daha fazla tafsilflt almak için Birinci 

teşrin nihayetinde beklenilmekte olup Kordonda 166 numnrada (UMDAL) 
Nevyork için yük nlacaktır. umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat 

UNEA SUD AMERiKANA edilmesi rica olunur. 
'rinr· TELEFON: 3171 - 4072 



SAYFA: 10 

Cekoslovakyanın ret cevabı 
Vaziyeti çok gergin bir hale sokmuş bulunuyoı 
Fransız Erkanıharbiye re ısı tayyare Londraya • • ile gitti 

Fransa ile lngiltere arasında askeri görüşmelere başlandı 
c Toplantıda, aanlci İngiliz nazırları 

gibi idik. Görüşlerimizde o kadar tam 
bir ittihat belirmiştir.> 

Şunu ilave etmeliyiz ki dünkü ııörüş
meden başka lngiliz kabinesi yalnız ola
rak ayrıca üç toplantı daha yapmıştır .. 

Kanada, Yeni Ze1and ve cenubi Afrika 
dominyonları harp tehlikesi halinde ln

lngiliz ve Fransız nazırları 
General Gamelin, kara, deniz ve ha 
lc.uvvctleıinin bagkumandanlığın1 derıİ 
tc etmİ§tİr. 

Harp ıU.rasının dünkü top]antısın• ff 

yasct etmiş, Londra ataıemiliteri gett' 
ral Dek.an da şiiranın görüşmeJerinfı 
bulunmuştur. 

Frartcız erkdnı harbiyei umumiye Teisi gilterenin :Y'ıı.nında olduklarını bildir- Londra görüşmesinden sonra müş
terek bir beyanname neşrettiler 

Paris, 26 (ö.R) - lngiliz matbu•' 
Berline büyük mesuliyctinc göatert' 
tiddctli neşriyat yapıyorlar. 

GerteTal Gameliıı mişlerdir. 

1 

T aymis, dominyonların bu vaziyetin 

Paris, 26 ( ö.R) - Çekoslovakyanın lngiltereyi çok memnun !>ıraktığını yaz-
eon Alman taleplerini reddetmeleri va· maktadır. ._ ., 

Taymis, lngilterenin Fransa yanınclı 
kaı'i olarak yer aldığından şüphe edil' 
miyeceğini kaydediyor. ziyeti çok gergin bir hale eokmuş bu

lunmaktadır. Franıız, lngiliz erkiinıhar
biyeleri arasında temaelar baılamışbr .. 
Fransız kara, deniz ve hava ordulan ha§ 
kumandanı ve erk&nıharbiye reisi gene
ral Gamelin bu oabah dokuzda tayyare 
ile Parieten Londraya hareket etmiıtir .. 
lngiliz ııazetelerl, Hitlerin taleplerinin 
gayri kablli kabul olduiunu müttefikan 
teslim etmektedirler. 

ÇEKOSLOVAKYA NEDEN RED
DETMiŞ 

Prag, 26 (ö.R) - Çekoalovakyanın 

Alman muhbrumdald teklifleri ne ae
beple kabul edemiyeceif Çekoslovak 
cevabında ıu auretle izah edilmektedir: 

cÇekoalovakya hültümetl tarafından 
lı:abul edilen lngillz - Franaız teldiflerin
(le, bu tekliflerin tatbik prtlarının bey
nelmilel bir komi.yon tarafından teabit 
edileceği bildiriliyordu. Halbuki B. Hit
ler bu projeyi kendi keyfine göre tahak
kuk ettirmek ve Çekoalovakyaya bıra

kacağı hududu harita üzerinde bizzat 
ı ... hit etmek iddiaaındadır. 

clngiliz • Frannz projeai beynelmUel 
komiııyonun tetekkülünden evvel Çe
koalovakyaya hiç bir arazinin tahliyeai 
mecburiyeti yiiklenilmemiftir. B. Hitler 
lse bilalı:lıı Çekoılovak kuvvetlerinin bir 
ilkteşrine kadar bütiln Südet arazisin
den çekilmesini ve bu arazinin mülkiye
tini tamamiyle lerkebnesini lmirdir. 

cBu prtlar dahilinde, Çekoslovak ce
vabı ıunu kaydediyor ki : Almanyanın 
lıtediği Südet meselesinin halli değil, 

fakat Çekoslovak.yanın aııkeri noktaları
nın ve scvk.ülceyı merkezlerinin i§gaJi. 
dir.> 

ÇEK SEFERBERLICI GENiŞLETi
LiYOR ..• 

Prag 26 ( ö.R) - Devlet radyosu 
~u tebliği ne§rctmivtir t Hudut mıntaka
lannda vaziyet tebeddül etmemiıtir. 

Askeri otoriteler nizam ve Aaayiıi temin 
ediyorlar. Fakat hudut muhafaza teşek

küllerine ve gümrük dairelerine kar§J 
Almanyadan gelen Südet başı bozuk 
kıt'alan tarafından hücum1ar devam et
mektedir. Bu mütearrızlann elinde Al
man tüfenk. mitralyöz ve el humbarala· 
rı vardır. Bazı Çekoslovak vatandaı1ları 
cebren Almanyaya ka1dınlmışhr. 

Umumt eeferherliğe müva.zi olarak 
Çekoslovak hükümeti 1 7 yaıından 60 
yaşına kadar bütün vatandaılara ıamil 
olan sivil aeferberlik te ilan etmiştir .. Bu 
aeferberlik sivillerin her birine de kabi
liyetlerine göre mili! müdafaayı aliıka

dar eden bir hizmet tayin etmektedir. 

Alman radyoları bu sabah bir takım 
yalan haberler neıretmiıtir. Bunlardan 
birine göre Vansdorf civarında bazı Çe~ 
koslovak askerleri esir edilmif ve teçhi
zatları ar~sında dum dum kurı1unlan 
bulunmuf, bu da Çek askerlerinin eilah-
aız ahaliye karşı gösterdiği vahoetin bir 

delili imiş 1 Çek otoriteleri Çekoslovak 
askerlerinin esir edildiği hakkında ken
dilerine hiç bir haber gelmediğini bildi
rirler. Fakat böyle bir vak'a olsa bile, 
Çekoslovak otoriteleri Çekoslovak as-
kerlerinin teçhizatı arasında dum dum 
kur§unlarının as)ii mevcut olmadığını 
beyan eylerler. 

cAlman propagandasının silahsız aha· 
1i diye gösterdiği kimseler ise A1man si~ 

lah, mitralyöz ve bombalariyle müceh-
bez olan ve Alman ordusunun emirleri· 
ne göre hareket eden Südet1erdir.> 

Londra, 26 (ö.R) - lngiliz, Fransız 
ba§vekil ve hariciye nazırlarının ıon 

konferansında iki hükümctin Çele me
teleıi Üzerindeki noktai nazarını bildiren 
bir beyanname tanzim edilmi§tir... Bu 
beyanname ile Hitler, Fransa ve lngil
tcrenin kat't a;örüvlerini öğrenecek ve 
arzu ettiği karan alacakbr. 

Londra, 25 (A.A) - Fransız nazır· 
1arı Corydon tayyare meydanına iner· 
ken halk tarafından, (Yaıasın Fransa) .. 
Avazeleriyle karıılanmıılardır. 

Gazetecilerin auallerine Daladiye ıu 
cevabı vermietir 1 

- Avrupadan henüz ümidjmizi kes· 
medik .. 

Daladiye ve Bonnet derhal F ranıız 
elçiliğinin otomobiline binerek lngUiz 
nazırlanna mülaki olmağa gitmiılerdir. 

Roma, 26 (ö.R) - Vaziyet çok va
himdir. Büyiik Britanyanın hatb hare

ketinde mühim bir değiıildik huıl ol
mll§tur. Çemberlaynin Berıteagaden ve 

Godesberıı tetebbiislerinin bir zaM eoe
ri te1Alli edilmesinden müteessir olan 

lngiliz umumi efkarı bir aksülamel ııös

terıniıtir. Bunun içindir ki Çemberlayn 
Godesbergde daha kat'i davranmııbr .. 
Cenevredeki İngiliz mümessili Litvinof
la görüımüıtür. Bu h&diae de lngiltere
nin vaziyetindeki değiıikliği göıtermek
tedir. 

Paris, 2 6 ( ö.R) - Bugün gazetele
rin fevkalade tabı nüshaları harbi yakın 
gösteren manşet1erlc çıkmıo1ardır. Har .. 
biye nezareti. büyük erkinıharbiye gece 
gündüz hareket ve faaliyet içindedir. 

·. 
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Çekoslovakya ve kom§uUınııın haritan 

Polonyanın aldığı vaziyet Çek 

::ı 

Paris, 26 (ö.R) - Kardinal Veri 
ye dün akıam radyo ile F ranaız miJl•ıl' 
ne hitaben beyanatta bulunmll§tur. ""' 
dinal demİ§tir ki: F ranaanın manevi b~ 
liğinden ıüphe edenler aldandıJdaı,.,. 
göreceklerdir. 

Fransa çocu.ltları cesaretlerini göatetl' 
cek.lerdir. Herkese emniyet ve ıük.411,ı 
tavsiye ederim. 

Londra, 26 ( ö.R) - Baıvekil Siı 
Nevi! Çemberlayn öğleden ıonra Dof' 

ning Streette muhalefet partlııi reisi blıı' 
başı Etli ile eaki nazırlardan Vinst•• 
Çurçili kabul etmiıtir. 

imparatorluk müdafaa komiteai öil"' 
den sonra iki ve mühim bir jçtima y•9' 
mııtır. Buna hariciye nazırı Lord Half 
falı:., maliye nazın Sir Con Sayman, dır 
biliye nazın Sir Samuel Hor, milll rııO· 
dafaa nazırı Sir T omae lnılı:ip, harbi1" 
nazırı Sir Hor Belip, amirallık bot )ol' 

du B. Duf Kuper ve diğer bazı zatlar lf 
tirak etmiılerdir. 

Radyofonu oayeıinde AvuaturalY' 
baıvekili alr Nevil Çemberlayn ile gll' 

rilfebilmiıtir. Bu ilk telefon muhaver..ı 
hakkında Avusturalya baıvekili bey•' 
nattan ıakınmııtır. 

Londra, 26 ( ö.R) Parlimenlf 
çarıamba &Ünü İçtimaa davet edilmi§tİf· 
B. Çemberlayn Bukingham aarayına ıJ' 
derek hükümdarla bir saat kadar ga• 
rilımüıtür. 

Londra, 26 (ö.R) - Hava nezarr 
ti bazı ihtiyat tedbirleri almıı ve :r.abilo 
küçük zabit ve efradın mezuniyetleriP1 

nihayet vermiıtir. Bazı hava ihtiyat k.u'f"' 
vetleri silah albna alınmışlardır. 

hükümetinin tebliği 

Südet gönüllüleri 
Takbih ediliyor ve Almanya tarafında ç k ü .1 .1 k 1 d ki 

1 k•f l e nı orması ı eya a an ı arı 

yer a ması tev 1 o unuyor yerlerde derhal asılacaklar 

Siidet hududunda Alman a.okeTleri Çek polisleri vazife bll§ında 

Bükreş 26 (ö.R) - Lehlstanın Çekos- Ieketlerindeki seyahatini hatırlatarak sı bildiriyor: 
lovakya aleyhindeki harekete karışması diyorlar ki: c Avrupada bir harp başgös- Tuna üzerinde Macarlar yedi şilebi 
ve Slezyayı da istemesi Rumen matbua- terirse, harp haricinde kalmağı amıet- tevkif ve müsadere etmişlerdir. Beyan
tında akisler yapmaktadır. Profesör Yor- miş üçüncü bir Avrupa kombinezonu name mucibince bu şileplerin muhtevi
ga Tempo gazetesinde yazdığı makalede yaratmak istiyen Bek'in mesaisi ne ol- yatı buğday olmak lazım gelirken haki
diyor iri: du?> katte 200 vagonluk tayyare edevatı ve 

Belgrad, 25 (A.A) - Prag radyosu eilahlı bir Südet müfrezesinin 
Spicak aekert karakoluna karşı bir baskın hareketine teşebbüs ettiği· 
ni ve fakat bu postadaki Çek askerlerinin bu müfrezeyi tardettiğini 
bildirmektedir. 

Prag, 25 (A.A) - Prag radyosu yaptığı bir tebliğde üzerlerinde 
Çekoslovak üniformalariyle yakalanacak Südet gönüllü müfrezesi ef· 
radinın hemen yakalandıkları yerde asılacaklannı bildirmektedir. 

Dresden, 25 (A.A) - Çekoslovak seferberliği üzerine dün Çe· 
koslovakyadan otuz bin erkek geçmiıtir. 

Berlin, 25 (A.A) - lngilterenin Berlin büyük elçisi bu ak§&Dl 
Alman hariciye nezaretine giderek lngilterenin Çekoslovakyaya se
ferberlik ilanını tavsiye etmemiı olduğunu bildirmiıtir. 

j Milletler cemiyeti ve Çekoslovakya 
Cenevre, 26 (Ö.R) - Milletler cemiyeti nezdinde Çekoslovak de

legasyonu reisi B. Edrih hükümetindep şu talimatı almıştır : 
Almanyanın Çekoslovakyaya askeri taarruzu halinde, bu hadise 

Pragdan bildirilir bildirilmez derhal Milletler cemiyeti paktının 17 inci 
maddesine müsteniden Milletler cemiyeti konseyine müracaat edi· 
lecektir. » 

c Lehistan bir Slav devletinin taksimi Isveç gazeteleri umumiyetle V arşova- topçu mühimmatı olduğu yapılan araş-
için Alınanyaya yardım ederse çok kay- nın takip ettiği siyaseti hayretle karşıla· tırmada tesbit edi!.ıni§tir. yet ediyorlar. madır. Teşen mınakasında sükQnet bO' 
bedec.,ktir. Polonya Alınan müddeiya\ı yorlar. Bunlar Sovyetlerden Çekoslovakyaya VARŞOVADA Ntl"MAYIŞLER zulmaınış ve muharebe olmamıştır. r<• 
yüzünden büyük tehlikelere maruz bu- Varşova 25 (AA) - Çekoslovakya- geliyordu. Varşova 26 (ö.R) - Yarı resmi Pat ölü, ne yaralı vardır. 
lunduğunu unutmamalıdır. Alınanların daki Polonya mıntakasmda vaziyet son TEKZIP EDll..EN HABERLER ajansı tarafından Lehlere ait arazi mese- Alınan radyoları Çekoslovakyada ~~ 
yukarı Slezyayı, Pomerapnayı ve Poze- derece gerginleşmiştir. Her tarafda si- Prag 26 (ö.R) - ç.,k hudut muhafız- lesinin Prag tarafından kabul edildiği lunan Alman şubelerine son trenle fV 

ni unutmalau kabil değildir. Polonyalı- lil.hlı Polonyalı gruplarla Çekler arasında !arının Alınan şimendifer memurlarını hakkında verilen radyo haberi bütün manyaya dönmek emrini ve~leı"dlf• 
!arın bu vaziyeti anlamal;ırı lazımdır.• müsademeleT olmaktadır. Bu müsademe- taşıyan bir tren~ ateş ettikleri hakkın- memlekette memnuniyetle karşılanmış- Bu tren dün a~am 20,45 de Pragdı>9 

Tempo direktörü Gordenko da ayni ler daha şimdiden hakiki bir çete harbı daki Alınan radyo haberleri yalandır. tır. Huduttaki Sejin kasabasının Lehis- hareket etmiştir. 
mesele ile meşgul oluyor ve diyor ki: mahiyetini almıştır. Bilakis Çekoslovak hudutları kapandığı tana ait kımında ahali çarşı meydanında MACAR GAZETELERININ 

c Romanya sulhçudur, fakat Çekoslo- Henüz keşfedilıniyen gizli bir telsiz halde bükü.met Alman demiryolu me- toplarunış ve hükümeti alkışlamıştır. NEŞRiYATI 
ele' 

Londra, 26 ( ö.R) lngiliz ve vakyanın maruz kaldığı milşkülatı endi- istasyonu polonyalılara sefe~berlik em- muı'larını taşıyan bir trenin geçmesini Prag 26 (Ö.R) - Alman ve Macar Budapeşte 26 (ö.R) - Macar gaz el' 
Fransız nazırlarının konferansı gece ya- şesiz göremez.> rine icabet etmelerini tavsiye etmek- kolaylaştırmıştır. radyoları Çekoslovakya • Lehistan hu- !erinin kullandıkları lisan bilhassa. şl ııJI 
nsından bir eaat sonraya kadar devam Stoklıolın 26 (Ö.R) - Isveç gazeteleri tedir. Polonyalı çeteler karabina, mitral- iki Çekoslovak tayyaresinin Alınan dudunda Çekoslovak askerlerile Leh gö- detlidir. Bu gazeteler en fena. iht~9, 
ediyordu. Fransız başvekili Daladiye Lehistanın Çekoslovakya aleyhindeki yöz ve el bombaları ile mücehhez bulu- arazisi üzerinde uçtuğu haberi de esas- nüllüleri arasında muharebeler olduğu- göz önünde tutmakta ve şu takdirde i9 
bu toplantıdan çıkarken ıu ıözleri ıöy- harekatını takbih ediyorlar. Polonya ha- nuyorlar. sızdır. Çek askeri tayyareleri hududa na dair birbirinin ayni olan haberler neş- caristanın alacağı vaziyet hakkında )ı 
,..,,-: .... • • 1ıt n.men• ""' t' : ....... ... ~ ...... P ... ı~•; ... b c;:-1-~ ll .. taT~ ""i'iifl 

pek ko,ay \ve pcyıa.mbeYin kavlı_ u.e c 1 aördil. OkadaT eııen l 
" \ 


