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f1A 11 ( 5 ) KURUŞTUR YENl ASIR Matbaasında budmqbr 

ra e azı ıyor ..• 
Vestminst r sara ını cephesine, umumi ey.;. 
danlara efi tayy re tO ları yerleştir· miştir 

-
Ing~iz kadınları gaz maskesi 

talimleri yapıyorlar " 

Ahaliye sığınak vazi
fesi göl-mek için 

LONDRADA, kilometrolarca yeraltı 
siperleri kazılma~. _.Jır. Bu iş son 

derece acele y~pılıyor 

ngiliz Başv kili· n_utkanu söyledi 
Avam amarası bugüiı toplanıyor 

- YAZISI 3 ONCO SAHlFEDE - Son sistem Ingiliz avC\ ta1111areleri1ıden biri 

Sulhun Baltık Rus filosu Polonya kara su-

GS~ylılı . ·? larında büyük manevralar yapıyor 
un erı mı. · 

~il~onlarca insanın hayatına ve 
tiilc :rnılyarlarca ecrvete mal olan bü
~l harbın üzerinden ancak yirmi 

1ieçmiştir. ı nsanlık, hudutsuz felaketlerin, 
->tırap} 1 d. d. k . . 8e ann acı arını ın ırme ıçın 

nelerce didinmlştir. 
td~ulh ve sükun havası takarrür 
Q ınc.e, harp artık kimsenin hatırına 
Ü e ?11Yecek, bir neslin hayat ve saa
i etk~c mal olan ıstırapları yenileme
;. ~tnse cüret cdemiyecek zannedil
ttı ı§tır. Halbuki, içinde bulunduğu
mu~. hadiseler, maalesef insanlığın 
Rı ~ıden hiç bir tecrübe dersi almadı
(Jc~~· ~eyecan anlarında dalına aynı 

. -

IZIL ORDU 
Harp halinde İngiliz - Fransız 

ordularile teşriki mesaiye 
hazır bulunuyor. 

Litvinofun mühim sözleri 

~~ ~nsan) olduğunu göstermiştir. 
~ •nırler bir kerrc gerildi mi haki
d t iÜneşini görcmiyenlcr yalnız 
r:kl?Ularının esiri olarak hareket etl'\: b ?'ecburiyetindedir diyenler bu
ha ır fataliteye (mukadderata) 
dirllll':<1iyorlar ve harp bir «fatalite»· 

1935 senesinde B. Bene~· Moskovayı ziyaretinde Stalin'le görü.şiirken ( Tarihi bir resim ) 

Ingiliz ihtiyat tayyareciliğinin 
ve ihtiyat harp filolarının 

seferberliği ilan edildi 

Pariı 27 (IJ.R) - Sovyetler hiilıümeti bir kaç gün evvel Litvino- lngiltere ve Raıya araıında askeri tep-iki meıai artık muhakkaktır. 
lun ağzı ile Sovyet Raıyanm Çekoılovalıyaya kmıı bütün taahhüd· Sovyet dirijanlmı daha fimdiden Sovyet büyük erkanı harbiyui
lerini tatbika amade olduğunu bildinniıti. Sovyet Ruıya ıiyaai nin Franıız ve lngiliz büyük eTkanı hmbiyeleri ile temaıa girmeğe 
mahlelleTi artık vaziyetin tenevvür ettiğine, Franıa ve lngilterenin amade olduğunu bildiriyorlar. 
ıarahatle Çekoılovakya lehinde vaziyet aldıklmma kanidirler. Ay-

• dıyorlar s . . . 
ki· ulhu korumak ve yaşatmak mev-
b~n~: olan bir çok «rehberler> ise 
'il ll§Üncenin, bu telakkinin dü§-

ni mahalilde deniliyor ki: Dünya, hmp utemiyor. Oç büyük sulhçu PtzTiı 27 (IJ.R) - Fa,Ut kaynaklaTından bildirildiğine göre Kı
deoletin teıriki meıaiıi hmbua önine geçeceği ümidini hal.ti balıi- sıl ordu bütün Polonya hudutları boyanca büyük tahfidat yapmak· 
'cliT. Fakat ümidler ıaya diifft' d• laarp olurıa, Sovyet Rcuya bütün tadır. Baltık Kızıl liloıa da Gdinya limanı kara sularında manevra 
teahhüdlerini bütiin lıuvvetile yapmağa kariır venniftir. Frama, yapmaktadır. - SONU 4 ÇNCO SAHtFEDE -

anıdırlar. 

't~~rp. bir fatalite değildir. Ona . 
~ ıyet veren de, onu yapan da 
~im~. Sulhu ya~tmak için şuuru ha
~r kılrnak kafidir» mütaleasını yü-

llYorlar 

~İrincil;r mi haklı, ikinciler mi) 
l\~ Unu tedkik edecek değiliz. Yal
tınJturası ınuhakkak ki bugünkü çıl
bir hk dalgalarının kabarışı yeniden 
kın b~l"fl tehlikesi ile, hatta çok ya
iuırı ır tehlike ile karşı karşıya oldu-
~ u~ şüphe bırakmıyor. 

l'a rk sekiz saattenberi bütün dün
hcp radyolannın verdikleri haberler, 
dit sulha tnersiye okuyan haberler-. . 
o ~~tbuat, dünya matbuatı, sulhu 
l'apı] ar çok. tehlikede görüyorlar ki 
rı111 Jn ~hlıller hep (Büyük facia)
U~ere a~ıka~an dakikaya başlamak 

Dipl dugunu ihsas ediyor. 
1.it})itl ~matların cSulhu kurtarma 
" erı tam '-"aYretl amen kaybolmamıştır. 

Bütün Avrupa seferber 

Belçika altı sınıfı 
silih altına aldı •. 

Fransanın 

kadın 

. . 

Şimali Şarki mıntakalarindan 
ve çocuklar tahliye ediliyor 

z.ahiir edecek.tir. ' 

Brüksel 2 7 (AA) - Kabine topla-
narak enternuyonal vaziyeti tetkik et· 
ıniı ve ıimdiye kadar Belçikada alınmıt 
olan ukeri tedbirleri tamamlamaia ka-
rar vermiııtir. 

Motörize k.ıtlarla istihk.lm kıtaatı .e· 

ferber edilmiıtir. 

• PAR1STEK1 RE.sMl TEBLI<l 
Paris 2 7 ( ö.R) - Fransız nazırl.;r 

~ecekt~r son dakikaya kadar devam 
lf) ·· ] meclisi bu sabah eaat l O da Elize aara· 

Yesin 
1
.. soz erinde bile derin bir 

Bu a a~etleri vardır. yında reisicümhur B. Lebrunun riyaseti 
he ?rıi "C:Zd•?ette, dünya sulha mı, hc:r- albnda toplanmıftır. Müzakereler aaat 1 
tiYetle g'. •Yor, sualinin cevabını ka- . 11.45 ıe hdar devam etmiftir. Dahiliye 
d.. \erın k Çekoslovakyada um.umi seferberlik nazırı B. Saro gazetecilere ıu reemf teb-

llr. e şüphesiz ki müşkül- · · h lk 1: beyanname.!lnı okuyan a liği okumuşturı 

ırı~;n~arelı:r harbe doğru gittiği- Bürksel 2 7 ( ö .R) - B.Spakın riya- ~aşvek.il B.Edvar Daladiye Londra ı 
F k arettır. şctinde toplanan kabine vaziyet karıı- müzakereleri hakkında izahat verml~ ve 
~ soat ,~önüller istı"yo k' b k - BJnda alınacak ihtiyat tedbirlerini karar- beynelmilel vaziyet hakkında izahatta .,u iKi r ı u o.... . l 

NC& SAHiFEDE - laştırmıştır. Bu tedbirler ıimdilik altı bulunmuııtur. Bırçok nazırların fikrince 
ŞEVKET BiLGiN sınıfın silah albna alınmuı teklinde to- - SONU 4 UNCU SAHlFEDE -

Cenevredeki kanaate 
göre hiç bir ümit 

kaybolmuş sayılamaz 

Fnınıı.ı pa.,t>ekili lngili.z bafvekiline l'llgiliz havcı tne11d4nında mül4ki olurken 

Bar barosun 

Preveze 
Zaferinin 

400 iincü yıldönümü 
Kahraman TUrk denizci
sinin türbesinde emsal-
siz tören ve tezahüratla 

ta 't e dildl 

Amiral .Şükrü Okan 
Istanbul 27 (Hususi) - Büyük Bar

barosun Preveze zaferinin 400 üncü yıl 
dönilmü bugiln kutlularunıştır. Limanda 
bulunan bütün gemiler ve şehir donan
Dll§tır. Hamid.iye gemimiz daha sabahtan 
~ta bulunan Barbarosun türbesi 
önünde demirlemişti. Türbe etrafıria 

- SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

YAZISI OCONCO ~FEDE 



tJtYf, 2 

e 
Su şirketinin satın alım~ 

ile meşgul olacak • • 
ışı 

Küçük ve büyük: Menderes havza- askerin hahnnı sorrnut ve Aydın vilayet 
nnda muhtelif Nafıa işleri etrafında bir işleri hakkında verilen izahatle alakadar 
tetkik seyahati-yapan Nafıa vekilimiz olmuştur. Vekil Aydın istasyonunda ya
B. Ali Çetinkaya Dinara uiradıktan nm saat tevekkuf etmiştir. 

sonra dün gece fdırimize avdet c tmİf- Nafıa Vekilinin bu seyahatı, yeni ya
tir. Sayın Vekil Egenin muhtelif yerle- pılacak sulama işleriyle alakadardır .• Ya
rinde hükümet erkaruyle temaalar yap- pılacak sulama i~leri Mendres mıntaka
m11o mahaııt ihtiyaçlan tesbit etmiş ve sındaki arazinin modem usulle ıulanma-
bap.nlacak yeni io)er hakkında müjde- eını temin edecektir. • 
ler "Termi~tir. Vekil bugün belediyenin ziyafetinde 

VekiJ Aydına saat iki buçukta vardığı bulunacak ve su şirketinin satın alınması 
zaman hava yağmurlu idi. Vekili Aydın işi etrafında etüdler yapacaktır. 
valisi B.özdemir, alay komutanı, bele- Haber aldıiunıza göre Nafıa Vekili
tiiye reisi, mülkt ve askeri erkan ve halk rniz An.karaya dönünce su şirketi mes'ul 
ka111lamıştır. Vekil, istikb&le gelenlerin müdürü davet edilerek derhal müzake
ellerini sıkmıı. ihtiram vazifesini gören rnta geçilecektir. 

Aydın belediyesi asil 
aza namzetleri 

C.H. P.si ilyön kurulu toplantısında 
tesbit ve dün ilan edilmiştir 

Pazarlıksız 
Satış kanununun tat

bikine başlanıyor 
Pazarlıksız satı' kanunu tatbik.ah için 

belediye icap eden bütün tedbirleri &1-
mııtır. Kanunun tatbihtiyle belediye za
bıta memurlarından ba'1ca sivil olarak 
72 memur çalıştırılarak kontrol vazife-

ABERLERi 
Dün iki kaza oldu 

Toprak yığını altında 
kalan bir amele öldü 

·Sulhun 
Sayılı 
Günleri mi? 

- BAŞTARAFI 1 tNCt SAHWED!,.... 
.. ~ 

kunç karaltı yırtılsın... Şuur gtıtl )-
dünyaya hakim olsun .. Sulh kurl11 
aun ... 

Bu bizim temennimizdir. 

Ancak h.Adiaeler temenniler ~· 
roaunu çoktan aomıftır. (Mustafa Bey) candesinde motosikletle 

dolasan fuar kemancı!ıı da yaralandı 
sini görece1ctir. ~ Almanlar, Çek meaelesinde keJ!' 

Maksat tatbikatın, knnun ruh ve met- dil • ·ı • v 111' 

nine uyırun bir şekilde yürümesi, esna
fın pazarlıbız aatış iıinden halkla mü
vazi olarak müteneffi olmasıdır. En ufak 
bir ihmale göz yumulmıyacak, esnaf ka
nunun eyi tatbik edilmesi bahsinde ken
disine düşen vazifeyi yapacaktır. 

Belediyede teşekkül eden yedi kişilik 
bir komisyon kanun tatbikatiyle, etiket 
ve fiat itleriyle yakından alakadar ola
caktır. Etiketler, kanunda ve izahname
de gösterildiği şekilde sabit olacaktır. 

Teftişler 

D~ öğle vakti, Sinekli Kemer çayı Hldise tahkikatına el koyan noôetçi . erıne verı edn ~lvdı_zal ta .. ra
8
gro:'1 dütı 

civarında kumların kayması neticesi mil- milddeiumuml B. Memduh geç vahta çHı~tlm~mn~n degı dı~ el~ ~'k u~ ,Sıı 
essif bir kaza olmuş ve 38 yaşlarında kadar tahkikatle meşgul olmu..crtur. 1 erın agzın an ın eaı · ' . 
bir adam kum yığınları altında kalarak d~~kada dünya~a hi.ta? eclen ~~~ 
ölmüştür. Hadise etrafında elde ettiği- fKtNCt HADiSE degıl, Alman rnılletmın kendisid ile 
miz mal<lınat şöyledir: d~!~.başhyan nutku~da AlmanY~. 

- Kemer çayı yatağından öteden beri Dün ög~le vakti Mustafa B. Caddesinde buyük garp devletlerı arasında ın. 
b. 'h • f kı d ·ı rı ge-su geçerek burada kum yığınları husule de bir otöbils - Motosiklet kazası olmuş- zam ır zı nıyet ar n an 1 e . 

getirdiği için bazı kimseler burada top- tur. öğleyin saat 11,30 sularında Alsan- len ~t.ilafm mahiyetini belirtmek ,,. 
!anan kumlardan istifade ederek inşaat caktan kona~a gelmekte olan 414 sayılı te.mı~tır. • . • 

911 sahiplerine satıyordu. Cafer oğlu Ahmet 1 Muharremin idaresindeki otöbUs Mus- Hıtler, bızzat kendısı tarafınd 
ve kardeş çocuğu İsmail buradan sık tafa B. caddesine saptığı zamanpek ta- dik~e edil~~ §8.ı:l~~n . harfi harfi~ 
ııık kum çıkararak inıaat sahiplerine sat· bil olarak yolu kapamıştır. Bu sırada yenne getırılmesını ıstiyor. Çeke>! 
makta idiler. otöbUsün arkasından gelmekte olan 62 vakyanın Alman iradesi önünde se: 

lktısat vekAleü heyeti teftişiyesinden Ahmet ve İsmail son günlerde fazlaca numaralı motosiklet yolun kapanmasile furu etmesini, hür ve müstakil bit 
B. Reşit Atasoy, iki gUndenberi şehri- kum çıkarmışlardı. Bu yüzden, üzeri 1 otöbüsün üzerine bindirmi~ ve çarpış- devlet varlığından tecerrüt ederJ 
mizde teftişlerine başlamıştır •. B. Reşit toprakla örtUlü kalan bu yerde ~deta bir mıştır. kuvvete boyun eğmesini istiyor. 
Ege mıntakasmın muhtelif yerlerinde kemer hasıl olinuştu. Dün Cafer oğlu Hadiı;e esnasında motosiklette bulun-
bir mUddet teftiş işleriyle meşgul olıı- Ahmet kum çıkarmak Uzere bu kemerin makta olan fuar gazinosu kemancısı İngiltere ve Fransa nazarında O' 
caktır. içine girince toprakların kayması neti- Macar tabaasından B. Tülils Doş ve ar- koslovakya clavaaının mahiyetini de-

ceis kumlar arasında kalmış, kurtulmak kadaşı genç bir bayan düşerek yara1an- ğiştiren ve ona tamamen bir AvruP' 
Aydın 26 (Huauat) - Busün Uıam l dolttor Huluat Eralp, 7 Halinı Aysın, 8- Liman ihracatı için mukavemet göstermek istemiş, fakat mışlardır. Kemancının yarası b~mdan davası şeklini verdiren şey, işte }-Iİ~' 

Jlbay ve parti bqkanı •yan özdemir&J' I Ethem Mender~ 9 - Hamit Altıparmak, Son on be§ gUn içinde hınlr limanın- muvaffak olamamıştır. Etraftan yetişen- ve vücudunun muhtelif yerlerindendir. Ierin yukarıda kaydettiğimiz 0 tort' 
Gündayuı reialiiinde içtima eden llyön- 1 O • ijaaan Çetinbq, t 1 - Muatafa Adalı. . .. . ler kazazedeyi kumların altından çıkar- Hayatı tehlikededir. t l't'k d F z1a tııl(İ: 
L----' 1 d -L • • beledi 12 • Nafiz Karabudak, 13 • Nail Çiı.-i dan muhtelıf ecnebt ulltelere yapılan ıh- mışlarsada kurtarmak mümkün olama- Yaralılar hastaneye kaldırılmış ve hA- l~rl pobı ı ~sı ırt .. Aransı dr ve L_ıı.i 
&unu top anbaın a ~nnuz 7• •.-w racat ...Kyledlı.. ız er u aıyase ı vrupa a ve Pi'"" 

"I 14 O. Ak 15 Öm "" ' mış vo ölmüştür. dise yerinde keşif yap·1-·~tır. d" d Al h hiİ' snedm &z.alannuı namzetleri seçilmiftir. oe u, • ~ çew, - era~ 6589 ton tıziltn, 3008 ton incir, 21 ton ~ unya a man egemonyasını 
~~~~~n~utle~lli~kdnAG~~d 16 ·R~~&·o~ 17 -Rdp~~~Oton~~~~2tonzey~ ------------------~---------- ~mranbk~~ti~n {M~~~ 

N d 1 ı. d unay ın, 16 - Raif Aydogdu, 19 - Re- • 95 t il .. (M İngil A ı k •• •• Alın · 1 ) ı· ik -•il ilan edilm~tir. e~e i en ıate enam- . - • yagı, on yaş zum, ısır ve - manyaya uru uzum an ımparator uğu po ıt asıw 
l 1 fik Suvanoğlu, 20 • Süleym. an Eraydın, tereye), 5152 ton arpa, 167 ton bakla, 732 ihyası mahiyetinde telakki ediyorlşt• 

zet erin isim erini aoağıya yazıyorumr 21 - Ragıp Ege, 22 • Salıh Akbao, 23 - to h t 
25 

to f u1 
310 

t n ku _ 
Aail aza namzetleriı z· E n no u ' n as ya, 0 m • h • • k Fransayı ve İngiltereyi .de he)': 

_ıya vren, darı, 635 ton kepek, 150 ton kilspe, 459 ı racatı 2ıttı ce artıyor candan heyecana sürükliyen bu sr 1 • Ruhiye Tellioğlu, 2 - Saime Yaz- Bu namzetler arasında doktor, Eczacı ton valeks, 1039 ton miyan kökU, 213 .. 
gan 3 Avukat Ahmet Brotav 4 Ah tüccar ve çiftçı' gı'bi Aydının en güzı'de _ yasetin tezahüratıdır. 

' • • • • ton tütün, 89 ton tütün kırıntısı, 221 ton 
met Şakir oğlu, 5 • Ekrem Çiftçi, 6 • simalannı teşkil eden zevat vardır. k k l fn ' 

Tahran postası : 

Tahranda yeni fabrika
ların inşası bitiriliyor 

Isfahanda Şahinşahın heykeli yapılıyor 

Tahran (Husus! Muhabirlmlzden) -ı BELEDi VE SIHHi 1NŞAA T 

Trans lraniyen demiıyolunun bitmesi mü-
nasebetiyle ecnebt hilkilmdarlan S. M. Bender Pehlevide bir darlileytam ya
t. Şahinşah Pehleviye tebrik telgrafları pılmaktadır. Işte bu müe\5Sesede ayrıca 
göndermişlerdir. milzik. için hususi bir sanat vilcuda getl-

Trans lranlyenin şimal ve cenup kıs- rllecektir. 
ınının birleştiği noktayı teşkil eden (Se- Hemdanda bir milyon metremurabbaı 

f 'd ) dl · S A. t V u_t.....ı.- bir saha üzerinde havat posta için aed-
ı çeşme a ı yerm . e.u.ıwauı 

nişanlw ve Mısır kralının hemşiresi rom lıışasına karar verilmi§tir. 

F . . . _ _!ı . . C:.-'-=---h Isfahanda belediye tarafında S. M. 1. 
evzıye ısmıne çevnımesını 'a'"""'"VA em- Şaı...ı~~ .. ı... h k 1i ı1a akt . ·~'"i4""ın ey e yaptır c ır. 

retmış ve S, M. birinci Faruk bunu ha- H M :ı...:.lerlnde b' has oy ve erage şeıw.- ırer 
ber alır almaz telgrafla teşekkürde bu- tan . b 1 k .. edi e ~asına aş anma uzer r. 
lunmuştur. 

Iranda Meşrutiyet illnmın 33 üncU 
yılı kutlulanmıştır. 

iKTiSADİ HABERLER: 

lran yollar nezareti demir yolu mü
tehassısı ve köprü mühendisi olarak Is
vlçre tebaasından Mösyö (Hans Natr)m 
istihdamına karar vererek mukavele 
yapmış ve meclis tarafından da tasvip 
edilmiştir. Ayni zamanda yine ayni 

avun, 405 i o halı, 31 to~. de e Y~P- Son günlerde Almanyaya muhtelif ih-ı yeniden c~dişeye sevke~iştir... 0:1'8' Sulhu kurtarmak için büyük bıl 
rağı, 9 ton badem, 28 ton pırına yağı ih- raç maddelerimizin sevkiyatında bir art· Avrupadaki. bWu-anlı vazıyet uzerme gayret sarfeden Çemberlaynı, o sO' 
raç olunmuştur. ma mlişahede edilmektedir. Bilhassa ku-! Istanbuldaki sigorta şirketleri Izmir ğukkanlı devlet adamını bugün eti 

-o-- ru üzüm ihracatında büyük bir artma acentalanna verdikleri yeni talimatta, ateşli ve endişeli bir karara sevkede~ 
B. Hulusi Gür vardır. Uziltn ihracatı yapan firmalar harp sigortası için vuku bulacak her mü- şey de Almanyanın tahakküm poli' 

Vilayet jandarma komutanı B. Hultlsl adına ç~ışan ~alA~hanelerde gUnlln racaatin do~rudan doğruya Istanbul tikası kar§ısında lngilterenin kendi 
GUr dUn ödemişe gibniştir. Jandarma Y~ dört saatin.de 1§ vardır ve geceli merkezine bildlrllmesJ'.. sigortanın or~- zaafını hissederek tavizkar har~el 
bö.1 .. ~·· •. teft• d kUr gilndilzlU çalışılmaktadır. dan alınacak cevaba gore yapılması bil- •v. .. •• _,. 

ugunu ış e : · Almanyaya yapılan sevkiyatta takip dirilmiştir. ettıgı ze~~bın~ kokundeıı yıkmalc P' 

- edilen yol ve şekil (Via Belçika) dir. Tüccarlar Tilrkofis mUdUrlUğUnde dün zusu degıl mı? 
Cümhuriyet bayramı Eğer fevkalAde bir vaziyet olursa, sev.: yaptıkları toplantıda bu meseleyi ehem-

1 
T • . . 0~ hazırlıklar( kedilen maddeler Belçlkada kalacak ve · ti .. __ ı_ tm' l .. ı_ ngı ız gazetelerının ne§rıyatı 

mıye e muzaıı;ere e ıı er ve muııterrer b h . . •. .. l ·1 re-
icabına göre satış muamelesi yapılacak- sigortayı devletin yapmasını temenni et- u assasıyetı goruyoruz. ngı te 

Dahiliye vekaletinden gelen bir ta- tır. mişlerdir. Bu hususta vekllete yeniden nin, deniz ve hava kuvvetlerinin sf/ 

mimde, on beşinci cUmhuriyet hayra- Hatp sigortası primleri işi tüccarları müracaat edilmesine karar verilmiştir. ferberliğine hazırlanmtf bulunnı~' 
~ın~un~~~~~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~ ~~~ 
reketli geçmesi için ıcap eden tedbirle- Hava tehlikesine Alman mütahassısları karşı fevkalade tedbirlere tevessiJ 
rin alınması, Cümhurlyet bayramında edilmesi, gıda maddelerine harp 1'' 
gece tenviratına artık bir ön\D' verilme- karşı tetkikler /zmirde manında olduğu gibi narh konulnı"f 
sl bildirilmiştir. Dahiliye vekAleü seferberlik umum Almanya mill1 ikbsat nezareti, sergi olması lngilterenin yakın bir hıttJ' 

VilAyet makamı bayram hazırlıklarile mUdürU B. Hüsametün Tugaç, refaka- işlerile meşgul olan bir mimar ve bir ihtimalini kemali ciddiyetle derP1f 
meşgul olmağa ba§lamıştır. Bayram lz- ünde villyet seferberlik mildilril B. Fa- miitabassıs Imıir fuarını tetkik için şeh- ettiğini göstenneğe kafidir. 
mirde bUyU.k bir heyecan içinde, coş- ik Yılmaz ve itfaiye mUdilrU Ibrahim rimize göndermiştir. Gelen mUtehassıs Şüphe edilemez ki İngiltere ~e 
kun eğlencelerle kutlulanacaktır. olduğu halde şehirde mevcut hayatı ve mimar belediye reisini ziyaretle fuar Fransa harbe mecbur ;imanın kendi" 

Belediye seçimi 
Belediye seçim işleri artık son safha

dadır. Seçim defterlerinde seoçimlerin 
adları ve sokaklan yazılıdır. Defterler 
hazırdır. Ancak bazı noksanlar ikmal 
edilmektedir. Seçim pazar gilnU ikmal 
edilmiş olacaktır. 

umumiye ile alakalı fabrika ve müesse- hakkında izahat almışlar, fuan gezmiş- leri için de sayısız felaketler hazırlr 
sat gezilerek bunların hava tehlikesine ler, paviyonlar ve fuarın umwnl ışık iş- v b'l' 1 B ... bİY 
k k . . yacagını ı ır er. una ragmen 
arşı orunma bakunından tetkikatı ıcra lerıle alAkadar olmuşlardır. "k b' d" h b .. l ),.r' 

edil · · ed d' ktill ilini H b 1 d v .. Alın 939 yu ır unya ar ını goze a ıyor , 
rnış va ıcap en ıre er ver §- a er a m ıgına gore anya, Alın b .. k .. . tiııı. 

Ur I · fuar 1.,ür-'- t k t sa, anyanın ugun u vazıye . zmır ına ~ <ıA e me asavvurun- JşJ 
-o-- dadır. sadece Çekoslovakyayı alaka . 

Z eden bir mesele telakki etmiyerek bit 
i yaret - müvazene meselesi saydıkları .,,e btJ 

Alınan Ceneral konsolosu, diln beledi- Enstitüye müracaat müvazenenin bozulmasını daha fe' 
Tahranda cam ve şişe fabrikasının in- branşda mUtahassu bulunan ve esasen ........................ ................... . 

çalışmakta bulunan Isveç tebaasından :.· Gelenler, Gidenler ~ c:~atı ilerlemektedir. Uç aya kadar biti-

ye reisini makamında ziyarette bulun- fazladır laketli buldukları içindir. 
muştur. 

r- Mösyö (Iianrf. Kaklin)in koturatı da ye- . ................................ .... ...... . 
rilecektir. Makineler gelmiş ve yerlerine nll n.ınişf Şurayı devlet tazminat dairesi reisi B. 

-----~-

B. Leurber ıko~ağa başlanmıştır. e ır. * Hakkı Istanbul yolile şehrimize gelmiş-
Iran petrollerinin 1937 senesi mart ayı tir. Bir hafta sonra Ankaraya dönecek- Fransız şehircilik mütahassıslanndan 

lstihsalatı 851,3M ton ve ihraç olunan Alıancafın macları tir. B: Leurber yakında lzmire gelecek ve oe-
ıl · . . • .. ul hir pllnı etrafında tetkiklerde buluna-miktar 858,751 ton iken bu y aynı ayda Alsancak takımının Nazıllide yaptığı Kutahya mebusu B. Besim tstanb - kt 

1,123,754 ton istihsal olunmUJ ve 904,594 ild maçta majlQp olması, AUancaldılar dan, Balya kaymakamı B. Bedri Balya- ca ır. 

Bir tayin 
ton ihraç edilmiştir. Iranın muhtelif ye-r- arasında allka uyandırmıştır. Bize veri- dan, İnlıi!arlar fen şube mildUrU B. Ce
lerinde yapılan bir çok silolardan biri de len malOmata göre Alsancak takımının mal Sıtkı lstanbuldan, Trabzon mebusu 
Tahranda yapılmıştır ki bUyUklUkçe ve yaptığı ilk maçın Ahancak birinci taJa. B. Abdullah Selçuktan gelmiştir. Sihhat vekaleti ııtma mücadele teşkl

diln !Atma Izmirden Mühendis B. Salih An-asri tertibat itibarile dünyada emsaline mmdan iki, ikinci maçta ise dört oyun- lzmir saylavı B. Rahmi Köken 
az tesadüf olunur. cu vardı. Diğerleri milbtedi gençlerdl İzmir vapurlle gi~tir. man 350 lira ücretle tayin olunmuştur. 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın ıineması olacaktır. 
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DiKKAT: 
Sinemamızın 

" 
" 
,, 

" 

Resmi 
hedefi 

: Ailevi ve içtimai fil imler gösterecektir· 
: Programlarının mükemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: istirahat için aranılan tekmil evıafı haiz 

olacaktır. 
: Sizin için bir gezinti oe e~lence kaynafı 

olacaktır. 
: Güzellik oe sar af et abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazır lanınız. 

Güzel filim 

Orta okul ve liselerde talebe kayıt iı· Görülüyor ki harp veya sulha 1"' 
leri büyil.k bir intizam içinde devam et- rar ek t k t H'tl•rill verm ar ı amaınen ı .. 
mektcdir. B. Hilanet Türk tarafından 1. . . ·k ~J 

ı t db. 1 ı ta ı--·1 · l · b lle- e ındedır. Alman Führerı büyü a ınan e ır ere or o.ıı.u ış erı a .. . h,r 
d· ı-ı.. t k tal b • u acaati çev- manyayı bugunkü kuvvetlı ve t• 

ı ~ ve e e cnın m r 1. k'. k k . . fe 
·1 • ti B k . titüslinde met ı mev une çı arma ıçın sar 11. n memış r. u sene ız ens ı.ı• 

talebe artış nisbeti yüzde kırktır. Akşam tiği §ayanı hayret enerjiyi onu 8';,a 
okuluna da fazlaca müracaat yapılmış yolunda yaşatmak için de sarfede f 
ve hepsi kabul olunmuştur. sulh aon da~a.da ~ile kur.ta_"~ 

t.ınetpaşa kız enstitüsünden mezun olacakhr. Bılakıs bır T eşrınıe , 
olan genç öğretmenler hakkındaki tayin tarihi kat'i ve değişmez bir ültifi'' 
listesi ilci güne kadar tasdik edilecektir. tom mahiyetini muhafaza ed~ 
Tasdikten sonra enstitü muallim kadro- dünyanın, insanlığın korktuğu f~c~ 
su gelec~tir. hakikaten Önüne geçilmez bir ,,fı,~ 

o lite olacaktır. 
ŞEVKET BILGlr' Palamut 

Kontrol ifleri iyi 
gidiyor 

---=~---

•• 

Uzüm 
Yeni palamut mabtulU bir haftadan· S J • l • 

beri pi7aaa:ra selmeie bqlamlftlt. şu... tanaart ış erı 
dilik ibncatta ıeçen MDeld tipler __. 9 38 yılı çekirdeksiz ltunı UOlO' -:; 
cır. Yeni mallar topluca .. lmei• batla· dud tipleri hazırlanarak tatbi~n~ fi'' 
ymca 938 tipleri. alakadar heyeti tara- lanmıotır. Ozüm ıtandart heyetiniO ~ 
fmc:lan teahlt olunacaktır. zırladıiı analis ce"elinde yedi tl od' 

Palamut .tandarizaayon divaaa. atan• için irilik ııiabeti 420, punn 61 S, 8~ 'I 
darizaa7on iılerini kontrol eden dairenin mara irilik n.iabed J90, puvan 48 ,6j, 
hassasiyeti aayeıinde pürüzsüz bir tekil- numaranın irilik niıbeti 375, puvaJl ~ 
de yüt0me1'te 'Ve palaınutlanmıza kar11 1 o numaranın irilik nisbeti no. ~&O· 
hariçte rağbet artmaktadır. Devlet Cll· 324, 11 numaranın irilik ni~ ıJtl"P 
rantisf iltında yapılan ihracatı alakadar• puvan 236, 12 numaranan irilik it# 
lar bUJ{llt blr «!mnfjetle kabul etmekte- 2.30, puvan 160 olarak kabul ed 
diıler. tir bublar azami .u.betlerdir. 
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TELG'RAF HA-BERLERi 
B. Çemberlaynın dün akşam 
radyoda söylediği nutuk 

Bir harbin önüne geçmek için insanca 
ne yapmak mümkünse yaptım 

''Endişe etmeyiniz! Eğer ihtiyatların gemilerine ve 

Yozgat au baskının
dan zarar g6renlere 
Kızı/ayın yardımı 
Ankara, 27 (A.A) - Yozgat villlyetine 

tabi Şeftall ve Mamure nahiyeleri köy
lerinde su baskınına uğrayan vatandaş
lara yardım için Kızılay tarafından iki 
bin lira gönderilmiştir. 

Eskişehir Sivrihisar kazasına tabi Sat
lanez köyünde su baskınına uğrayan beş 
aileye keza Kızılay merkezi ellişer lira
dan 250 lira yardımda bulunmuştur. 

Komiıeci Mihaif of 
Barınacak yer arıyor 

batar yalarına iltihak 

Istanbul 27 (Telefonla) - Taymis ga
zetesinin verdiği bir habere göre Bulgar 
komitacıları reisi iken Türkiyeye iltica 
eden ve Selanik anlaşmasından sonra 
Türkiye hudutları haricine çıkarılan Mi
hailofun vaziyeti çok nazik bir şekil al
mıştır. Taymisin verdiği haber şöyledlı-. 
Mihailof Istanbuldan karısı ile beraber emrini aldıklarını Polonyaya gibnek üzere Polonya kon-

y k k l f soloshanesinden vize alarak bir Leh va-
Ö ğre n irsen iz.. ine Sa in a ınız. ,, puruna blrunişti. Fakat son dakikada 

Londra 27 (ö.R) - B. Çemberlayn ta- sebebi olması bir kat daha imkansız gö- mesi ise tekrar ederim ki Sa Majeste bil- konsoloshane aldığı emir üzerine bu vi
rafından radyoda şu nutuk söylenmiştir: rünür. Bu hareket hiç te makul değildir. kümeli bu vaadlerin tatbik edileceğine zeyi iptal etmiş olduğundan Mihailof ve 

.__Yarın lngiliz parlamentosu toplanacak- Çekoslovak hilkümetinin ne sebeple kefildir. Eminim ki bu vaadimizin kıy- karısı Polonyada karaya çıkamamışlar 
""· Geçirdiğimiz buhranlı ve en<lişeli Alman muhtırasını kabul edemediğini metini hüsnü niyet sahibi her insan tak- ve tekrar Türkiyeye iade edilmişlerdir. 
"'2İy~ ihd ed hadise! · da takdir edebilirim. Bununla beraber öyle dir eder. Istanbulda kabul edilmiyen Mihailofu 
1_ as en erı ora an- ulh lnd hali Leh vapuru Izmire götürmH•, fakat Iz-
llllacağım. Evvelce Ingiltereden Alman- sanıyordum ki eğer daha ziyade vakti- Meselenin s iç e i ilmidlııi -. 
" •-k tmi uz Sulh imkfuıı mevc t 1 mir de eski Bulgar komiteci şefini kabul 
••Ya Ve Alınanyadan Ingiltereye tayya- miz olsa B. Hitlerle birlikte Çekoslovak "'~ e yor · u 0 -
- d k b unI gul lmaktan · ebnemiştir. Mihailof şimdi Leh vapurun-
•• ile gidip gelirken bu beyanatı yapa- hilkilmetinin Almanyaya terke razı ol- u ça un a meş 0 gen lnazdun. kalmıyacağım. Hatta, sulh davas.ım kur- da hiç bir devlet tarafindan kabul edilmi-

Zira vaziyet saatten saate de- duğu arazinin intikalini ahalinin hima- yerek oradan oraya ba• vurmaktadır. 
tışı tarabilecek olsa, Almanyaya ilçüncil bir • 
.,.,:ordu. Fakat bu gün bir tevakkuf yesine müteallik ldilfuıe şartlarla telif seyahat yapmağa da tereddüd etmem. 
lst ~yız. Sizlere bazı sözler söylemek için daha çok §•Y yapabilirdik. Biliyor- Fakat bu anda mutavassıt olarak daha Almanya ve İta/yaya 

ihracat sigorta 
edilmiyor 

e11ın. Siz, lngiliz kadın ve erkeklerine sunuz ki insanca ne yapmak mümkünse, fazla yapabileceğim bir şey görmiyorıım. 
're belki de başkalarına. bu kavgayı hal ve fasletmek için yaptım. Bu sırada yapabileceğimiz ve yapmamız 

l!lvveıa son haftalarda karıma ve bana Almanyaya ziyaretten sonra Şansölye lazım gelen bazı şeyler vardır. Bizde ha-
•:"ktup göndererek yaptığım gayretler- Hitlerin diğer Alınanların davasını hi- la tayyare hilcwnlarına karşı hizmet ede
b en dolayı minnettarlıklarını bildiren ve maye etmekle kendini mükellef tuttu- cek, yanginlara karşı çalışacak, polis ve 
u gayretlerin muvaffakıyetl için dua et- ğunu kuvvetle hissettim. Bana dediği ve müstahfaz kıtalarında hizmet görecek 

tllt!erin! bildiren ldmselere teşekkür ede- dün akşamki nutkunda tekrar ettiği SU- gönüllülere ihtiyaç vardır. Bilirim ki er
tlııı~. Bu mektupları yazanların ekserisi det meselesi bir defa halledilince Avru- kek kadın hepiniz memleketin mildafaa-

v tand 1 1 pada hiç bir arazi talebinde bulunmıya- · · ,,.,__ 1 · · · teklif h ı., . a aş arımız o an anne- sı ıçın ııı=ıet ennızı e azırsınız. 

Londra 27 (ö.R) - Dünya piyasala
rından Almanyaya ve Italyaya vukubu
lan ihracatta harp tehlikesine karşı si
gortaların kesildiği öğrenilmiştir. Sigor
ta kwnpanyaları beynelmilel vaziyet ta
vazzuh edinceye kadar bu tedbiri almıya 
lüzum görmüşlerdir. 

SAYFA: 3 
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Müthiş kaza 
Beylerbeyinde bir fişenk 

berhava oldu-
fabrikası 

lstanbul 27 (Telefonla) - Bugün saat 17, IS de Beylerbeyinde 
çok feci bir kaza olmuştur. Yalı caddesinde donanma fişengi imal eden 
ve B. Hakkı Şinasinin idaresinde bulunan bir fabrika bir infilak neti
cesi tamamen harap olmuş, ameleden yirmi üç kişi de ağır surette 
yaralanmıştır. 

Ölen yoktur. Yaralılar hastaneye kaldırılmışlardır. 
içlerinden yalnız üçü ifade verebilmişlerdir. Fabrika cümhuriyet 

bayramına fişenk yetiştirmek için çalışıyordu. Amelelerden Mehmet 
adında biri barut doldurduğu fişenge elindeki tokmağı şiddetle vurun
ca barut palamış ve diğer fişenklere de sirayet etmişir. Tehlike karşı
sında barut varillerini kaçırmak isiyen amelelerden bir kısmının taşı
dıkları bir varile de bir kıvılcım isabet etmiş, varil müdhiş bir gürültü 
ile patlamıştır. Fabrika bu infilaklerle alevler içinde kalmış ve yanma
ğa başlamıştır. itfaiye yangın ve kaza yerine on beş dakika sonra yı:
tişmiştir. 

Af yonlarımıza lngiliz 
piyasasında rağbet var 

lstanbul 27 (Hususi) - Afyonlarımız lngilterede çok rağbet 
görmüştür. lngilizlerin bizden aldıkları afyonları derhal sarfetmiş ol· 
dukları bildiriliyor. Yeni siparişler vardır. 

Halk yardım sandığı 
Istanbulda tetkikler yapan Halk bankası 

Umum müdürü lzmire de gelecek 
lstanbul 27 (Hususi) - Halk bankası umum müdürü buraya 

geldi. lstanbulda açılacak halk yardım sandığı için tedkikler yapacak 
ve yine ayni maksadla umum müdür lzmire gidecektir. lı r ve kardeşlerdir. Fakat Fransadan, cağini temin etti. Berştesgadene ilk ziya- Eğer hizmetinizi teklif için henüz milra

_,_elçikadan, Italyadan, hattA Almanya- retten sonra Çekoslovak hilkilmetinden caat etmemişseniz mahalli otoritelere 
""11 diğer mektuplar aldım. Bunlarda B. Hitlerin taleplerini esas itibarile ihti- derhal müracaat etmenizi isterim. Onlar 
~ endişeler ve harP tehlikesinin zail va eden teklifler aldım. size ihtiyaç olup olmadığını ve nerede 
ol~u~ - heyhat, vakitsiz olarak ilmid Almanyanın Südet arazisinin derhal kullanılabileceğinizi size derhal bildire

Cenevredeki kanaate göre hiç 
<>dildiği zaman - hissedilen inşirah ifade kendisine terki ve Alınan kıtaları tarafın- ceklerdir. bir ümit kaybolmuş sayılamaz ediliyordu. Mesuliyetlmi biliyorum. Fa- dan hemen işgalini istediğini görmekle Endişe etmeyiniz. Eğer ihtiyatların 
lat bu mektuplardan sonra onun daha büyük hayrete düştüm. öyle ki Alman gemilerine ve bataryalarına iltihak em-

tılct olduğunu hissettim. Bizim siperler olıruyan ve Alman rejiminde yaşamak is- rini aldıklarını öğrenirseniz yine sakin Cenevre 27 (ö.R) - Führerin söylediği nutkun Milletler sız hükümetlerinin reddetmeleri sebebile kesilmiş olan mü-
~dıl!ıruzı ve gaz maskelerini tecrübe temiyen ahalinin himayesi için hiç bir kalınız.> cemiyeti diplomatik mahfellerinde yaptığı elim tesir dağıl- zakereler yeniden açılmış te!Akkl edilmektedir. 
•ttığlın!zi görmek miltlıl§, akla hayale ihtiyat tedbiri abnınasına vakit kalmı- Londra 27 (Ö.R) - B. Çemb~rlayn maktadır. Delegeler dün akşam Londrada Forayn ofis tara- Bu sabahki kanaate göre Südet mıntakasında askeri ta-
aıtlnıı- __ inanılmaz bir şeydir, Hem deni- yacaktı. Avrupa ve A 'ka~-·'-' Ingil' fi 1 ·- fı\>chn neşredilen ve ilk defa olarak Çekoslovakyaya karşı haffuz tedblı·lcrine lü.:um göriildüğü vesilesile Almanyanın 

-uaz, .,men '""'ı ız se r erı b' Alm h hali d ·ı So R h'd- 1 - . ·ı trn . . •-• - tas dil kted' ' .__ h ır an ücwnu n e Iıfgı tere, Fransa ve vyet us- a ı:se crı ta;;:ı e e.sın~ IIDl\.AU avvur e meme ır. 
lı · ..,,.ımadığunız iki millet arasındaki itiraf etmeliyim ld bu areket makul nin raporlarını uzun uzadıya tetkik et-- yanın tam tesanüdünü il~n eden tebliğe son derece büyük Cenevredeki kanaate göre hiç bir Umid kaybolmam~tır. Ye-
~ ltavga dolayısile. Bahusus ki esaıı iti- değildir. Eğer bunun sebebi Çekoslovak miştir. Öğleden sonra kral Amerika se- ehemmiyet veriyorlar. ni bir müzakere devresinden sonra hem Berlini, hem Pragı 

rlle halledilml.ş olan bir kavganın harp hükilmetinin vaadlerine emniyet edilme- 1 firi B. Kenediyi kabul etmjştir. Diğer tarafdan serbest müzakerelere yolun daima açık tatmin edecek bir formulün niliayet bulunacağı ve böylece 
kaldığı miişahede edilmektedir. Zira B. Çemberlaynın dün her türlü cebrU şiddet tesviyesinin bertaraf edileceği ümid 

Çekoslovakyadan iftirak istet;ni_yor 
rag 27 (ö.R) - Çekoslovakyadakl 

Dakika: 
Harp hazırlığı başladı ~ demokrat gençliği reisicümhur Z.U&' :"'"'"""' 

ın' lıeneş ve başvekil general Siroliye bir \ FSFtl! 
li;."";l göndererek Alman demokrat genç- --...;;;;.ıd*"ıl.ILL.'.:. 
Ilı tnin sadakatini, Çekoslovakyanın ta
lla lllnlyeu mülklyesirtl muhafaza için alı-
111 ~ ~birleri heyecanla tasvip ettikleri
lıği UdU'ınlşlerdir. Demokrat Alman genç 

f'.ransa ihtiyat kuvvetlerini çağırıyor 
lngiltere kadınlardan ordu yapıyor lu • Südetlerin Almanyaya ilhakı aley-

1\Qedir 

8 
Cenevre 27 (Ö.R) - Çekoslovak dele

ı-,,";'0nu uzun bir tebliğ neşrederek Füh
~ in nutkundaki hakikate uygun olmı
~ddiaları reddetmektedir. Slovaklar 
tah rl~ serbestçe birleşmişlerdir. Siroli 
~ lııesın~e Slovaklar ilç nazır tarafm
~atııı!_tınısıI ediliyor, Keza Südetler de 
"lnıış en serbest bir rejimden istifade 
tarllf ı.., ve Çek kabinelerinde ilç nazıı· 

lll<lan temsil edilmişlerdir. Demokrat Almıın gençlerinin Çekoslovakya lehindeki tezahüratı 

Askeri nakliyat yüzünden dün Berlinde münakalat durdu 
FRANSA VE INGILTEREDE ihtiyatlarını hilkilmet silllh altına çağır- buradaki ikametlerin! uutmak mecbu· 

mıştır. Hilkümet, Brilkseldekl bütün otı>- riyetinde olıruyan Amerikan vatandaşla-
Istanbul 27 (Telefonla) - Son dakl- bilsleri müsadere ederek asker! nakllya- rının meınlekelerine dönmesi tavsiyeye 

kada hemen hemen bütün Avrupa mer- ta tahsis etmiştir. !Ayıktır. 
kezlerinden alınan haberler her tarafda ALMANYADA HARP HAZIRLIGI Bffi AMERIKA SENATÖRÜ 
ve hummalı bir şekilde harP hazırlıkları-, DIYOR Kİ 
nın yapılmakta olduğunu bildirmekte- Alınanyada da asker! hazırlıklar son 

Londra harbe hazırlanıyor ... 
dir. Fransızlar yeniden ihtiyat kuvvetle- haddi bulmll§tur. Bu gün askeri nakliyat Vaşington 27 (A.A) - Hüküınet vı 
rini silruı altına çağırmışlardır. yüzünden Berlinde bütün mllnakallt askeri komisyonla yakından alAkası olan 

Ingilterede, bu akşam neşredilen bir durmuştur. Almanya tamamen bir harp demokrat senatör Logan bu sabah yap
emirname ile geri hizmetlerde kullanıl- havası içinde bulunmaktadır. tığı beyanatta bir Avrupa harbi vukuun-

\1 estminster sarayının cephesine, umumi meydan
topları yerleştirilmiştir 

mak üzere kadinlardan mürekkep Uç AMERIKA, TEBEALARINI FRAN- da bitaraflık kanunlarının iptali ile Ingl]-
fırka teşkili takarrür etmiştir. Bunların SADAN UZAKLAŞMACA tere ve Fransaya lüzumlu olan bütün 
başında yine kadınlardan bin subay bu- DAVET EITt harp I.ıvazımının Amerikadan 1&tın alın· 
lunacaktır. Parb 27 (A.A) - Nevyoriı: Herald ga- masına lınkAn verecek bir politika tat-

lara deli tayyaıe BELÇIKADA HARP HAZIRLIGI %etesinin Paris nilslıası Pari.ltekl Ame- blklnl lstiyecelini blldiıml§tlı'. 
rlkan büyük elçiliğinin aşağıdaki tebll- Senatör böyle bir harpde Amerika için 

l>IUis " 
vllıiy "7 (Ö.R) - Bu saatte iki hAdise 

ete hakimdir· B' · · · b ""··~ ~t 19 . ırıncısı u ~· 
Ç•ııııı.,,,1da Ingiliz başvekili Sir Nevil 
lıecelt 0~Yn tarafından radyoda söyle-

ıc, . n nutuktur. 
'lllcıs· 

laYııtıı 'F'ı" de şudur: B. Nevil Çember-
ll;ııerın ührere gönderdiği mesaja B. 
oları. ln cevabını Londraya getirecek 
h giJiz ın" •relteti uınessili Sir Horas Vilson 
etll\iş nden evvel de FUhreri ziyaret 
lt.ır ve Yarım saat g" .. .. t" s· a.s v·1 oruşmuş ur. ır 

lıareltet ı so~ saat 13,45 de tayyare ile 
~\;ı. etm••tir Za edild' - . .. 1 ı.ter ·ı ·~ · nn ıgıne gore 
~ 'e ın"J•'-0ıı. lıibb u ""'atında hariciye nazırı 
C--ı._ •ntro M 0 uels d h P, areşal Göring ve B. 

e azırb 1 lı ,.. U unmuşlardır 1 . -..eınb . 
'll\ hey~ erlayn tarafından gece yapı-

felleli Üz ~ Alınan resmi ve siyasi mah-
erınde d , . , 

Bu mahfellerin fikrince başlıca mesele topları yerleştirilmiştir. Belçikada da bilyük bir harp hazır- gatta bulunduğunu bildiriyor: bltaraflılt mevzuu bahsedilmlyeceğlnl 
lığı başlamıştır. Hudut muhafaza kıtaatı Avrupadaki karışık vaziyet dolayısile söylemiştir. şudur: Almanya için, B. Hitlerin muh- Ahaliye sığanak vazifesini görmek üze-

tlrasında verilen mühleti daha bir kaç 
gün uzatmağa imkfin var mıdır? B. Çem
berlaymn beyanatı henüz Alman gaze
teleri tarafından neşredilmemiştir. 

re kilometrelerce yeraltı siperleri kazıl- -~k.lı· ;-dde;-;~-lı· ~1 ;;;-;:eedd;;--~istrtifU' ~edil;;di·~-:--~;;iiiiin:mmir.İr..iİamuaiZiiiiiiiiiiiiiiiiia:iiiaii:iiiir.iiiiiiZiıiiaiii:iiiiiiiii~ii . ze erme yuz erce s ye 
maktadır. Bu amelıyat son derece acele . tir 

llll§ • 

Londra 27 (ö.R) - Dovning Streette 
fasılasız fevkalade bir faaliyet hüküm 
sürmüştür. Bir çok halk nazırların geliş 
gidişini seyrebniştir. Kabine içtimaı sa
at 11 de başlamıştır. Nazırlar meclisi öğ
leden sonra tekrar toplanacaktır. 
Londranın hava taarruzuna karşı mü

dafaa haline sokulması hazırlıklarına 

halk ve gazeteler derin bir al§ka göste
riyorlar. Londranın her tarafında bu ha
zırlıklar göze çarpmaktadır. Vestıninis

ter sarayının ceph.,.ine, Haydparka ve 

devam ediyor. wnum! meydanlarda ge- Avam kam r arln tek b' içtima 
li , düzl' .. b . k f l' ti a ası y ır ce giın u u sıper azma aa ıye parak B N .1 Ç b 1 t 16 . ya . evı em er aynın saa 

devam etmektedir, ya doğrubeyanatını dinliyecektir. Mil-
Bütün işsizler bu işlerde kullanıldı- ~ muhalif işçi partisi lideri B. Etli 

ğından Ingilterede bir tek işsiz bile kal- tarafından açılacak ve bunu muhalif li
mamış ve iş borsası listeleri tamaınile beral lideri Sir Arşibald Sinklerin mü-
kapatılmıştır. dahalesi takip edecektir. 

Caddelerde sefer kıyafetile dolaşan Millt müdafaa nazın Sir Tomas Inskip 
askerlerin miktarı son derece arbnıştır. saat on üçe doğru Forayn ofise gitmiş
Diğer tarafdan orduya ait hafif tanklar tir. Cenubi Afrika fevkalfide komiseri 
ve kamyonlar şehre girmektedir. Dovning Streette B. Çemberlayn tara-

Hava bombardımanından çıkabilecek fından kabul edilmiştir. Saat 13,15 de 
yangınları söndürmek üzere muıızzam Lord Ha1ifaks onu takip ederek yarım 
miktarda kum torbalan nezaret avlula- saatten fazla başvekil nezdinde kalmış-

J .. na ve ilk 

Yusuf Riza Okulunda 
Yeni öğrenci kaydına l S eylôl ve derslere de l birinci teşrin tari

hinden itibaren başlanacaktır. 

Kestelli Caddesi No. 7 6 TELEFON : 2914 
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fAtFA: 4 YENi ASIR 

ŞEYTAN 
ı:ım-

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

Büyük aşk lJe macera 
-60-

romanı 

Nihayet sık ormanlıklarla çevrili, çok! genç bir dokrordu. Yirmi yedisinde ya 
nünbit ve mahsuldar bir rınılıiıe geldi- Yardı }'1l. yokta. 

!er.. Bağa gözlüldü, r.eki bakışlı, yakışıkh 

Fftll!IZ .müstemlekelerinden olan ba bir delikanlı idi. 
yeder.de cördülı:leri feyiz Te berekete rağ- J aa ziyaretinin sebebini anlayınca bü
m.,. Jaiç bir Avzapalıya rutla.madılar. yük bir ümitsizlikle iki elini yana açtL 
Hatta bir çok teşebbüsler. yapılmış ya- - Orada da mı? diye haykırdı. Çıl-
nda bırakılmıf, terkedihniıti dınnak iştea değil. Bütün zavallJarıa 

Ceçtilcleri küçi.ilı: köyieri kulübeleri imdaılanna tek başıma ben nasıl kotar, 
b•..ı. .... naS1! yetiıebUirim. 

On.da burada aiy.olı duili kihinler ot- 1dare İ.oe bena yardııneı kirase gön-
lar pbır.ak göle yüzi.ine doğru kollamu dermiyor. Y olr.sa bütün bu müstemleke 
kald..anılc IMrıeyler yalvanyorl.ardL havali.i İnsa.nlannın ölmesini rui bek

Hqıoıiain de yüzlerinde büyük bir kor- lıyorlar? 

ku ve dem varck Dillerini bilmeılilı:leri - Demek buralarda bir hastalık sal-
içio dertlerioi an.lıyam.ıyorlardı. gıru bat gösterdi. Nedir bu hastalık? 

Büyük bir köye doğru ilerliyorlardı ki - Birdenbire patla!< veren bir hasta-
kendileriae doğru acı acı istimdat ederek 
l<oşan bir lı::adm gördüler. 

Kadm yaklilflD<:a gözlerinden ip gibi 
yaşlar boşalarak bir şeyler yalvardı ve 
eliyle de bir istilı::amet gösterdi. Jan ve 
Cüs büyük bir feliket içinde kaldığına 
hükmettikleri kadını takip ettikr. 

Kadm önde, onlar arkada köye girdi
ler. 

Köyde herkes aynı felaketin oillesini 

lık .. Bereket versin şimdililı: ha.talık hu
dudu o kadar geniş değ;I.. Fakat daha 
geniş bölgelere sirayet ihtimali mevcut. 

Benim ise buna mini olmak için elimde 
hiç bir vasıtam yolr... 

- Hastalığı tedavi için ne )hım.) 
- Tedavi için... Evet.. Bunun için 

çolt uğraşbm. 1-1.asQlığm üzerinde gece 
ve gündüz mütemadiyen menol oldum. 

Gelin.. Bakın .. 
yemİf gibi boynu bükük ve derin bir elem Jan Lö Helye, genç doktorla bera-
lçinde idile<. her hastahane vazifesi gören barakaya 

Kadın onlan bir kulübeye götürdü. gfrdiler. 
Kulübenin içinde toprak üstünde kıvnl- Hasır örgüler odalara kapı vazifesini 
nan ilci genç vardı. görüyordu. Doğru oöylemek lazımsa hu 

Bu iki genç, ıüphesiz k:ı.dının çocuk- hastane barakası çok fakir olmakla b""' 
ları, meçhul bir marazın pençesinde ölüm raber çok temizdi. Hastalar seyyar kar~ 

haline gelmişlerdi. Derileri kemik.lerine yolalat<la Yllbyotlardı. Her tarafta bol 
yo.pqm,., etleri çürümeğe yüz tutmuştu. ve temiz bir bava vardı. 

Barbarosun 

Preveze 
Zaferinin 

400 üncü yıldönü.mii 
Kahraman Türk denizci
sinin türbesinde emsal
siz: tören we tezahUratla 

les'•t edildl 
-BAŞTARAFI 1 lNCt SAHiFEDE

binlerce halk toplanmıştı. 
Merasime askeri ve sivil lise talebeler ,İ 

yedek subay okıılu, kız ve erkek izciler, 
denizciler iştirak ettiler. Saat onda Ha
mi:liyeden atılan 19 pare topla merasime 
lıa§landı. Limanda bulunan bütün ge
miler düdüklerini çaldılar. Vali B. Mu
hittin Üstündağ bir nutuk söyliyerek 
Akden.izi titreten bu kahramaA Türk de
oİTrjsjnjn kahramanlıklarla dolu olan 
hayat vesikalarını andı. 

Valinin nutlmndan sonra genç bir de
niz subayı da bir nutuk söyledi. Büyük 
Barharosun türbe.sine çelenkler kondu. 
Ilti manga deniz talebesi havaya üç el 
.ateş ettiler. Törenden sonra donanma 
müzikası başla olmak üzıcre taksim abi
desine gidildi, çelenk kondu. Sahilde bu
lunan Barbarosun türbesi ile karşısında 
demirlemiş bulunan Amiral gemisi ara
sından mu.:ızzam bir deniz gcçid resmi 
yapıldı. Türbenin önünde denize çelenk
ler atıldı. 1fü tayyare filomuz da Türkün 
büyük deniz kahramanı için yapLlan bu 
büyük törene iştirak etti. Gece limanda
ki bütün gemiler tenvir edilmiştir. 

Bir yangında 
Yakın olan ölümleri ko.q1Stnda vücutları- Doktor: 
na şimdiden kurtlar ütüşmüştü. - Bu hastalu, dedi. Haftalat<lanberi Jki kardeş yandı 

Kadın. iki Avrupalının ayaklarına ka- tedavi ettiğim ve müşahede alnda tut- Balıkesir (Hususi) - Taşkesiği kö-

B. ÇEMBERLAYNIN BEYANATI 

Bitler vaatlara inanmadı 
Halbuki bu vaatleri en kısa zamanda 
yerine getirmeği taahhüde hazırız 

Londra 27 (ö.R) - Çemberlayn dün 4 ni taahhüd etmeğe hazırız. Alınan dev- için Iııgiltere .,., Fransanm, Londra bl
akşaın matbuata aşağıdaki beyanatta l let reisinin bu teklifi red etmiyeceğini gili& - Fransız teklifine müsteniden B. 
bulunmuştur: 1 kuvvetle ümid ediyorı.ım. Bu teklif Al- Beneş tarafından verilen vaadin tabak• 

Hitlerin nutkımu okudum. Sulhu kur- j manyada kabul edildlğiın zaman bütim kukunu Ingiltere ve Fransanın tekeffül 
tarmak için sarfetti.ğlm goyrel.tere yapt>-lolan dostluk ıihni,yetile yapılmıştır. Eğer ettikleri lıaklmıda B. Çemberlaymn d(itı 
ği telrnihlerden dolayı mütehassis oldum. kabııl edilirse kan dökülmesine mahal akşamki beyanatı derin bir tesir yapı:nıŞ" 
Bu gayretlerime devam edeceğim. Çün-jkalmadan Südet Almanlarının Almanya tır. 
kil harbı istemiyen Avrupa milletlerinin 1 ile birle§ıneleri hususunda Almanya ta- Havas ajansının Berlin ırıuhabirlne gö
üzerinde gayt!t geniş bir şekilde ltilil nıfınılan iıhar ..dilen llftU Y"rine geti- "'' lngiliz - Fransa gannlisl. haklı:ınd.t 
edilerek halledilen bir mesele yüzünden rilmiş olacaktır.• Almanların ileri sürdükleri iddiaları eC' 

kanlı bir kavgaya girişmelerini biç bir Londra 27 (A.A) - Düıt tayyare ile nebt diplomatik mahfellerini tatmin e<le
mantık kabul etmez. Bitlerin yapılan va-ı Berlinden avdet etmiş olan Ingiliz lejyo- eek mahiyette ~ldir. Almanların bU 
adin yerine getirileceğine inanmadığı nerleri reisi B. Çemberlayna yeni hu- garantiden 5"nra sembolik olarak, .ı'J· 
anlaşılıyor. IWbuki. bu vaad doğrudan. dutların tayini sırasında Çekoslovakyada man arazisi içinde bir çıkıntı teşkil eden 
doğruya Alman hükümetine değil ayni 1 intizam ve asayişin muh.afazasuu temin ve Südet polisleri tarafınıian kontrOl 
zamanda Ingiliz ve Fransız hükümetleri- için Ingiliz lejyonerlerinin yardımda bu- edildiği iddia edilen H~ arazisini derhal 
ne de yapılmıştır. Bu vaadin sadakatle lunmaları teklifine B. Hitlerin vermiş işgal edebilecekleri kaydediliyor. Bu illc 
ve tamamile yerine getirilmesinden ken- olduğu cevabı tevdi etmişlerdir. işgal B. Hitlerin Alman milletine vaadlııl 
dim.izi. minen mesul addedeceğfanizi söy- Malılm olduğu veçhile Bitler dünkü tutmasına imkan verecektir. AlmanY' 
liyebilirim. Alman hükümeti. devir şart- nutkunda Ingiliz lejyonerlerinin bu yar- bu ilk menfaatle ve Ingiliı - Fr.ıns1z ga' 
!arının kuvvetle değil müzakere yolu ile dımına telrnihde bulunmuştur. rantisile iktifa etmezse ecnebi diploınr 
halledilmesini kabul ettiği takdirde bu Berlin 27 (ö.R) - B. Beneşin sözüne l ük mah!elleri fikrince bunu takip ede> 
vaadin makul bir ,..kilde mümkün olan itimad edilemiyeceği bakkmda Fübrer cek hadiselerin mesuliyetinl kendi ~e' 
en kısa bir zamanda yerine getirileceği- 1 tarafından yapılan itirazı bertaraf etmek rine alınış olllCÜtır. 

Bitlerin tekliflerini 
Çekoslovakya bila kaydü şart reddet

tiğini lngiltereye bildirdi 
panınıt ')'1U"<lım yalvarıyordu. tuğum ctecrübe ve tetkik> hastalan;ı- yünde fecl bi rhildise olmuş iki kardeş Londra 27 (Ö.R) - Çekoslovak bükü- !ere göre köylüler m<>bilya.larını bile be- bazı hücumlar yapılmıştır. Alınan de' 

Jan çok müteessir oldu. dır. yanarak ölmüştür. Yapılan tahkikata na- metinin Alınan muhtırasına cevabı Çe- raherlerindc alıp götürem.iyeceklerdir. mokrat gençliği. tarafından B. Beneşe <I' 
- Gus .. dedi Buraya bir hastalık - Ne netice aldınız} zararı hadisenin şöyle olduğu zannedil- koslovakya sefiri B. Mazarik tarafından c Hükümetim yük.sek sesle beyan et- başvekil general Sirodiye vatanpenret' 

oalgını girmiş.. Sende son la.lan kininler- - Hemen hemen hiç.. Bu odaya da melı:tedir: Lord Halifaksa verilmiştir. Notanın baş- mek ister ki B. Hitlerin mütalaalarının lik telgrafları çekilmiştir. 
den tesiri olmamakla beraber şu zaval- giriniz mösyö Lö Helye.. Mustafa ve Bekir adında iki kardeş lıca noktaları şunlardır: bu şek1ile kabulü mutlak surette ve bila Çekoslovak mahfellerinde kaydediJdl' 
lılara yer. Doktonın çalışma odasına girdiler. havaların soğuk gitme5i üzerine orman- c Hükü.metim Alman muhtırasının kaydüşart imkansızdır. Bu yeni ve ..ali- ğine göre Alman muhtmwnuı AJrnaıı1"' 

Kulüh" enin önünde biriken büyük bir Burada. masa üstünde bir mik.ropkop, dnn çam ag" açları toplom•clar ve evlerı"ne h de b •o -~ muhteviya!L karşısında ayret içlıı mane taleplere karşı hükümetim en ü- ya ilhakını istediği mıntakada Çdı: dili• 
ke!ıb.lılc feryat ede<ek ailanarak ken- bir çok küvetler, tüpler, laınlar .. kava- yığmışlardır. Iki kardeş evlerinin ocak- kalmıştır. Bundaki teklifler lngiliz - yük mukavemet göstermeğe kendini nuşan 816 bin vatandaş vardır. Diğer ı.ıı· 
dilen için, kendi kulübelerinde ölenler nozlar vardı. ' !arını ateşlemişler, bu ocağın kerşısın- Fransız p!Aruııa göre kabul ettiklerimi- mecbur hissetmektedir. Böylece hareket rafdan plebisit yapılması istenen mıııı.ıı' 
için de yardım dileniyorlardı. insan kendini bir ilimin laboratuva- da bir müddet ısındıktan sonra uyumak zin pek ilerisine gitmektedir. Bu teklif- edeceğiz, Allah yardımcımız olsun. kada 143 bin .Alınaıııı kaqı 1,116,000 çe~ 

Jan Lö Helye isyan edecek dereceye rında zannediyordu. üzere yatmışlardır. Biraz sonra ocaktaki lerin kabulü Çelwslovakyayı milli mev- c Tomas Maı:ariltin milleti esirlerden vardır. Bu rakamlar Alman talepl~ 
geldi. Doktor devam etti: dallar iyiden iyiye tutuşmuş, ateş parlı- cudiyetini lrorımıak imkanını veren her mürekkep bir millet olmıyacaktır. ıv,_ milliyet prensiplerine ı:ıe kadar ayk!l1 

- Bu nuıl l"Y·· diye bağudL Mü.- - Ba tüplerin ;çinde bu havaliyi yarak evin içine de sar~tır. teminattan mahrum bırakabilir. Bizden zularını takip ettiğimiz ve tclılilc.e saat.in- olduğunu gö.termektedir. 
temleke idaresinin burada doktoru .. Sıh- İstila eden marazın bir milyudan fazla Derin bir uykuya dalan iki kardeş atq istenilen şey, itina ile hazırladığımız mü-\ de kendilerine müz.aharet ettiğimiz garp 
hl teşkilatı yok mu} Bu zavallılar da in- mikıoplan faliyet halinde bulunmakta- dalgalan vücutlarını yalayıncıya kadar dafaa tesisatının mühim bir kısmını terk demokrasilerinin mütekabilen miizaha
san ... Bunların böyle başı boş, kendi hal- dır. Hastalık için için h,..Iamakta ve müt- uyanmamışlar, biraz sonra dehşet için- etmek ve yeni bir müdafaa esası kurmak retine güveniyoruz...> 

Prag 27 ( A.A) - Royter ajansı ıııu
habirinden: 

!erinde ölüme nasıl terkediyorlar) hq bir nöbetle kendini göstermekte, fev- de kendilerine gelmişlerse de iş işten imkAnını bulmadan Alman ordularının Çekoslovak hükümeti ahalinin ve ot' 

dunun i~esini temin işi ile meşgul olll' 
cak yeni bir nezaret ihdas etmiştir. r.WJI 
müdafaayı alakadar eden sanayide çslr 
şan amelenin mecburi hlı:metleri hal'' 
kında bir kararname isdar edilmiştir· 

Gus, yarımyamalak öğrendiği yerli di- kala.de bir oüratle tahribini yapmaktadır. geçmiştir. Zavallılar kendilerini kurtar- memleket içine derin bir surette gir- Londr.a 27 (ö.R) _ Çekoslovak seliri 
il ile halka hitaben oordu: - Peki.. Bu kadar çalıpnanna ni- mak için alevlerin içlııden geçmek iste- melerine müsaade etmektir. Bu tek.lif- Mazarik, Hitlerin son nutku münasebe-

- Tabip .. tabip mafiş.. me.n bu hastalığa k.arJI bir aşı keşfede- mişlerse de muvaffak olamamışlar ve !erin kabulü halinde ÇekoslDvakyarun tiyle şunlan söylem.iştir: 
Anladılar .. içlerinden biri parmağı ile 

1 

mediniz mi) fecl bi rşekilde yanmışlardır. Yangın siyasl ve ek<>oomik istik.illi kaybolacalı:- c A.lman muhtırası, muzaffer bir dev-
bir istbaet gö.t.ordi - yine parmakla- - Sualin~de balı:llSllllZ. Fakat llflYl söndükten sonra enkaz arasında Bekir le tır. !etin illtimatomu mahiyetindedir. Yoksa 
rı ile dört ipret:ini J'llpb. Ba. doktorun bulmak io;Rı hastalığın hası.anın ırüeudun- Mustafanın kül olmuş oesedleri bulun- Ahalinin nakli halr!rmda yapılan tek- miirakere yolu ile nrlaşmaj!;a nrmak is
dört günlük uzak bir yerde bulunduğu- da yapuğı tesir ve sırrı bilmek, aşı tec- muştur. Müddeiumumilik tahkikata de- lifler fi.ilen, naü n!jimini kabul etmiyen tiyen bir devletin teklifleri değildir.> Prag 27 (A.A) - Italyan, AJmaıl fi 

Amerikan sefaret!ıaneleri memurlarıııı-° 
Prag 27 (O.R) - Bütün Çe&oslovak zeveeleri ile çocukları Pragı terke# 

arazisinde sükılnet vardır. Hudut muha- !erdir. Fakat bu sefareth.anelı.rin eıçileıl 
fWanna karşı pazar ve ~ gecesi 1 ile memurları yerlerinde kalıruşlarÖl'' 

nu anlatıyordu. rübelerinde nasıl bir tesir elde edildiğini vam etmektedir. bütün vat.anclaşlann pani1c halinde iira-
Yerliye doktorıın bulunduğu yere eit- anlamak lazım. Bunu da bildirecek has· 11- rıııa müncer olacaktır. Bunların kendi 

snelt ~ni aıılattılar. talardır. Halhulti benim haatalanm sade- Aydında Dil bayramı ş.ahsl mallerini almalı:sızın memleketleri-
Adamcağız bana llC\'inçle kabul etti. ce 1'trrap çekmesini biliyorlar. Hiç .. hiç ni terk etmesi icap edecektir. Bu telı:lif-

Ona daha birkaç kişi de iltihak etti ve birşey söylemiyorlar. Onlardan birşey Aydın (Hususi) - Dil bayramının 
6 ıncı yıl dönümü Halkevinde merasimle yola koyuldular. öirenomiyorum. Eğer hastalar isteoeler * ve bana yardım edebı1oeler .. ouallerime i::utlıınmıştır. Merasime Halkevi bando-
sunun istiklfil marşı ile b~lanmış, Evin 
tarih, dil, edebiyat şubesi komite heye
tinden B. Hulılsi Aksu Doğan tarafın
dan dil inkılabının ehemmiyet ve kanıl. 

terini tebarüz ettiren güzel bir konferans 
verilmistir. Konferansdan sonra küçük 
bir mektepli kız öz Türkçe yazılmış b:r 
şiir okumuştur. Dil bayramına Aydımn 
bütün münevver gençliği iştirak etmiş

- Ben, doktor Hanri Subyeran.... Ki· doğru cevaplar verseler.. iğneyi yaptı~ 

minle mğşerref oluyOl'urn mösyö} ğım zaman vücutlannda hissettikleri 

ı- Lö Helye, le-. bir tereddüu- imzı anlaıahiloeler .. Muhakkak bu fda
-a Moapart.,.... mefWD gece.inden \.ketin önüne geçebilirim. 
beri ille <lefa olarak k ... di imıini sö7- - Bwıa emin misiniz) 

ledi. - Katiyen eminim.. 
Hanri hemen hemen Janın yaomda -BiTMEDi-

Vakıfiar idaresi 

Çatalkaya hanını 
satın aldı 

Vakıflar idaresi lzmirde faal\yetini 
genişleterek ıehrin imarı işiyle yakından 

alakadar olmkatadır. Planlı bir tekilde 
çalı!!'All bu idare irad getirmiyeo, bakım· 

!:tz binaları elden çıkararak yeıine irad 

Romanya da 

Romanya İngiltere 
kliring anlaşması 

Romanya ile ~e arasında imza

lanan y"1i ldiring anlaşmasuım. en dik-
kate şayan kısımları şunlardır: 

Petrol satışlarından elde edilen döviz-

s;etiren müeueseler inşa ettirmehedir., lerin % 30 unun ihracatçının emrine 
Yakında yangın yerlerinde de bazı infaat bırakılması, % 20 sinin petrol hesabına 

yapılacaktır. ve mütebaki % 50 sinin kliring hesabına 

Vakıflar idaresi Bulvar şirketine ait yatırılmasını mecbur kılan eski ahkfun 

olan Çatalh}'ll.daki binalan k.ıi.milen -- baltidir. 
tın almıştır. Roma bankası, Amerika Hububat da dahil olmak üzere diğer 

konsoloshanesi, Glen Tobako büroları 1 normal ihracat için şu şekilde karar ve-
güzel lzmir nakliyat firketi ve Ömer Mu- . . . ld dil d'" · 1 · "' 40 . . ... . rilın ·tir. E e e en ovız erın ıo ı 
harrem yazıhanesının bulundugu hına sa- lcl" . h b I k b J 

. . • ırıng esa ına yatırı aca ve un ar 
lın alınmı~tır. Bu hınnlar tamır ve ıslah .. k .. . d . . d d hl! ı 
d ·ı k · resmı ur uzerın en pırım e a o -

e ı ece tır. 

kiralık apartman 
Celal Bayar Bulvarında Vahit Demir 

Kan apartmanının 5 odalı birinci katı 
ile 7 odalı üçüncü katı kiralıktır. Asri 
konforu havi bu iki daireyi gezmek isti-

mak üzere mahsub olunacaktır. 7o 20 si 
lngiltereyc yapılacak gerek mali gerek

se ticari tediyat için ve mütebaki 7o 40 ı 

da sırf menşe şahadetnameli Ingiliz mal

larının tediyesine hasrolunmak şarliyle 
ihracatçının emrine bırakılacaktır. 

tir. 

Aydında ilk okullar 
acıldı 

• 
Aydın 27 (Hususi) - Dünden itiba-

ren şehrimizdeki illı: -0kullar tedrisata 
başlaııuşlardır. Orta -0kullarda da ders
lere 3 ille teşrinde başlan.acakbr. 

--=--
Bütün Avrupa 

seferber 
- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAHtFEDE -

başvekilin izahah sarahati ve az.ım.karhğt 
bakımından takdire pyandı. 

KADIN VE ÇOCUKLARI HIMA YE 
lEDB!Rlffil 

RuS filosu Polonya sularııı 
da manevralar yapıyor 

- BAŞT ARAFI 1 tNO SAHiFEDE -ı ihtiyat tayyareciliğin müdafaa lı:uvvetle- ı içindir. ~ 
Loadra 26 (A.A) - Harbiye neza-, rini gerdı: harp ihtiyat filolarmm ve Londra 26 (A.A) - Domioyo~~.~ 

reti hava ve sahil müdafaası efrat ve ou- ı Londrayı tayyare hücumlarına karşı mü- mümessilleri saat 19 a doğru birbl! i( 
baylannı silah alt.na çağıran bir emirna- daf~:. ~dccek b~l~n barajlarının sefer- ardınca Dominyonlar nezaretine git~J 
me neşretmiştir. berlıgını emretmıştır. !er ve kendileri Malkolm Mak D0~ .ı 

Resmi mahfellerde umumi seferberli- Londra 26 (AA) - lqe nezaretinin tarafından siyasi vaziyetin inki~afıııJ 
ğin bahis mevzuu olmadığı tasrih edil- emri ;le bütün lngilterede havayici zaıu- haberdar edilmişlerdir. 
mektcdir. riYe üzerine bugünden itibaren narh ko .. 

Londra 26 (AA) - Hükümet gerek nulmuştur. Bu tedbir şimdilik 15 gün Londra 26 (AA) - Başvekil Ç~ 

1 

bedayn kralı ıı::iyaret ederelı: eote':S.· 

B • k ı k ı •• yona! vaziyet hakkında uzun boylu J 
ır ap an, az a sın mU• ' bat vecmiftir. Yarın Glukova gi~ı<" 

evvelce kararlattınlnuş olan kral ıiJ 

rebbisini parçalıyordu =~::u~,:;·~::: ~~~~~:::~ 
intizaren Londrada kalacaktır. ./ 

Los Aneelosta, bir canbuhanede, ken
disine alışhrdığı hayvanlaTla ba:zı oyun-

Bu, belki adam için de, tehlikelidir. _......--

lar gösteren bir vahşi hayvan mürebbisi, 

Fakat esasen canbazın hayvanın pençe

leri ara!':•ndan kurtulacağına ümit kalma-
bir kaplanın pençeleri altında kalmı§" mıştır. Hayvan öldürülürse o zaman can .. 

Her işe elverişli 
tır. bazı kurtarmak ta belki kabil olacaktır. K • 1 k h -1 

Seyircilerin bir kısmı deh1ali çığlıklar- . Buna karar verilince, oeyircilerden hi- 1 r a 1 a J' 
la kaÇ1'11lıya ba,lıyorlar, bir kısmı da rı derhal lu.plana ateı edıyor. Hayvan JJ-.ıı' 

canbazın imdadına koşuyor. Kaplan, ilk kurşunu böğründen yeyor. Yan tarafa Gazi Bulvarı üz.erinde Borsa ve t ıf 
adamın üzerine o kadar büyük bir hrrsla doğru devriliyor. O zaman başına ateş j kalara 90k ya.kın bir mesafede b;,Jı" 
saldum1'hr it~ canbaz Roman Proskenin etmek te kabil oluyor. Nihayet, ÜÇÜnCÜ "lverışli depo, yazıhane ve rııuıı>' ,.stf 
bir ilci çoğlıktan •onra nefesi kesiliyor. ve dÖTdüncü kurıunlarda kaplan ölü ne şelı:illeri de kullarul.abilecck bit' 
Kaplan peru;oelerini adama geçiriyor ve olarak yere seriliyor. yette büyük bir han kiralıktır· ıl 
ağzını açaTalc parçalamak üzere atdıyor. Canbaz Roman Proske de lo:..nlar için- Arzu edenlere topdan ve aytl• 

b 1 lan d l -'L .,. - d d h 1 dahi v-"ebilir" . ...~•ti Kafeain qma top llllllllf o 1eyirci- e ö ü ~.i uunmıştu. ~n i.aiai er a eu.ı ,,... 

ler adamı kurtarmak için yalnız bir çare hastaneye lı:aldmyorlar. Canbaz ağır su- Istiyenlerin: Gazi Bulvarında Jl ırıP 
1•··~•-.m • .,,,,; •nıtrlm•'\.QW~Ürp,

t ise pek kolay \ve pcygambctın s:avn_ • 
\um i in zevccHio talıbıın. 

R<>manya merkez bankası bundan böy
le yalnız devlet hesabına tediyatta bu
lunacak ve tlcarl borç bakiyelerini t.as
a:ördü. Okadar betencıı s.1 t.•• 11 

•---

Sıhhiye nazın Paris garlannda kadın 
ve çoc:ul<lan, himayesi için alınacak ted· 
birlere ait bir emirnameyi rcisicümhura 
imza ettirmiştir. Bu tedbirler, ihtiyat ha
reketi olmak üzere F ransarua §imal şarki 
mmtaltalanndan tahliye edilen kadın ve 
çoculı:lara müteallihiT. Nazırlar meeliııi 

parlamentonun içtirn.aa di:vcti ihtimalini 
de görüpnüş ise de fimdiye kadar bu hu-
9USta hiç bir lu.rar veramem.iştir. ôğ. 

leye doğru hariciye nazın B. Bonne in• görüyorlar. T ahanca çekip bay-yanı öl- ve bayatı henüz tehlike- 8 diş doktoru Azra DemireJli'y• $- J 
1-3 (2927) 
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Harba karar vermeden .. once -lzmir . vilayeti belediye seçimi 

C. H. P. Namzetleri Almanyayı tedbirli olmağa 
sevkeden sebepler çoktur Parti ilyön kurul başkanlığı, partice 

tesbit edilen asil ve yedek 
aza namzetlerini bildiriyor 

• 

Şaııııo1ye ffitlerin nutku muhakkak ki liberalleri ve demokratları kendine diif- nu .kaldırarak onlara maddi yardımda 
pek büyük bir al>emıniyeti haizdir. llllall .-.;,D. Kıralcılan, vatanlarını kay· bulunacağı kanaatindedir. 

Bu nutuk bizi endişeye dilşürmeli mi- hodea Bavyera ve Avusturya ayrılıkçı!.,., Sovyetlerin vaziyeti tamamiyle baş-
dir, yani demelı: istiyorum ki, onu oku· rın1 da unutmıyalırn. Bunların hiç biri kadır. 

duldan .sonra harbın muha'.kkak veya Jimdililc lamıldamıyor, fakat bir muvaf· Soyyet Ruaya barbı istİyof, falı:at Al
sadece muhtemel oldµj!una inanmalı fabyeta~lik halinde bütün bu hoınutsuz- , manya ile suurdq değildir. Bütün ..,_!e 

C.1-{ p B ,__ Y-"-" -·· _-~---•'eri: mıyız? luklar, kızgınlıklar, kinler birl...,.ekler·' buradadır, ve Soyyet ordusunun Çekos-vaJi · •t...anlığındanı 1 ·Fevzi Vural, 2 • Hüaeyin lnce, 3-. ... ... - JU11D&eP Düriist ve mantıkt olmak istlyen bir d" 
'Ve Parti L..ı_ _ F--• CUI b O T "" tün"' cu" ''--ahimol7lu, • Rı;.w· · · •• 25 H" · T pçunl7lu, 26. Mehmet .. ah" bir ,,, . . b"'t"" .. li ır. ki lovakyanın imdadına gelip gelıniyeceğiııi lllbe,· ""flUlN auı eç e- aman u '"' • .. • ~ • ueeyın ° -• muş ulin, mwessırı.ıı u un soy - Şüphesiz, Almanyanın bir müttefi ' bilm k ı•---, p I S ,__ 

inde hllrt' d • D" 5 T -L · K b d 6 M·' 1 Kızıl h 1 27 'M ·-'- Bura112: 28- . . .. . . . •'-b . • az=mır. o onya oyyet orou-Alde . ~ ı Y•r ırncı llye1& Mehmet ıncer, • anam a a IQ'1. • en- ca av u, • uotaJ& • ' yebıleceğı, Führenn Südetlenn aıu eti- vardır: ltalya. Fakat bu müttefik - mih· 
~ llıir olduğu halde vilayetin bütlln met Alca, 1 - Ahmet Karabina. 8 • Ali Avni Güler, 29 • Muatafa ~t oii~u, ne eseflendiği, kendini onların tabii ha- vere sadık kaldığıru Teırmen aöylemiş ol· au~un kendi . topraldarı.nd~n .. ~~esine 
hclcd·"e bir çolr. nahiyelerini dolafl'ralı: ~ılı, 9 • Şakir ~aradede.. 1 O - Ahmet

1 
30 • Ali Yo~cuoğlu, 31 • lhrahım Dılr.- misi gibi gösterdiği ve eğer onlara hak• masına rağmen , itin çığrından çıkmaaına musaade etmıyecek gibı ıı~run~yor. Fa· 

~· Yoldaınalannı yapmıttır. Yok· Dikmen, 11 • Saun Aldemır, 12 • Meh- men, 32. Rifırt Kumq, 33 •Şaban~· Inı verilmezse haklaruu verdireceğini taraftu değildir. 1 kat Romanyarun bu nokta uzennde Sov· 
lerd· ;.halktan arzu edenler dinlenmit- met Kocahey, 13 ·Fehmi Dinç. 14 • vaıan, 34FeyziCotkun, 35 -OamanCu- bildirdiğidir. 1914 de ltalya da~ ittifaka debil· yetlerle müzakerede olduğu söyleniyor. 
)ot!"'. , oklama eınaoında belediye he- Mustafa Cören. : neri. 36 • Enver ok:cular, 3 7 Süleyman Fakat FUhrer, eğer teknisyenlerin tevı di. Fakat 1914 de Almanya ile birlikte Rivayete nazaran Sovyet tayyareleri Ro-
ı.ı.:'"" r..kaın Üzerinden dört senelik Yedek ua neım:etleriı Gül Tütüncü. 38 • Hü.eyin Cumalı. 39• siyelerini dinliyecek olursa, harhın Al~ yiirümedi ve 1915 mayıs, haziranında 

1 

manya topraklan üzerinde uçarak Çek:o .. 
illet; ;ları ölçülmüş ve tehirlerine hiz· 15- • Süleyman Kararslan, 1 6 • Hüınü Mehmet Emin Ovam. 40 • Mahmut ~- manya ile Çekoslovakyaya miinbası~ onun aleyhine döndü. Jovalcyaya gitmiş. Romany& bundan p. 
lerı l]• okunan bir çok belediye heyet• Radoslu. 17 - Oınnan Varclar, 18 • Hü- gô1, 41 • M1191afa Kadıoğlu •. 42 • F~ kalmasına pekaz ihtimal bulunduğunu, ltalyan matbuatı Südet metalibatırun kiiyet etmiı. Çekoslovakya da bu tayya• 
"-r lltalı rey sahipleri tarafından tek- seyin Dönmez. 19 • Mahmut Cötgün, Orkant, 43 ·Cevdet Ekme~çı, 44 • Hu.e~ diğer tarafdan Alınanyanın birçok zayıf doğnıluğunu kabul ediyor, fakat Çekoo- I relerin kendisi tarafından Atın alıDlDll 
·-~~l!nzct gösterilmi~tir. Yeni belediye 20 • Sadık Sağırbay, 2 1 • Baha Oranlı, nü İncepın&r, 45 • Dr. Cahıt TunC11. % • noktaları olduğunu idrak eder. lovak~ birJıı;tni tehdit etmediği m.hette· ld • b "ti"- - -1 d .• ı. ta . 
"<ct.,-'4':etJ • •. d .., 48 ., - ... ' o ugunu ve u ı ıoar a a ~ yyareaı 
l..;. eri ıehirlerinin imar ve inkişafı 22 • Mustafa Alp, 23 - Haean Türkay, HaJll Dural, 47 • Alı Gume ag, • Evvela Alınan ihtiyatları hazır bir ltalya bir Bohemya federal devleti ta· f t" 1 · ldukl ·· 1 · B" 
·-ı"ll n d sı a ıy e gıeçml§ o anru soy emıı. ll' 
~-l'tiy c iltkündüklerini birer mektupla 24 •Fehmi ÖZ, 25 • lbrahim Subay, 26· Mustafa Altınörs. halde değildir .• 19~0 elen 1933 e ~~~ ıaVYUr etmekte, bunun organize edilme~ lıarp halinde Soyyetler Birliği de ite kan· 

A c hildirecclderdir. Ali Şoför, 27 - Ahmet Sônme:t. 28 • mecbutl asketı hizmet mevcut değildi. sini temenni etmektedir. Esa.en bu te•, k Fak F d b harbt. 
18 d~ın 29 uncu Pertembe günü saat Mustafa Sürücü. BA YlNDlR KAZASI 22 ile 34 Y~ arasında mükemmel. ihti- mennide yalnız da değildir. F ransada da '~ 11

.r. . alt Dransanelc ı~ a UF 
e L• lk '-il etleri· k tl . • kil d bil .. 1.. b • gırm .. ı prtıy e. em 1f ııene ranse.· •o'-• rıa evinde lzmir beledıy" esinin "" aza ,,_ · yat uvve erını teş e e e.,.,.. eş bir rn\ı: aklı b--ında insanlar Çekoslovak• 

' "'atn.. AZ.AS 1 lb h" Dedeaiaçlı 2 • Şükrü mil kad da talim .. . tir ~ ~ run kararma kalıyor. P•rtj b 1 Yapılacaktır. O gün vali ve DiKiLi K I • ra ırn ' yon · ar a m gorrııemış · ya için federasyon ıeltlinin ideal olduğı, 
ı,,in . &şltanı Fazlı Güleç ve bazı hatiı>- B_.. 3 - Necati Dalk.ılıç. 4 ·Recai Var• Veya ancak küçük bir kısmı talim gör~ kanaatindedirler. Polonya kararsız bir vaziyettedir; 19· 
... ıntibap mevzuu etrafında aöyliye• Alil""" nanuıetleoi: dar, 5 - Vaefi Erııun. 6. Fahri.Ka~~ müştilr. Almanya halkının yüzde 75 i ltalyanın. harbm Almanya ile Çekos- 19 dan 'beri Çekoslovakya ile ııeçimaiz· 
d' I~ nutuldan radyo ile bütiln lzınir l • Ziihtil Atet. 2 • Hüae_yin Avni, 3- 7 - Hüseyin Yazgan, 8 -1nıuul Gökçen, şehir1erde yaşayan bir memlekettir ve lovakyaya miinhaarr kaldığı takdirde İl<> liğinin bunda tesiri vardrr. Çekoslovakya 
~ iııltttctlı:tir. Partice t~it edilen ut! Şema özay, 4-Adilöıııen, l>-Yalmp Afyon 9 • fbun ?)her, 1 O • Mııe_ıafa Tal~, 11- bu şehirliler, bilhassa yilrüyüş için, bir konpnıyacaiuu beyan ettiğini kaydetrnek o tarihte içindeki l 00, 000 lehli ile bera• 
d • .~•delı: aza namzetleri aşağıda yazılı· 6 • Salih Ulu. 7 - Huaa .Alcgün, 8 - Sal· Ziya Gündüz. 12 • Emm ödemııı, 13: antrenmana muhtaçtırlar. lizımdır. hor T eşen eyaletini kendine mal etmitti. 

11
' me Yeliz. 9 • Burhan AYkan. l O - Şükrü Mehmet .Baylı:al, 14 • Mustafa Ha:r4 ti ikinci nokta; bu adamların kıymetiıııo• Bu Taziyet kar,..mda Çek:oslovaky_a ne F alr.at hükümetin tereddüdüne muka• 

SF.f[RIHISAR KAZASI Demirelli. 11 - Hilseyirı Atay, 12 • Şeı>- Ere;\, 15 • N.ci Rodan, 16 •Yahya ıı:::erim dir} 1905 den soma doğdulclan için hep• y.apacaktır} iyi bir ordusu vaıdır. Taraf· bil, Polonya kamoyu Alnuuıyaya kaqa 
.\ait aza namzet) •. ki Sayııı)ı, Onat, 11 - Jzzet Ek.oerli. 18 • Ekrem Sa- ai çocukluk.lan esnasında büyült ııltıntıla· ııirane sebepler dolayısiyle barbı istjyen• dönmi!ş görünmektedir, alman • leh hl· 

3 
l •Nabi Aaklaın,en2 • Ramiz Türker, Yedek aza namzetleri: nııo1, 1'9 - Nuriye Hekirnoi.lu. 20 - Bah· ra maruz kalmıştır. fena gıda almıtlardır. !er tarafından teıvik edilmektedir. Çe• diseleri her gün tekrarlarunaktadır • 
.._ ~ L F A '-- 1 3 ' Ali Zeytinciolğu, 14 - Şuayp Bal· riye Bayındır, 21 ' Recep Eriç, 22 • Vasfi Biz vaktiyle, 18 70 • 71 de Pariste doğ- koalovalr.ya her hangi bir mütecavize kar• Diğer devletler arumda evveli, poli-l • .,. • •nmet Orhan, 4 • uat ~..., 

.,. ""'ırn K d 6 Abdullah ta, 15 - Adem KeUin. J 6 - Necati fa, idil. muş olan muhasara çocuklarını görmüt- ıı topraklannı kuvvetle müdafaa edecek· tikası pek iyi anlaşılanuyan Yugoslavyayı 
~~'-n, 7. Meaahmen urÇank, 

8
' Meh au""n, 17-1-ail Tunay, 18-Ali Yava• "ed-'- -·- __ ... .!.. tük" 1 lerind ,.__ bibo uk zikretmelı"yu:". "ÜI ut o er, • met • Ah 0

"

0
' 

20 
z· A • 

21 
A~l. ·• - - .....,.. · çer en c;o,.~~un asa z ve tir. Ve Südetlerle meskUn yerlerde c;elcle-

•r, 9 N • ç 1 O Saff U 19 • met n. 1Y" tag, • 1 23 - Nail Yılmaz. 24 - Mehmet Peke· zayıftı. rin oturdug"u yerler kadar çek topraiiıdır. Çünkü Yugoslavyanın Almanyadan t\ır .. ecati ınar, .. et Y· h . Öz 
23 

R 
' 11 • S dk E • 12 Mab Er Çetin, 22 • Ra mı er, - amazan rol. 25 • Hüseyin Güven, 26 • Sadık Oçüncil nokta. Kadro noktası. Yani demek istiyorum ki Çekoslovakya, umacak bir şeyi yoktur, Bununla beraber 

ton, 13. Jb ahı· Enşd, 1.4 EmutAy- Tur, 24 Saim Altınııel. Parmaksız, 27. Etem Özaydın, 28 • 1920 den 1933 e kadar A 1---··ada budutlarmda harp edecektir. Prensip iti- B. StoyadinovV. franaa . in-'1iznüfusiyle do... re tm r en, .. tem .. L""Ull.üU:ı,y ~ gu 
,,,:1:-,,, 15 • Mustafa Gür, 16 • Ahmet Sarıh Akman, 29 • Ha"kkı Yidinli, 30 • yedek subay yetiştirilmemiştir. ve 100,- bariyle Fransa ona yardım edecektir. mücadelede ISl'.llT ediyor. 
"•n KiNiK NAHiYESi 'f •y, 1 7 • Süleyman Okay. Ali Kaplan, 31 • Raıit Sayım, 32 - Me- 000 adamlık bir ordudan 800,000 lütilik (Daladiyenin beyanatı hatırlansın). Te· Buna mukabil, Macaristarun bitaraf 

I ed.ı, .._namzetleri: Alil etleri• miJ Elmas, 33 • Mustafa Özyağcı, 34 • bir orduya ııeçiş lüzumu kadar meslekbon cavüz halinde, Fransa, kendini Çekos· kalınası muhtemeldir; Amiral Hortinin 

o•ı 8 • Hi!ıni Bozkurt, 19 _ Mehmet Ali l • =.:::rkıuı, l . Hüoeyin hmet Kamil Bodur, 35 ·Ali Karaca, 36 Şükrü subayı yetiıtirmeye henüz imkan verme• lovakyaya bağlıyan karşılıklı yardun pak· BerÜn seyahatı alınanların beklediği u .. 

2~ ~ ~Uıtafa Ar, 20 • tbrahim Girgin Asma, 3 • Vehbi Ekiz, 4 • Mehmet ince, Dikmen, 38 ·Rahmi Pakalın. 39 ·Setir miştir. tını tatbik edecektir. ticeyi verrnemİftir. 1ıalya gibi Ma...n.-

h • Ntııi Türk, 22 • Muata.fa Gökçe, 5 • Halil Bebcet Toyko, 6. Ahmet Al· SoYJIRI. 40 • Ecvet Erol, 41 - Şerif Akın, Dördüncü nokta: Umumi heyetiyle Fakat dikkat olW11un: H&diaeler fU tan da Çekoslovalr.yaıım (tabii federal) 
ş~ehnıet Ali Korkmaz, 24 - Sinan kan. 7 • Baki Bağcı, 8 • Mu-fa lnanlı, 42 • Mustafa Etmen, 43 • Mehmet Ka- materyel vaziyeti iyi olaa da. lı:omıularm- tekle ııirebilir: Siidetler konıırelerini top- bir devlet olarak kalm.uını iatiyor, 
Çiçeı, • 25 ·Nuri Altıner, 26 -Abdullah 9 • Halr.h Güncör, 1 O • 1clil Köymen, ubıı'lııl:, 44 • Mehmet Nnri Türeaan. kinden üstün dciildir. Tanklar ispanyada lıyacak, muhtariyetlerini ilin edecek ve BUigaristan& gelince, o, aynı zamanda 
Yin ~ 7 • Rüstem Altınöz, 28 - Hüae· 11 • Ramazan Cirııen. 12 • Hüseyin Or· hayal au'lr.utunu mw:ip olmuıtur v. harp aifiU.a urılacaklvdır. Polia aonra da çek hem Locilraıun, hem de Romanın ta...ı-
ı.ı n, 29 • Sami Tuğrul, 30 • Mua• küp, 13 • Ali Riza Yamak. 14 ömer KUŞADASI KAZASI halinde hava lı:uvvatlerinin, aulh %ama· ordusu işe müdahale edecektir. lıte al- yelerini dinliyor; ve bu ta~yeler ııaıW-
tj : C.üteç. 31 • Münir Şimııe\ı:. 32 • Sab- Türüncü, 15 • Abdullah Sönmez. Asil au namzetleri: runda tahta ve kartondan köyler üzerin· ınaıWır o zaman (Hitlerin nutkuna mü- dığıadan çok daha ez farklıdır. 
',·~ •tlrlr.ern, 33 _ Sadık Şaka. 34 • ibra· Yed-'- -·· ---·etlen'.. 1 ·Ali Can, 2 • .Buııra Köksoy, 3 .Esaı deki teairlerini göıtenneai beklenmeme- raca.at) kardeılerini müdafaa için diye 
o . ., - - - Ek _,_ · A H"" • Ce · 5 H Nihayet Türkiye Sovyetler Birliğine 

nlü. mcı<çı, --. • useyın cvrı, • asan lidir. Çekoslovakyay:a airebilirler. O zaman 
16 • Ahmet Toy.len, 17 • lbrahim Sm· 6 K y 7 K al .K • V1! Fransaya dostluk muahedeleriyle bağ. 

K Denin:!, · asım aman, em U• Be.n~..: no'-L.ı ln' "'rl·· ve ı'~-•..!-. F -- '- ' 1--" EMA!.PAŞA KAZASI dırgı, 18 •Kemal Doyran, 19 • Salahat· ~ '""' una - ~ r&111& - yapaau;br, '"'utere ne ya• 1 d d'" ta fta lngi!ıe diltk te 
.\a•ı tucu, 8 - Mustafa Adalı. 9 - Mn!tafa likler miktarının ehem~:uetidır" ·, ki 'bu da k ' Bed" •1.. dil . b" mil ı ır, ıger ra n reye a 
1 •ı aza namzetleriı tin Moral, 20 Süleyman Vural, 22 • Mua- -~ paca 11" m, ta~Y"' e mıı ır • deier bir şekilde alanl"fllll§trr. 

Ah Berber .oğlu, l O • Mustafa Sanoi\u, l l • kıtlada bulunan veya ı"htiyatlan --- ı. letin --- 1·'-nmuı mevzuu L • L. - lundu-
1 met E · 2 1 il Z ki T tafa DemircL 23 • Aliı &1kan, 24 - Kara 3 ·-·~-"" .,._ """"" 1 A d • -"-"ı, 3 y rzın, • ıma e u· Mehmet Güven, 12 - Mitat Baysal, 1 • olan nealin hoınutauzluğunu va zAfıru ğunu ileri ıürecektir. fte vrupa a umumı vaziyet a,... 
~ • h • aeln özker, 4 • Mustafa Anlı:, lımail Bahçıvan Demir, 25 • Hilmi Cir• F A d • 14 Oa Ö 15 yukan budur. Buna, Belçikanm bitaraf 

<1"8 T k uat ç ogan, - man ı;, .. _göeterir 'B k . d d d=~--' rind ld • ) • l-1. n Ali Erkan. 6 - Sefer Güve.zne, ıen, 26 Hilmi Ü haJ, 27 • Abdussamet Şükrü Küçük, 16 • Şükrü Aksoy. . . u azıye e '" ....,,..e e o ugu olduğunu, bununla beraber Ojen, Mal· 
9 h ilınü Yılm., 8 • Hüseyı'n öztürk, Yüksel, 28 • Hamit Karasu, 29 • Hüse· Nihayet ıonuncu noktaı Generallerin ııibL Soyyeılerle lngilterenin durumu, med· Liy . ~-h da _ '" • t au-ı 

. " - y edelı: aza namzetleri: d" li d "il ı, ve eı -· n am<.arı e ou er li.• •. •il Atarnaıı, ı O • Tahir Ona!, 11 • yin KDfUeu, 30 • ldıis Canın. en l§e eıı se bile ihtiyatlı durumlan, Fnmsaııın vaziyetine bağlı kalacaktır, aldığını ila..., etınelc. llzandır . 
....,, S.ı- _ 17 - Ali Soya!, -18 - Ahmet Cüntiir- 1936 da, Ren evaletlne --'·"-emesini ~-"ebilı"r. 13 • I ..._ 12 - Muata.fa Kavukoğlu, ., "'""""' amw Holanda müdafaasını ku'f'Vetlendirl· 

t. zıet U ÖDEMİŞ KAZASI kün, 19 ·Ahmet Altat. 20 • !Nuriye Su· tavsiye ..... :.ıerdi·, 1938 martındaAVla- 1--'ltere, Ahnanyanın Çekoslovakya• 'l°"' ygur, 14 - Sabri Uygun, 15- 1 21 Ea ül 2 F K - m"' 
oiı •. ,n Bedevioiilu, 16 • Yusuf Külô.hçı Asil aza n•mvıt1eriı yo cu, ' t c· telcin. 2 • erit ı• turyaya glrilm.emealnl tavsiye ettiler; ya karşı bir tecavüzünden çıkacak ve yor. 

• l -Mitat bakkal, 2. ·Ali tçd 3 _Galip zılcık. 23 - Huan Barbaros, 24 - İbrahim f 938 eylU!ünde -seneral Beckin, cerçİ Framımm emniyetini tehdit edecek bir lıveçı-e hudut yollarına dinamit koyu. 
'\' Odelı: Ö:ı:gilr 4 • Hüsnil Karhan, 5 - hmail Yil- Ünüvar, 25 - lbrahim Güner, 26 - ibra· kalabalık ve iyi sil8hlı, fakat henüz lü- umum! harbın dışında kalamıyacağını yor ve bunları askeri bir muhafaza altına 
~-AH ~a::;~e;. Me~met Kaqı- cel 6 .' Silleyınan Sivri, 7 ·Mustafa Çağ- him Yağcı, 27 ·Muştu Demir, 28 • Ni· zumlu beden! mukavemete sahip olmıyan söylemiştir. alıyor. 
l'ıın ~ 19. Mehmet Ergen, 20- Nuri Ko- !a;an, 8. Rafet Yanbastı, 9 - Mehmet yazi özcan, 29 ·Osman ince, 30 • Riza bir orduyu harba maruz bırakmamak hu- Bundan daha sarih bir şey ıt>ylenemez Yani, bütün Avrupa ıil8h altındadır. 
••• cu

2
• 21 ·Arif Ta•lıog"lu, 22- Hı"lmı' Be-· Eşmen, 10 - Mehmet Serter, 11 • Nacl Tvpuz, 31 • Şerif Demirel, 32 • O.man aUBunda da bir daha müdahalede bulun· Fakat Fransanın emniyeti tehlikeye gir· Bütün bunlar Almanyayı tedbirli da..· 

~;· 
2 

3 • Kerim ı5..m. 24 , Emin Akh~- Terun,, 12 ·Mustafa GC>nen,13 - Ali"Hay- ÖZyiğit. muı olduğu düşünülebilir. mck için, Parisin müdahalesi lazımdır. ranmıya oevketmekten geri kalamaz. 

~~ • Ali Kömürcü oğlu, 26 • Ah· dar Tanur 14 • Galip Keskin 1S - H"ı.ise- E k' = /k L! • Ostelik, Şansö\iye Hitler, pek çok lı:uv- Demek ki daima bu müdahale bahsiyle Mantıki olarak • esaııcn Führerin de aöy• 
--n 1( b\a.n, 27. Kemal Neşet, 28. Ha· yin Bozyaka 16 - Belk.is Elbi 17 - Saime trÜS Ün İ SeTerl vetleri kendi aleyhine çevirmiJtir. karıılaşıyoruz. !ediği gibi· müzakerelerin devam etmesi 
3Q .. ;Peltçi, 29 • Mustafa Necip oilu, Benli 18 - Mustafa Uysa 19 - Mustafa Deniz'bıınk şubesinden: Pazarteai endüstriyellerle muhafaza- İngiltere, Fransa ve lngilterenin de lazımdır. Çeklerle Südetler aynı hüsnüni-
32 • ~b\et Bol, 31 • Hüseyin Türkmen, Güngeren 20 - Besim Yağee oğlu 21 - Mersin hattı seferini yapacak Etrlisk karlara (ki ordu ııefleti bu aradadır) hü· sürükleneceği bir harp halinae, lngiltere· yete oahip olduklan takdirde, bu müza-

&aan Hüseyin Eskicioğlu . Mehmet Bayezitli 22 • Rilştil Gürenci vapuru htanbuldan rötarla hareket etti· cum etmiıti. Evvelce ensen yahudrıeri, ye bir kültür tesanüdiyle bağlı oılan Bir· kereler devamlı bir anlaı:mıayla neticele-
.\ait• ÇEŞME KAZASI 23 - Ali İnce oğlu 24 • Dr Muhittin Yıl- ğinden Izmirden yarınki perşembe gilnü k:atolikleri, bir çak proteatanlan, ikinci leıik devletlerin de Londra ve Parioe nebilir. Fakat bu ancak sükıinetli bir ha• 

-.::: aza namzetleri: maz. saat onda kalkacaktır. ' entemasyonalL üçüncü enternasyonali, müzaluıret edeceği ve bitaraflılr. kanunu· va içinde kabil olabilir. 

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

Sihirli Lamba 
-6-

ı E:.nrillj . 
Ool•r,.1ı; ~crdı. Cin hemen ııözden kay· tarttı. Dirhemine hesabmı yapıp hodeli 
def• ~ır l&hza sonra avdetle evvelki olarak on altı altın verdi. Çocuğun bu
;ı.. ltetırdi:;; "b" b" - .. "d k h. ıl 1 . . 'ltt ta.h 1111• gı ı tr gumuı tepsı e on na arıt as o an sevıncınc payan yo&.--
Yotc lr. •n Yernelc, ekmek ve saire getirip 1 tu. Kuyumcuya tetekkür eyledikten son• 

~~:!: v_e aitti. 1 ra validesine gidip paralan teslim eyledi. 
kendile ..• ıle valideai, bu lambanın Alaeddin artık eskisi gibi haylazlıiı hı· 
"'1ıu a ~ ıçın ne büyült hir hazine oldu- rakmış, ookaklarda aeraerilerle oynamak 
'•km., n arnışlar i1e de itidali elden b1- ve dolaşmaktan vazgeçmişti. Her gÜn 
rn.. "'11 oldukl-- d · "d ·ı "d - 1 1 ·· ·· ·· k .. -~f e . o.u•n an yıne ı are ı e ç.ar§JYll gı er, tucan ara aoruşur uyum. 

'r'ettl.eii, ~lYorlar, 'Ve öyle Keçiniyorlardı.1 cularla müna.aebette bulunur, ticareti .öi· 
~-illa uç llÜnde yedikten sonra çocuk renmeğe ııayret eylerdi. 

bll<lini1t ".;.'.:'." çarşıya gitti. Bu defa ya· Bir müddet sonra epeyce malilmat ha-
11\iittii u kanına gelip ııider iken ııör- 1111 etmişti, kuyumcu dükkanlarında ııör
dıt. "1~;1 ~ herif çok hilekar bir adam- düğü eınııaline nazaran mağaradaki hah· 
b;,,,_ a a ••ni aldatmııtır. Satar•;:.,n çeden gctirdiiii ve cam ve tat parçalan 
• • ~Y Var • b -· 
"'.."'• gelnı ıac. ana göster. Eğer benim zanettiği feylerin kıymettar tatlar, el-
Ronderiri ez ısc namuıkar diğer tüccara maalar, inciler, yakutlar zümrütler oldu-

tı Bunıın ~~erin A ğunu anlamıt iae de bu bapta annesine 
ndal\ s ~ e lleddin hırlt,..run al- bir ıey aöylememİf idi. 

t J a.,aru k 
'••i. !( çı arıp kuyumcuya göı· Bir gün aokakta ııezerken bir dellilin 

UYIJrncu b . 
unu tera"%ı e lto u elindeki k&ğıdı okuyaralc ilin ettiğini 

gördü. Durup dinledi. Dellil 
1 
mahzun ve mükedder diifünmeğe baş· atamam. - Haydi anne bir büyük tabak ila 

- Ey memleket abaliai cümlenizin ladL - Beni dinle anne .. Benim yer altın· o ta~arı ııetir. Güzelce istif edeyim. 
haberi ôlıun .ki bir aaat •onra tekrnı1 dülı:· Oğlunun bu halini merak eden annesi daki mağaradan ıretirip una verdiğim Kadın dolaptan Çinkarl bir ta.bak çı• 
kanlar, evlerin pençereleri kapatılacalr.· te!Bşla •ordu: renk renk taşlar hep elmas, yakut, in- kardı. iki torba içinde bir tarafa bırakınıt 
tır. Sokalclarda kiımeler ııörülıniyecck- - Oğlum ne için böyle mükedder vı:. cidir. Onlar bir hazine değerindedir. olduKu müc.,,.heratı alarak masanın üs

tir. Herkeı kendi hanesine çelcilip gizle- m".1"'un oturuyo:nun) Bir ıey mi merak 1 Şehrin en büyük kuyumcularında bile tüne koydu. Alaeddin bunları renkleri 
necektir. Çünkü paditabunızın lternneai edıyonun) Yokta rahataız mıoın) bunların bir misli yoktur. Onları bir ta· b" b" . . t" . ,_ . l 

Al• d ır ırıne ım ızaç ettrrme1e suretiy e ta .. 
cBediu ırultan hamama gidecektir. Onun 11e din annesine o ııün bqına gelen .

1 

bağın içine koyar, renklerine ııöte mÜ· b • . . . "f il b" k bb "b" 'd . _ .__ agın ıçınc ıstı e ır u e gı 1 yıg L 
hamamdan avdetine kadar her yer ka· vıu=yı, dellaiı i}iterek hamamın lt.apı· kemmelen istif ederiz. Sonra sen bunu T I 
Palı 1- -'aca' · ıır. d -- 1- 1 dı' ul ·· ·· 1 "d d" ah _ '-d" 1 a~ arm neşreyledikleri ziya o kadar pu· ıtm ııt rn a a1Ut1an gını. ı tanı gorup ona can . a ıp aaraya gı er ve pa. tŞ a tax un lak 

Diye bağırıyordu. Düklr.iinlar kapan· ve gönülden iiııılı: olduğunu hik.lye eyle· edenin. ve o derece göz kamaştmcı ve ~
mağa h11Jladığı ve herkeo evlerine gizlen• dikten •onra dedi lı:i: O münasebetle kızının izdivacına ta· ret verici idi ki kadın buna kaqı kendini 
meğe gittiili srrada AlAeddin Bedir eulta• - Valdeciğim ben her halde bu aul- !ip olduğumu arzey\ersin. bir türlü zaptedemiyerek bir hftyret .esi 
nı görmek fikrine dütmek hamamın ci· tanı almak isterim. Olmadıiiı halde elerdi Kadın artık oğlunun bütün bütün di- yübeltti. Emsali bulunmaz bu mücevher. 
varuıa gitti. Kapıdan girerek perdelerin 1 atkım ile mahvolup gideceğim. vane olduğuna inanıyordu. Maabaza •Ö· !erin takdimi vesilesiyle saraya gitmekte 
arkıwna saklandL Cençlijli hasebiyle 1 . Kadm oğlunun çÔclınnıt olduğuna za. zünü red ile onu daha ·ziyade müteesoir lbir tehlib olamıyacaiıru diifünerek er
bundaki tehlikeyi düıünmiyordu. Şayet I hıp .o~ hayretle yüzüne butı. Sa.nra etmelc istemediğinden ••r11,Ya gitmeğe tesi oabah ııideceğini vaadeyledi. 
orada olduin görülür ise derhal öldil· dedı ki: razı olmut ııihi ııöründii. Bunun üzerin• I 
rüleceğini hamına bile ııetirmedi. 1 - Oilum ıen divane mi ôldun) Ter- memnun olan Aliieddin dedi lı:h -BiTMEDİ -

Bir :zaman •onra aultan \Wllı:.tan ııö- zi Muatafanm oiilu o1dujlunu unttun mu J 

ründü. Jlı:i tarafından birçok cariyeler, ! Bir padita\ı kızını biç - verir mH 
hadım .ağalan, eairler ve hizmetkô.1'lar at- Böyle divanece ıeyler aöyleme. Sonra 
ra ile ·yürüyorlardı. Alaeddin perdenin batına bir feliil<et ııetirinin. 
atkumdan ve ay parçua gibi etrafına - Hayır anneciğim, belıemebal onu 
nur .. çarak iledemckte olan aultanın alacaiim> sen yarın lı:alkıp aanıya sider, 
ıiklqtığnu tem&fl' ediyordu. padi}abtan benim İçin kızını istenin. 

Nih11,Yet sultan gelip hamama girdi. Kadın bir adım geri çekilerek hay· 
Sultana can .,.,, cönülden itık olan Alled· kırdı: 
din gizlendiği yerden kimse aörmeden - Ben mi> Hayır Aliieddin. Ben 
çıkıp eviae gitti. Artık eski ıenliği ve ıe· böyle münıuıebetaiz bir ıey yapamam, 
tareti kaybolmuttu. Bir köteY• oturup 1 kendimi aenin divaneliğin için tehlikeye 

Satılık banka binası ve depoları 
Aksehir Bankasından: 

ikinci Kordonda kiin Banka binaaiyle K.uap bızır mahallesi Anlp 
ve Otiicüler ıM>kaimda 19, 25, 27 numarab ev ve iki clüldıiruD 

mülkiyeti satılığa çıkarılmıf olduğundan binayı görmek ve • 
• denneyan etmek için lmrin1e Gui bulvıırmda 16 numarada Akııe-11 

hir Ticaret evi miidürü bay Halil Akkende müraaat etmeleri ilin 
olunur. 1 - 25 (2858) 
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Hatay 
Kelimesinin 
etimolojisi 

San'at köşesi: 

Görerek 
harekete 

28 EYLOL ÇARŞAMBA 1 

beyni 
getirmeli 
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K A G L I Y O S TR O -Dünyayı büyüleyen adam 

Bir lngillz mecmuasının 
bir makalasl 

(lngilterede çıkan Turth mecmuası
nın 14 eyUil 1938 tarihli nilshıuıından:) 

Nihayet Sancak, vasati bir lngilizin 
gazetede okurken bunun hayvan, nebat 

-2-
·······································~······· ··············································· · ·························· 

Yazan: Nabi Zeki Ekeın~ 

- 30 
Gördüklerinizin a1teine olaralc ben çok 

eyi biliyorum ki kraliç.. bu gerdanlığı 

elde etmek için büyük bfr arzu ve hıra 
fl>cslemektedir. Fakat, k.ıalın hazinesini 
böyle büyüle bir para ile sarsmak isteme· 

rnclı:tcdir. Eğer kendi paruiyle alabil
mek imkanı olsa, iı kendiliğinden halle
dilecektir. 

Uğnyacağı zarann büyüklüğü ile ak

lını kaybetmek dereceaine gelmiı olan 

kuyumcu ba91, bu •on •Özleri çok makul 
gördü ve biltün ümidini buna bağladı, 

ve: 
- Eğer mübayaayı resmen yapacak 

bir zat bulnm, bu gerdanlığı kraliçeye 
hemen terkedeeeiim, dedi. 

Kontco dö Lamot: 
- Böyle bir zat elimde vardır. Bu 

..,.t ta PreM dö Rohandır l dedi. 
Bu iaim, kuyumcu batının yUzUnil gül

dürdü: 
- Preıuı dö Roban mı). Bundan 

daha milkemmel bir kim•e aklıma bile 
ıdmcz 1.. dedi. 

MADAM Dö LAMOTUN ŞEYTANI 

BiR PLAN! 
Bu ,eytanl kadının ne fikre hizmet 

ettiğini tahmin lr.abddi.: Madam dö La
mot bu çok kıymetli ıerdanlıiı qırmak 
Te hemen yabancı bir memlekete firar et

mek idi. Bu plarunı muvalfalr.ıyetlc tat
bik etmek için nUfuzlu ve yillı.oek mevkili 
bir zatın -tabii bdmcden- yardım ve ltti
raki 18.zımdı. Kardinal dl! Rohan, Madam 
dö Lamota bu it için çok elverişli görü
nüyordu. 

Kontco dö Lamot V ernydan çıkınca 
hemen Kardinal dö Roharun konağına 
gitti, ve hemen kabul eyledi. 

Kontea Strazburgtanbcri Kardinalle 
muntazam ve müeait bir münaaebet tut· 

mu, bulunuyordu. Bu sayede, kardinalin 
huzuruna girme1':te en ltüç.ük bir güçlüğe 
bile rutlamadı. Zaten aralannda geç.mi§ 

bir muhavere vardı. Kardinal bu teytan 
kadına kraliçeyi çok •evdiğinl oöylemek 
gafletinde bulunmuf idi. Bu itiraf, ma
dam dl! Lamot gibi bir kadının elinde 
pek çok kapılara uyan kıymetli bir anah
taT demek.ti. 

Salona girer ıirmez, bu f"ytan kadın 
Kardinale: 

- Bana bir zamanlar kraliçeye olan 
bünnct ve muhabbetinizden bahoetmit 
idiniz. Ve aynı zamanda da Fransa kra-

Nakleden: Faik Şemsettin 
liçcsinin size olan husumetinden çok mü-\ ğın cma1Um ıckillcr alttnda:t satın ahn
teeuir olduğunuzu ve aradaki bu bo- maııru istiyen bir de mclctup vardı. 
zukluğun izalesi için her fedakirlığa ha- Kraliçenin el yazısını Kardinal dö Ro
zır bulunduğunuzu da söylemiş idiniz. han tanıdı. Ve bu büyük muvaffaluyeti 
değil miL diye oordu. kazanan kadın ile, Madam dö Lamot ile 

- Evet.. Dilber madam. . tamamen bağlandı 1. 
- Ben size bu çareyi buldum 1 Ve, hAdisclcr de birbirini süratlc ta-
Kardinalin her feyc hazır olduğunu kibe baıladıl 

bir daha gören ,ey tan kadına: Kuyumcu başı. madam dö Lamot va-
Kraliçenin büyük bir derdi var, sıtasiyle Kardinal dö Rohanın nczdinc 

dedi. götürüldü ve gerdanlığın ıatı§ını yaptı. 

Nasıl dert} Hasta mıdır yoksa} .. Kardinal, muhtelif tekiller altında ve 
Hayır.. Bir mücevher meseJeai .. 

Kuyumcu başının ıaray için emsalsiz bir 
gerdanlık yaptığını hep biliyoruz. Bu ger
danlık bitmiı ve krala arzcdilmiştir. Fa
kat kral bu emsalsiz mücevheri almamıf
tır. Halbuki kraliçe de bu gerdanlık için 
yanıp tütmektedir. Mücevheri kralın pa· 

ruiyle değil, kendi tuanufu ile almak 
fikrindedir.. Fak at .... 

- Yani) ... 
- Tak.itle veya vercoiye almak için 

çare anyorJ 
- Bu çare bulunmadı mı) 

- Bu çareyi buİmak güçtür. Fakat 
oizin için bir daha elde edilmez bir fır

aat çılr.mıı demektir. Bu fıru.ttan iatifade 
edeneniz kraliçenin fcvkal&de teneeü
hünü elde edecek.iniz 1 Gerdanlığı A

yenizde eline geçirecek olan kraliçe, ıizi 
çok oeveeektirl .. 

Rohan bu .özlerin tesiri altında kaldı 
ve: 

- Madam, dedi .. Siz benim her za
man İçin eaadeti mülkümsünüz.. Bütün 
servetim emrinize bağhdır 1 

Bu ıöz1eri ıöyliyen ıi.f adam, ıerve
tinin 100. 000 liralık bir kısmının tehli
keye düıtüğünü farkedcmiyordu. 

Madam dö Lamot, bu kadar çabuk 
ve büyük bir muvaffakıyet kazanacağına 
biç ihtimal vcrmcmiıti. V c Kardinale: 

- Bana her zaman için emin olabi
lireiniz. Sizin eaadetinizi görmek benim 
en büyült emelimdir. Ben Uç, dört gün 
içinde kraliçe ile bir mülakat elde eder 
ve iti tamamiyle halley)erim 1 dedi. 

BEŞ CON SONRA. .. 
Bundan beı gUn •onra, teYtan kadın 

Kardinalin yanma geldi. 
Konte• dö Lamot büyük bir ıevinç 

içinde idi. V c elinde de kraliçenin -feJ'• 
tan kadının rivayet ve iddiasına göre .. 
kendi eliyle yazılmıı ve mahut gerdanlı-

bankerler tarafından her vakıt alınıp sa

tılacak tekilde bir milyon altı yüz bin 
liralık senetler imzaladı ve kuyumcuya 
verdi. Bu senetlerin bedelini vadeıi gel
diği valcıt kraliçe madam dö Lamot va
sıta.siyle Kardinale gönderecektil 

Kardinal bu dola,ık işe bir çocuk saf
lıiiylc gİnfmİftİ. Belki vazgeçer korku
aiyle madam dö l..amot, Kardinalin ya
nından aüratle uza.kla,tı. 

Yalnız kalan Kardinal, büyijlt kona· 
&ın balkonuna çıktı. Gece güzel ve ecrin 
idi. 

Kraliçenin çok samimi dostu olmak, 
onun fikrince :zamanın Kardinal Riıliyö 
•ır olmut demekti 1 

Zavallı adam.. na11l bir tuzağa düı
tüğilnü bilmiyordu! .. 
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Çok korkunç ve ıüpheli bir maceraya 
atılmazdan evvel, Kardinal dö Rohan 
bir tereddüt devri geçirdi. Ve, bu lı:adar 
kanıık bir divada, müpvereıiz harele.et 
etmek istemedi. Bu müpvereyi de - ak
lınca- ıon derecede vukuflu ve eyi bir 
adam olan kont dö Kağliyostro ile yap
mağa karar verdi 1 

Hayret 1 bu kilisa adamı, bu Prens, bu 
yüksek mevkili adam, hareket teklini 
tayin için bir prlatanın deli.letini kabul 
etmif idi 1 Kardinal dö Rohanın Kağli
yoıtroyu ıec;meelnde bir sebep daha var
dı. Bu adam mukadderatı tayin' eden, 
iatikbali gören bir ıihirbaz idi 1. 

Kardinali bunun için ayıplamamak la
zımdır; çünkü zamanın büyilk.Jeri arasın· 
da laldık, falcılara inanmak bir ıalgın 
halinde idi. Orlean hanedanı erkanı da 
böyle idi. Dük dö Şartrenin üzerinde ıi
hlrbaz F alkın verdiği bir tılsım bulunu
yordu. Bunlar gösteriyor ki Kağliyostro
nun yaptığı ifler fevlca]Bde bir cesaretten 
ziyade umumun inanmasına dayanmakta 

ve medeniyet zümrelerinden hangisine Napolyon t:Biologie c·eıt toua> demi,, 
mensup birşey olduğunu tayine imkAn yani herşey bilnyeden gelir demek lste

bulamadan, öldü gitti. Bu kelimenin or- mit Chimic c' eot touı dcoe idi (kimya her 
tadan kalkmış olmasına ancak bulmaca şeydir) daha doğru yapmış olurdu zan 

meraklıları milteessir olurlar, ve hattA ediyorum. 
onlar da bunun yerine cHatay kelimesi- Allahın bile bilnyeden geldiği iddia 

nin meydana çıkmış olmasından teselli ediliyor. 
bulurlar. Çilnkü geçen hafta Suriye Misal olarak evladın anaya babaya 
parlamentosunun da tasdikiyle Anado- zahiren benzediği gibi ahlaken de ben
lunun köşesinde şimdiye kadar lsken- zediği gösteriliyor. 
derun Sancağı olarak adı geçen küçük İki insan tasavvur edin iti her azasının 
toprak Cümhurreisi, Milli Meclisi ve kimyevi dozu tipi tipine birbirinin ay
bayrağiyle muhtar bir Cilm.lıurlyet ol- nıdır. Muhakkak bu iki bünyenin ahlakı 
muş bulunuyor. Bu Cümhuriyet Suri- da tıpı tıpına birbirinin aynı olacaktır. 
yeye yalnız gümrük ve harici milnase- Ben iddiacı değilim. Hele bildiğim 
betler bakımından bağlı kalıyor. Dün- teYlerdc. Olabilôr derim geçerim. 
ya haritasına sessiz ve sedasız yeni bir HitJer rejiminin dejenere tiplerde tat-

millet ilave edilmiş oluyor. bik ettiği stcrilisatôon usulleri hep bu na-
Maamalih bu ilave keyfiyeti Ankarada zariyelere karşı olan kavi inanmaların 

sessiz ve sedasız geçmektedir. Nüfusu- neticeleridir. 
nun büyük bir ekseriyeti Türk olan İs
kenderunun Türk hinterlandı için çok 
büyük kıymeti dulunan Hatayın doğu
mu Türk diplomasisinin bir zaferidir. 
Bu yeni doğan devletin Türklyenin nü
fuzu altında olacağı kabul ettiği teşkilAtı 
eS88iyenin ve hatıl isminden bellidir. 

Hatay cDominyon• manuına gelen 
Turkçe bir kelimedir. Eğer bir an için 
eümoloji sahasına girecek olursak bu 
kelimenin Türklerle Macarlar arasındaki 
akrabalığı gösteren çok enterean bir cl
heU olduğunu da görilnüz. Çilnkö Ma
carca da aynı mAnayı ifade eden kelime 
chatalom> ve hattA mAnada pek ufak 
bir farkla cHatay>dll'. 

Altı türlü rüya vardır 
Boslon üniversitesi psikoloji profesöıü 

Aldus Şardvik rüyalara ait tetkiklerinin 
neticesini bir kitap halinde neıretrniştir. 

Profesöre göre rüyalar altı grupta tas· 
nif olunabilir. 1 - Sık 11k tekerrür eden 
rüyalar. 2 - Kabuslar. 3 - Arzu rüya
ları. 4 - Mücadele ve harp rüyaları. 

5 - Seyahat rüyaları. 6 - Fan tezi rü
yalar. 

Profesör kitabında bu altı çefit rüya

nın ıebeplerini ve ıörülüı tarzlarını birer 
birer anlatmaktadır. 

idi. 
Kardinal dö Rohan, Kağliyoıtroya 

Madam dö Lamotun hazırladığı vaıiye
ti tamamiyle anlathktan aonra t 

- Bu teklifi kabulde istikbal için bir 
mahzur vat mıdır, büyük üstat). diye 
sordu. 

İlim adamları diyorlar iti: Bazı adele
lerimiı idaremize tabidir, bazıları de
ğildir. Kolumu isterııem kaldırırım. 

Kalp öyle değil. 
Ya beyniıniı? 
Beyin idman ile harekete getirilirmiş. 

Okumak ve ll8ire gibi idmanlarla. Ve bir 
kere de harekete geldim! artık onu dur
du.;.,ak lr.endi iktidarıml%mdan çıkıyor. 

Beyini harekete getirmek için Japon
lar - mektep, kitap, tiyatro ile lküfa et
miyerek - bünye terbiyesine milracaat 
ediyorlarmış. 

Anlatayım: 

Beyni lşliyen bir adamla lşlemiyen 

adamda biolojik fark ze.kl adamın beyni
ne daha çok kan giriyormuş, beyni i§le
miyen adamın beynine daha az kanın 

beynine girip çıkması kimyevi bir key
fiyettir. Bu kimyevi keyfiyeti elde etmek 
için Japonlar jimnastik yaptırıyorlar ve 
insanları - milddetinl bilmiyorum - ka
fası ilstil tepetakla durduruyorlarmış. 

Bir diğer usulleri de şu imi§: En çok 
kullandığımız sağ kolumuzdur. Sağ ta
rafunwı kumanda eden beynimizin sol 
tarafı imiş. Normal insanın beyninin an
cak beyninin yüzde yirmisi yirmi beşi 
tam manasile vazife ~5rilrmilş. Sağ ko
lun lşlemeslle sol taraf beyin daha çok 
.hareket ve idman yapıyor. Sağ taraf be
yini işletmek için de Japonlar mekteple
rinde çocuklarına sol el ile de yazı yaz
dırırlaJ'Ullf. 

Mışmış mış. 

Aklım erer §eyler değil iti. Aklımın 
erdiğibir şey varsa o da beyinleri her 

halde harekete geünnek ferdi'.'. 
için de, içinde yapdığı cemiyet 
elzem ve milbrem olduğudur. 

Ben Japon marifetlerinden vıı' 
tim. Mektep ile tiyatro yapalıın dıı· 
takla gidip hokkabazlığı sonra d 
rüz .... 

Bundan maada dostlarımızın 
tinden de kurtulurum: Senin gibi 1 

dostumuz olacağına akıllı dostuJlluı 
du demezler artık bana. 

Dütünmck bile bir ltimyevl 1'• 
imi§. . 

Bu keyfiyeti nasıl harekete geU 
irnklinı var acaba? 

Beyine enjeksiyon yaparak v• 
kafaya bir sopa vurarak olmasa 

Ilıtiınal fen bir giln bunu da Y 
tır. 

Bekleyelim mi bu ke§fi dersini%• 
Tuhaflıkları göz önüne getlrlyo 

Vodvileilere mevzu çıkacalt. 

Vazife ve spor. 
Birincisinde enerji .. tf olur, ~ 

de ohnaz. 
Tiyatro öyle bir mekteptir Jd 

!erine vazife yorgunluğu vernıedeP 
verir. 

Veraset. Ahlak dahi tevarüs 
Benliğimizde kuvvetli bir elem&Jl

Görenek. Bu da zayıf bir eleJ1111l 
ğil. 

ilkine mlni olmak zor. 
ikincisinden istifade etmeli. 
Tiyatro bize bayatın her sabasınl 

teriyor. Oradan görerek. terbiye 0 

kolay. Hem eğlene eğlene. Spor Y' 
gibi. 

Görerek beyni harekete getırmeU, 
ra beyin kendilôğindcn bizi düıünd~ 
ve hareklitımızın başına daima bir (P 

ba) koymağa başlarız. 
Fransız filosofu Dekar! (Tereddil1 

rakkinin ilk basamağıdır) dermiş. 
Acaba ile iyiyi fenadan tefrike ın 

oluruz ve terakki ..... 
Bu beyin de ne tuhaf şey. 
Beyinin ne olduğunu merak etti"'. 

dostum Şi§li Fransız hastanesi Direlı~ 
Hüseyin Kenana (Beyin nedir?) 

sordum. eÖ. 
c Beyin kafanın içindeki madd 

1 

cevabını verdi. 
Tuh, allah kabreylesin. Ben bllJlll 

sıl oldu da diişünmeml§tim. 

Tarihi macera 
ve esrar romanı Demir Maske 

.. .~.11:.1 ...... :!1111 ............. . 
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Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

Fakat bu •özleri •llylerken arkuını 
getiremedi. 

Senmara arabanın durması ve lvonun 
kapıyı açmuı ile bir tuzağa düıilrüldüğil
nü anlamlf, derhal tabanca.mı çekerek 
mevkufun taltağına atq etmeğe hazır 

bir halde dayam1Jtı. Boğuk bir oeslc de: 
- Kurtuldu mu.. dediniz. Hayır .. 

Hayır .. O kadar acele etmeyiniz, dcmit
ti. 

lvon Senmarsın bu tehdidini görünce 
hiç birteY düıünmcden bir hiddet fer
yadı kopardı ve Senmarı tam tabanca· 

•ını monsenyör Luinin ba~ına bo,altaca .. 
ğı sırada üzerine atıldı. Silah patladı. 

Genç kız göiıünde acı bir ıstırap duy-

du. 
Sarardı ... 
Sendeledi. 
Senmars bir eliyle 1vonun boğa2.1nclan 

yakalamış, diğer eliyle de kılıncını elin
den almıştı. 

Zavalh kızcaiız. boğazını ııkan ve ne· 
fesini kısarak kendisini boğan Senmarsm 
parmakları araıında ıon bir gayretle hay .. 

kırdı: 

- Monsenyör... Monse~ör.. Kaçı

nız ... 
Mistufle bu sırada arabanın Senmar:ınn 

arkasını çevirdiği kapısını açmıt. iki eli 
ile kollanndan sımsıkı yakalamış .. gerjye 
çekmiş.. Havaya kaldırmış ve Jistik bir 
top gibi fırlatnuıh. 

Bu fırlatış Senmarıı dosdoğru Faribo
]un ayak ucuna düoürmüştü. 

F aribol. kılıncının ucunu derhal Sen

marsın gırtlağına dayadı ve büyük bir 
nezaketle: 

k.oUan araıına almıf ve arabadan inmit
ti. Genç kızın kulağına eğilmif, tatlı bir 
eeale: 

lvon ... lvon .. hayatını neden böy
le tehlikeye koydun .. 

Diye mırıldanıyordu. 
c~nç kaz yara~nnın verdiği ıshrap ve 

çok kan zayi etmif olmasına rağm.en eil
kindi. Sevdiğinin kollan arasında bulun
mak onu bir taraftan sevindirmio bir ta
raftan da utandırmıfh. 

- Beni bırakınız Mon•enyör .. 
Diye kekeledi. 
Monsenyör Lui onu yere oturttu. Ken

di de yanı başına oturara'k: 
- Fakat dedi. lvon .. Sen yaral11ın. 

Dur bakayım .. 

Böyle aöyliyerek genç luzın kan eızan 
göğsünün düğmelerini çözmelt istedi. 

lvon daha fazla kızardı. Bütün vil• 
cudu adeta titriyor gibiydi .. Bakıtlannda 
çok derin fakat hem çok tatlı hem çok 
hüzünlü m8.na1ar vardı. 

Monsenyör Lui anladı: 
- Zavallı kız.. diye mırıldandı. Al

danmıyorsam eğer beni aeviyor. 
Sonra lvonun elini tutaralı: kalbine 

bastırdı. 

Alnına u.ıun bir buse kondurdu. 
- Miatullc .. diye seslendi.. Gel dos

tum bu azjz yaralıya yardım et. Senin 
muavenetine ihtiyacı var. 

Sonra dalgın, düşünceli, gözlerini gök, 
yüzüne dikmiş bir halde biraz uzaklaştı. 

Dudaklarından tu kesik cümleler dö
küldü. 

- Zavallı kız .. Beni ""viyor .. Halbu
ki ben ... ben ise ... ah .. Acaba bir daha 

- Hey .. Kuyruğun kopsun .. Zanne- Suzanı ... Matmazel Brevanı gÖJmek 11ap 
derim Pinyerol kalesinin yeni kumanda-,sİp olamıyacak mı). 
nı ile müşerref oluyorum. 1 Mistufle, bu gibi yaraları tedaviye alış-

Diye alay etti. mış bir el çabukluiu ile yaralının göğsü~ 

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

Kral 14 üncü Luinin çocukluk resmi ... 

Arabanın fenerini çıkararak yaktı. hafifliği ile yarayı yıkadı. Kan akmasını 
- Merak etme.. dedi. Yara ehem- durdurdu. 

miyetsiz.. Başıııdan ıapkasını çıkardı. Genç kızın mendilini aldı. Su ile uıla-
Yanıbaşında olan hendekteki su birik.in· tarak yaranın liıtilne kapath. 

bir ıcylnlz kalmaz .. 
lvon gülilmsiyerelt ayağa kalktı. 

Elini Miatulleye uzattı. 
Mi•tulleı 
- lvon dedi. Kolunuzu öyle )üzum

ıuz hareketlerle oynatmayınız.. Vakıa 

yaranı% hafif ama .. Lilzumsuz yere kolu
nuzu loraf ta ~ararlı ... 

Bu •ırada hafif bir ıslık sesi duyuldu. 
Aynı zamanda Monsenyör Lui de yan· 

)arma yaklaımııtı. 
Miatulle ona: 
- Moıuenyör ... dedi. Her ne olursa 

olıun... Onun yanından ayrılmayınız. 

Çünkü F aribolun bu 11lık sesi hiç le eyi 
,eyler haber vermiyor .. 

Sonra hemen F aribolun yanına koıtu. 
F aribol, eğilmiı, kulağını toprağa da

yamıt yeri dinliyordu. 
Bu vaziyette birkaç ıanlye kaldıktan 

eonra bir •ıçrayiıte ayağa lc.aJlc.tı. 

- Bize doğru otuz kadar aüvari .. do· 
ludizgin geliyor .. dedi. 

- Sahi mi aöyliyoraun patron.. O 
halde bizim pqimizi kovaladılar. Demek 
bizi ele verdiler. iti çaktılar .. 

- Ele mi verdiler .. Kim ve nasıl ver
di) Na11l çaktılar .. Bunları ben de senin 
kadar bilmiyorum. Fakat gevezeliği bı
rakalım da izimizi kaybetmeğe bakalım. 
Evvela bu heriflerden kurtulalım. Onları 
arabaya koyup uğurlar olsun .. diyelim. 
Mistufle ve Faribol, eli kolu bağlanmıı 
olan Scnmars ile hô.la kendine gclmemiı 
olan Rozarjı yakaladıkları gibi arabanın 
içine athlar. Ölmüt olan arabacıyı da 
yanlarına koydular. Bargirlere de kuv
vetli birer kırb2'ç vurdular. Hayvanlar 
kırbacı yer yemez dördü birden ileri atıl
dılar ve yol üzerinde, dosdoğru ve dört 
nala arabayı koıturarak karanlıkta kayb 
oldular. 

linc düımcmek için sannıt olduğu hol 
yanlarına yakla§arak ıordu: 

- Ne yapıyorsunuz bl!yle .. 
F aribol cevap olarak sadece: 
- Geliniz.. çabuk bu tarafa g 

Dedi ve fazla izahat vermeden İ 
de yol haricine doğru •Ürüklcdl. 

Hayvanları yularlarından tutaral< d 
kcn Mistulle de arkalarından çeldy01 

Böylece yoldan epeyce uzaklatıılol' 
önlerinde damı çökmUf, duvarları\· 

men yıkılmıı harap ve tek katlı bit 

naya rastladılar. bV 
Faribol, Monsenyör Lui ile lvonU 

raya götürdü. ~ıl' 
Miıtulle de yedeğindeki atları ~ 

raya soktuktan ıonra onların yanın• I' 
di. d•' 

Monscnyllr Lui sabırsızlanarak •01 l . 
- F aribol.. Bu tedbirlere nedell 

zum var .. Anlatır mı11n1 ne oluyor?. ~-
E..ki •ilah hocası parmağını parı• 

tikametine uzatarak cevap verdi: 
- Bakınız ve dinleyiniz.. .. 

'I" 
Filhakika bulutlardan oıynlan '';ıı• 

lflklandırdığı beyaz ve karlı .. ı.a u~·'~~ 
de iki yüz metre kadar uzakta oiy•h diS' 
leke halinde bir süvari grubu ... Dolu 

gin geliyordu. ıo' 

Süvarilerin arkalarında aiyah ırısP 1•' 
1 b•I lar, yanlarında parlalt kılınç ar, iii' 

nndaki şapkalarında uzun ve kırrnıt1 ~ 
ler vardı. ~· 

Monsenyör Lui hem hayret henı ~01 

ile kanııkı 
- Kralın ailahşörleri .. 
Diye mırıldandı .. 
Faribol: Jt' 

Evet .. Kuyruğu kopıun onl•.t·• e..i' 
di. Hem de yanılmıyorsam bizİJl'l P ' 
mizden koşuyorlar .. 
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Dönüş 
Kapının zili hızlı hızlı birkaç kerre dakikalar birbirlerine ıtanlı sessiz kaldı

Çl!ındı. Ve biraz sonra hizmetçi elin- har. Ve o günden sonra da Necla ne ba

~e. bir 2arfla odaya girdi. Selma kendi-ı basını sordu, ne de evlerine gitmek ar-
lınc .... l .. d' 

-.atı an mektubu aldı, kocasının zusunu goster ı. 

Ya~ını tanımakta güçlük çemkmedi. Günler birbirini takip ediyor, Selma 
Derhal aÇtı ve okumaya başladı. işte fU ömrÜnÜ vakfe.ttiği kızını mükemmel ye
dllc.ikada •en l d b · f d dil tistiriyor ailesinden kalan bol bir servet 
l • • 0 e er en en e a e en ~ 

utr Öınrün mu··k~ c tı l' d .. _ irinde onu mahrumiyetten uzak büyütü-cua e ın e, ona amu- :r • 

>'ordu Ş b. - d Bö'ylece on b.... sene g,....ti. Bu b · uursuz ır kafanın mahsulu olan vor u. ,...,.. -,, 
er kelime onun dudağını esefle bükü- arada Ziyadan birkaç mektup almıı, fa. 

Yor ~e &o"nlü •· tı 1 d ld d lcat okumadan aynı adrese iade etmİf, IC .. nu ıs rapa o uruyor o. 
t 011an Yanına düştü. Laalettayin bir nok- ondan sonra onun izini tamıımiyle kayb-

1 ıı~a daldı. On beş senenin günleri, sene- etmqti. 
erı götilnde birer birer canlarunıya b...- Necla yirmi üç yaşına gelmişti. Gayet 
ladı. eyi talipleri çıkıyordu. Nihayet kızını bun-

Ziya ı'le evi d'kl · lann arasından eyi bir görgü içinde ye-t., en ı en zaman on ee-
'12 Ya•ında l•W• b"t" t t tişmiş, istikbali güzel bir gençle nişan· 
•~ " , genç ıgın u un arave ve 
-raf ti · · )amıştı. 
1 

e nı taşıyan bir kızdı. Pek zengin -0 an ailesinin müreffeh hayatı içinde ve Düğüne iki gün kalmıştı. Anne, kız, 
annesin' · · ·h · · d h Ahmedin ailesine bir ziyaret yapmak is-
~·ı_ ın tıtız ı tımamı sayesm e a-
1ıtatcn ç k . . . . o z· temişler ve otomobillerine binerek ken-

~ o eyı yetışmıııtı. nu '..lya o 
adar ıs' ' 'ı • • · k' ~L "-- Clilerine uzakça bulunan evin yolunu tut• rar a ıstemıştı ı, uzun mnıKDtJn 

\'erdiği 'eyi netice ile de bu arzu ~- muşlardı. Tam geçmekte olduktan dar 
llrıda 'l • f ·l '-al bir yolun dönemecinde bir karaltı peyda aı csı az a muanz vaziyette ıı;; -

tnarnışlardı. oldu. Firen yapnmıyan şoför direksiyonu 
lııt b 1 sola kıvırmak istediyse de muvaffak ola-c Öy ece hayatının ikinci sııfha-

~ı başl~rnış ~ldu. Kocasının zaman zam.an madı. Boğuk bir ses çıkaran İnsan göl-
ıtend' ·'"- ' · "esiyle otomobil arnaında bir çarpıştna ısını şaşırtan halleri oluyorsa cia .. • • 

daıı:ll.şnıanın uzun zaman m,ütevallıf ol- oldu. $oför atladı. Necla ile Selma lni-
ugu yük bir üzüntü ve heyecan ~~irmişlerdi. 

~u idrak eden Selma bu halleri hoş . 
ltÖr" ' · + indiler ~oförc yardım ederek yerde bay-
ı llYor, ona eyi bir arkada§ olmıya ça- . · 
l§ırordu. gın bir hıılde yatıın adamı otomobile·al-

b' ~· ~~~·le düşünüyordu: Evlilikte tam dılar. Yanan dektri~in loş ziyası .albnda 
ır aaadet tahayyül etmek hakikaten ço- beyaz bir saç 1..-ümesiyle örtülen ve derin 

tukl··'- 1 A d k b 1 çizgiler taşıyao sarı bir yüz ııeçiliyordu. 
<u1; o ur. yn üşünce, ayrı a i i-

~ct, a~ yaradılışta olan iki insanın el- Selma eğildi bir~ daha dikkatini bn yüz
~te ufa.le tefek a.ksnklıldnn olacaktır. de teksif etti. Ufak bir çığlık koparm~
rttcr ,,_. tan kendisini menedcmedi. Pejmürde 

ıci esasta bozU.kluk olmasın. Bu 
C)i • elbiseler içinde. insafsız hayatın külçe 
ı.. llıyet içinde tam yedi sene geçti. Ve 
utr hv:rulan dünyaya geldi. Artık Selma haline getirdiği bu vücut kocası Ziya idi. 
ltla 1 Ia.ııtanenin yolunu tutan otomobil, ikinci h nc.i boşluğun tamün edilen tarafını 

bir emirle evin istikametini aldı. Necli 

annesinin halindeki fevkaladeliği görmüş 
'1lızttşttı. Uzun günlerini biricik kızına 

~eriyor, bağrına bastığı bu küçücük başın 
ıtl.l\rv ve bir türlü dü§iindüğü şeyleri birbirine etini kalbinde hissediyor ve üzül-
tneıncye gayret ediyordu. 

Ondan M>nraki seneler, daha insaf
~. onu içine aldı, üzdü. hıq>aJadL O sı~ 
ralarda kocası bulunduğu bankanın mü

dilrü olmuJ ve i~letmekte olduğu ara• 
21.bıden gden para da inzimam edince ti. 

!""ddi :vaziyetleri fevkalade düzgün bir 
rıalc gdıru,tt. Fakat bunların hiç birinin 

~~lincini Selma içinde duymıyor her gtin 
ır h&d.isenin ~tırabiyle bvranıyordu. 

tİbıltü Ziya hiç yoktan münakaşa zemini 
b' ~lıyor, geceleri geç geliyor, mütemadt 
I ır tatsızlık evin içinde köld~e bat-

bağlayıp kendisini tatmin eden bir ne
tice çıkammam~tı. Hazırlanan karyolaya 
hasta yatırıldı 'l.'e doktorlar çağ11ıldı. Jki 
sün sonra, hafif geçen kazarun az tah
ribi de Ziyanın vücudundan sıyrıldı git-

* Necla ince vücudunu saran beyaz el
bisesi içinde c;olt taze, çok güzeldi. Bir 
aralık bnlkonda iki gölge be1irdi. Erkek 
kadına biraz daha yaklaştı: 

ll'ordu. 

h Cene bi.r gece bermutat. Sdma, yalnız 
lllına odasına çekilmi§ ve yatağına 

~rnıştı. Dışanda müthiş bir f ırhna 
011lurdanıyor, sarsılan camların gürül· 

~aG insanı tuhaf bir korku içinde bıra-
1.tordu. On ikiye kadar delice esen bu 

~lnn sesini dinledi, tahlil etmek iste
~ediği bir takım hislerin içinde sakin 
k ldı. işte bu anda idi ki kapı açıldı ve 
t oC:ası İçeri girdi. Ayakta durmak için 

endisini zor tutan bu adama Selma hay• 

;etle bakıyor, onun yüzüne dalan göz
eri Yaşlarla doluydu. Birbirinden farklı 
~ltlıyan evlilik senelerinin canlı misali 

h· lt~e gene karşısında duruyordu. Müt-
~ bır alkol kokusiyle beraber yüzüne 

lı.ı aözler fırlatıldı: 
- Seni düşündüm. Biraz 11kıldın zan-

1'1.ediyorum. Neclayı aJ, annen de isti· 
~~rdu 2aten; oıllara i?it .. Çünkü ben de 
ır Vazife ile birkaç zaman buradan 
~lnşacağını. 

.. Bu kelimelerin hakiki manası Ziyanın 
~.~erinde okunuyor, kafasının çirkin dü· 
iUnii,Je • k' - .. -'--ed' d Sel rı san ı yuzune ~ ıyor u. -
rn- hiç c d' K d' · · · • evap verme ı. en ısını ıstemı• 

>'en §U kalpsiz ;nsanın bu arzusunu da 

)'~ayı muvafık buldu ve ertesi günü 
~ .. 
.. gu alarak evden uzaklaştı. Bu vaka
"''ı:t •. 

lı~erinden iki ay geçmişti. 

l lıte o gece nazik.ine bir surette kovu

<!~ S:Inıa buğün de bu mektupla ondan 
b· •Yen uzaklaşıyordu. Kocası, başka 
ır kadını del' d·w· . -~''- k lb" . . ıce sev ıgıru, ~ a mm 

{'1.1 ne inkıyat etmenin bir zaruret o1du

d· ~lı Ve kendisiyle ya§ıyanuyn.cağını bil· 
ırıyord ç .. 

ge . . u. oeugunu, lansım. yuvasını 
k !:icı hevesler içinde eriten bu adama 
aııı ne d b T d · Z h · -ke. uya ı ır ı. aten o, angı gun 

- Selma, yaptığım hatanın günahı

nı pek acı çektim. inan ki böyle insanların 

tövbe ve istiğfan çok içten oluyor. Bu 

gecenin ııaadetini tatmıya ben layık bir 

insan değilim 1. 

Selma başını kaldırdı. Kocasının yaş
lar titreşen gözlerine uzun uzun baktı. 
Hakiki nedameti orada o kııdar vuzuhla 

okudu, o kadar açık hissetti ki .... Titrek 

bir sesle ancak şu sözleri söyliyebildi: 
- Ziya, bunları artık unutmak lazım, 

hatayı elaeriya nedamet takip eder, ne
dameti de -duyan insanlar için- af karşı
lar. insanlığın icap ettirdiği hareketler
den biri de bu değil midir!.. 

....................................... ,. . . 
a RADYO ; 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lSTANBUL RADYOSU: 
Akşam ne,-riyatı: 

Saat 18. 30 da dans musikisi (plak) 
19.00 da konferans: Fatih Halkevi na-
mına, Reşat Ekrem Kuçu (evliya çelebi 
ile Bursa. seyahati), 19. 30 da karışık mu

siki (plak), 19.55 te horsa haberleri, 

20.00 de saat ayarı, Necmeddin Riza ve 

arkadaşları tarafından türk musikisi ve 
lıalk tnrkıları, 20.40 da ajana hııberleri, 
20.4 7 de Ömer Riza Doğrul tarafından 

arapça söylev, 21.00 de saat ayan, 21. 
30 da Nezihe Uyar ve arkadaşları tara
fından türk musikisi ve halk farlolan,, 

22. 1 O da hava raporu, 22.1 O Darüttalim 

musiki heyeti: Fahri Kopuz ve arkadaş
ları tarafından, 22.55 te son haberler ve 
ertesi günün programı, 23. te saat ayarı. 
istiklal maqı. 

ilan 

-:- SAYF.A:T 
YENi-ASIR 
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Bali adasında 
' . 

Kadınları yarı çıplak 
~ezen bir memleket 
Kadınlar nasıl evlenirler? 

Bali adası kızlan 

tZMtR 2 tNCI iCRA MEMUR· 
LUaUNDAN: 

Dosya 38--8828 
Göztepe tramvay cadesinde vapw 

iskeleıi kar,ısmdaki furun müteciri 
iken halen ikametgahı meçhul bulu
nan Hüseyin tarafına. 

Beytullah Recep biraderler ve şü-

Kal bi vücudunun dı- reki.aı ,irketinin ticaret mahkemesin
den istihsal eylediği 4-3-938tarih ve 

şında ol an çocuk ~56-938 bir kıta ilim mucibince zim-
-o-- metinizde matlubu olan 380 lira ve 

Bundan bir müddet evvel Rigada bir masarifi aairenin ödenmesi bakkm
hastanede garip bir mahlUkun doğduğu- da çıkarılan icra emri ikametgahını
nu gazeteler yazmııJardı. Bu mahlUkun zın meçhuliyeti hasebiyle bil& tebliğ 
yeıyüzünde bir eıine daha rasgelmek iade edilmiştir. lfbbu ilan tarihinden 
mümkün değildir. Çünkü bu yavruda itibaren on gÜn zarfında bu borcu 
kalp tam kendi yerinde, fakat vücudu- ili.mda yazılı olduğu veçhile tesviye 
nun dııında bulunuyordu. ve yine bu müddet zarfında da iti-

Ac;ıkta çarpan bu kalbi muhafaza et- raz ve tetkik mercünden icranın te
mek ve çocuğu yqatahilmelt için kalbi birine dair karar istihsal etmeniz la
çdik içerisine koymaia mecbur olmuı- zundır. Bu müddet zarfında da şi
lardır. Doktorlar bu çocuğun bu va.zi- fahen veya tahriren mal beyanında 
yette yaşamıyacağını tahmin etmişler- bulunmaz veya hilafı hakikat be
dir. Fakat bu tahmin doğru çıkmamış, yanda bulunduğunuz takaD'de hapis 
yeni doğan çocuk yaıamış, ve o kadar ile tecziye edileceğiniz gibi paranın 
tabii yaşamı~tır ki doktorlar bu defa da· tahsiline teveuül olunacağı icra emri 
yavrunun tamamiyle normal bir ömür makamma kaiın olmak üzere keyfi-
ailreceğini iddia etmeğe ba§lamışlardır. yet ilan olunur. 3558 (2947) 

Fakat bu iddia da birincisi gibi yanlış 
çıkm~. kalbi 'açıkta çarpan çocuk, geçen 
glin ölmüıtür. 'ölümü, kalbinin açıkta ol
masından değil, yakalandığı bir _bronşit 

yüzündendir. 

Gizli bir aşk kulübü 
ortaya · çıkarıldi 
~ 

Nevyorktan lpgilizce cSandey Pikto

rial> gazetesine bildiriliyor: 

Kalifomiy4a Pıısadenada gizli bir 
caşk kulübünün>, mensuplan olduğunu 

itiraf eden birçok ki~i muhakeme edil

miş ve on beş sene hapis ile hadım edil

mek cezasından birini tercihte serbest 

bırakılmışlardır. 

Muhakeme 11onunda hakim: 

Zayi 
İzmir vilayetinden alm14 ·olduğum 

~32-998 sayılı ikamet teskeremi kay· 
benim. Yenisini alacağımdan eskisi· 
nin hükmü olmadığını ilan ederim. 

İzmir Karşıyaka 1700 No. sokak 
26 No. da oturan Aperico Raimonda 

• 3545 (2951) 

tZMtR 2 lNCl HUKUK MAH .. 
KEMES!NDEN: 

lzmirde T eı>eeikte yeni mahalle 
3 cü sokakta 50 aavıh dükkanda ma
nav Ha11im o~lu Kamilin kansı lz
mirc!e T epecike yeni mahalle 3 cü 

Sonda adaları denen Cava, Somatra, ev halkının huzurunda gelinle güveye bi- - Size, cinsiyetinizden mahrum ol
rer Hindistan cevizi verir. Bunlar cevizi mak veya on beş sene hapiste yatmak 
kırarak kabuklarını doğuya, batıya, gü-

adalarının yanında BaH adında bir ada 
daha vardır. Burada, Malezyalılar, Hint 

gibi iki ceza teklif ediyorum. Her biriniz 

sokakta 50 sayılı evde Hasan kızı 
aleyhine a<:bğı bosanına davasının 
dava arzuhal suretile davetiye vara
kası müddeialeyhin ikametgahının 
mechuliyetine binaen bili tebliğ iade 
edilm~ ve zabıta marifetiyle yaph-

muhacirlerinden mürekkep bir halk otur- neye ve kuzeye atarlar ve bu suretle dn
maktadır. Burası dünyanın en sakin, en l lerin şerrinden kurtulmuı olurlar. Rahip 
güzel memleketidir. yeni evlilerin baı ucuna geçer, üzerlerine 

Kıyılarının sarplığı, denizlerinin hır- ; bardak bardak :ıu bo~tır. Islanan elbi

bu iki cezadan hangisini isterseniz ter-
cih edebilirsniz demiştir. 

Bu gizli kulüple alakalı olarak yirmiye 
yakın adam tevkif ve mahkUın edilmi}-

çınlı~. Avrupahlann göz dikmelerine seler değiştirilir. / 
mani olmuştur. Holandalılar burayı zorla Elbiseler değiştirilip gelindikten sonra tir. 
istila etmemiştir. b.i.Ji yaprağın üzerine bir avuç kadar pi- Ha~im cemiyet hakkında §Unlan söy-

Bu oda~ r~ngaren'k ve ;.~alı manzara rinç konarak yeni evlilerin önüne konur, }emiştir: 
ile adeta küçük bir ccnn.e.ttir. Bali, ma· ktı:dınlnr CI"kck ynprıığı ikiye bölerek cBu cemiyet Romanm inhitat denin
betlerinin çokluğu ve başkalığı, insanla- f pqylaşırlar. Kadın kocasına pirinç yedi- de ahlakın bozulduğu zamanlarda görü
nnın güzellik ve asaleti, adetlerinin tu· rir. len cemiyetlerdendir ve tarihte, bu gibi 

haAığı, oyunlarını~ bediiliği ile gezilecek I Bu, kadınla erkeğin senelerce aşk ve gayri ahlaki adetlerin yerleşmesi daha 
hayretle seyredilecek bir yerdir. Dünya- 1 sadakatle birbirlerine bağlı kalacaklarına bir çok medeniyetlerin inkıraz devrinde 
nın en güzel, endamlan en mütenasip d~lalet eder. görülmü§tür.> 
kadın~nbınadad~ K~dın~r ne ~pf ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_Bir ~ngiliz ve bir Zenci ğeyiyor, ne pt;çe kullanır, ne de gizlenir. 

Vücutlarının süt tarafları baştan başa. 

açıktır. 

Yalnız, kötü yolda gezen kadınlann 

örtünmeleri adettir. Bunlar nizam ve 
teamüllerine göre tepeden tırnağa kadar 

örtünmiye mecbur tutulmuşlardır. 

karılarını değişmişler! 

nlan tahkikatta müddeialeyhin ika
metgahı tesbit edilemem~ olduğun· 
dan müddeialevhe ilanen tebligat ifa-
sına karar verilmi, ve tahkikab 14-
10-938 cuma günü saat 1 O a talik 
kılınnuı olup bu baptaki dava ar· 
zuhal suretile davetiye varakası mah .. 
keme divanhanesine ilsak edilmi~ 
oldu~n müddeialeyhin yevmi 
mezkiirda lzmir ikinci hukuk mah· 
kemesinde bizzat hazır bulunması 
veya bir vekil göndermesi aksi tak .. 
dirde hakkında muamelei gıyabiye 
ittihaz olunup tahkikata devam olu
nacağı davetiyenin tebliği makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

3554 (2953) 

Bir yere medeniyet girerken, esasla- anla.nnı arada eırada değiı eden bu, mağazasına getiriyor: Partako mister 
nm da alır gider. Buraya medeniyet gi- iki adamdan biri bir İngilizdir: Mister İ Smitsonun kansını - yani kendi kız kar-, IZMtR SULH HUKUK MAH. 
rerken hiç şüphe yok ki kostümleriyle o Smitson, diğeri de aslen bir zencidir; Ro-I deşini- mağazasına oturtuyor!. KEMESlNDEN: 
üryanlığa örtecek, ökçeleri kaldıracakbr. mino Orlando Partako. 1 Fakat bu ckanları deği~tirme> işi sırf İzmir ikinci azİ.zİye mahallesinde 

Şantpör adında bir Avrupalı, bu ada- . Mister Smitaon, Rominonun eniştesi- zevahiri kurtarmak içindir; gelene gi- Salim ağa sokağında ka}n 1:3-5-7-~ 
da uzun zaman kalmış, memleketin hay· drr. lngiliz, ticaret işlerinde beraber ça- dene Smitaon. zencinin karısını ckanm> sayılı evt arsa huncuk unalathanesı 
van ve nebat cinslerini tetkik etmiş, folk- lı;ıtığı bu zeki zenci delikanlısını p.ck ııev• 1 diye tanıbyor. Partako da kız kardeşi ve oda izaleyi şuyu suretiyle sahlığa 
!orunu toplamış ve Avrupaya dönüşün· mi$, onunla daha yakın ahbap olmak için herkese <karım> diyor. ': çıl anhuıştır. 
de cBali hatıralarım> ~dında bir de ki-ı için, Partako~un' kız kardeşi ile evlen- Bu mübadele sabahtan akşama kadar Kıymeti muhammenesi 1000 lira 
tap yazmıştır. miştir. devam ediyor. Akşam olunca her iki olan bu gayri menkul evvelce yapı-

Bali, garabetler diyan denmiye layık Ondan bir müddet ııonra da zenci de- kadın da asıl kocalanmn evine gidiyor- lan arhrmada 400 lira bedel muka· 
bir memlekettir. Orada serserilerin liih- lıkonlı bir lngiliz kızı ile sevişiyor ve ev- lıır. bilinde hissedarlardan Selim oğlu 
·~~·· yar~sala~ın ~ervanları vardır .. Horoz 1 leniyor ... Şimdi, İngiliz Smıtsonun zenci, 1 Smitsonla Partakonun bu sırları ortaya Abdülazize sahlmış ise de tayin kılı
gureşlerıne hıç hır yerde buradakı kadar 1 zenci Partakonun bir İngiliz kansı var• çıkınca birdenbire Londrada bir rezalet nan müddet icinde vaki talebe rağ
ehemmi~et. varilmez. Öyle gari~ .~etler dır. 1 kopuyor, halk arasında dedikodu başlı- men ihale bedelini vermediğinden 
vardır kı, ınsan bay retten kendısını ala- iki ortak i~lerinde Ja'ha büyük bir J F- ,_ t h"d. b' k t .1. ve yu"·ksek pey sahibi bulunan diğer 

E 
. . •W . • 1 yor. ıuı:a sonra a ıse ır ço ngı ız-

maz. vlenme mernsımınde, dıger mem- mikyasta devam ediyorlar ve sonra ikisiı l · h 'd' S . 'I hiuedar Fatmaya teklif edilmi• ise •. .. enn o~una gı ıyor ve mıtson ı e orta- Y 

leketlerde rastlanmıyan ba;ılıklar goru- de yanyana fakat ayn birer mağaza açı· w d b·· .. k b' -h k de o da müddeti içinde müracaat et-.. gı ron erece uyu ır şo ret azaru-
lur. v • • yorlar. Bu mağazalarda Smitson da, Par- yorlar. mediğinden icra ve iflas kanununun 

Bazı memlekletlerde oldugu gıbı bu- tnko da :kartlariyle beraber çalı~ıyorlar. 133 cü maddesi mucibince yukanda 
rada da, erkek kızı satın alır. Şayet kı- Fakat lngilizn zenci, zencinin Jngiliz sözü geçen gayri menkul, tekrar 15 
zın değerini öd iyem ezse erkek kayınpe- bir karısı olmaııı ahalinin tuhafına gidi- lZMlR BELEDlYEStNDEN: S{Ün müddetle arhrmaya konuJdu .. 
d~rinin hizmetine girer, ta .ki borcu öde- yor, herkes onlarla ıilay etmeye ba,lı- 3 Eylül 1938 te 1580 sayılı bele- ğundan 13-lC-938 Per,embe günü 
nıncey~ kadar. yor. Bunu derhal hisseden iki ortak, he- diye kanununun 32 ci maddesine ıaat IS te lzmir sulh hukuk mabke-

Düğün başladığı gün, düğün evine da· men bir fikir dü§linüyorlar ve bunu fazla l tevfikan mahalle halla araa1nda ya- mesinde yapılacak artırma sonunda 
vetliler toplanır. NC§C içinde düğün ye• tereddüde lüzum görmeden tatbik edi- pılan lrur'a çekilmesinde 13 intih p en çok pey sürene bt'i ihalesi yapı
meği yenir. Yemek biter bitmez, çanlar yorlar: mmtakut encümenlerine seçilen aza- lacağı ve taliplerin muayyen günde 
çalınmaya, tüfekler a~ başlar. Va- Knnlannı muvakht bir müddet için Jann 1-10·938 Cumartesi günü ıaat kıymetin yüzde 7.5 nisbetinde temi
kit ister gece olsun, iater gündüz obun de~i§iyorlar. Smitson, kendisi gibi lngi-

1 
9 da belediyeye gelmeleri rica olu- nat akçesiyle daireye müracaatlan 

bütün davetliler ormanlara, tarlalara fır· liz olan Misis Partakoyu aLyor, kendi nur. 3559 (2948) ilin olunur. 3556 (2949) 
lar. Çünkü nişanlısı, kızı keçırmıya te· 
şebbüs etmiştir. -···1 '. ,, .... _ ...... ~,.·.,,,- · ,;1:.-.. .,. •. ,· . - ı :. -~; 

• ~ ... ~ • f 4'.J..•., ~•il.:: t"tıl'< ~---• .,._~ .'~~ ,."111" ...... J · • • L -"' ,ı 1 • • ..,.., ' ili ~ - • ı .. _ _.,.., • - ... ~~· ~ ., -in~;~~~d.a, yapmış olduğu fedakarlıkların 
n •&ını anlıyan bir insan bulmuştu. 

lil'or~ sırada dışarıdan Necliinın sesi ge• 
lcri . u: Hernen mektubu sakladı, göz

nı sıld' K ' d 

ölü Apti terekesine ait Akseki Her taraf aranır taranır. Saatlerce or- Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikropla
rını kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanınız. 

lı~a d 1
' npı an sarı kıvırcık bir ha, 

rı ... 

- A ... nnecıgim gelebilir miyim) 
; Cel Yavrum. 
oştu ik· k" ük' k 1 lJ,... k· ' 1 uç o boynuna sanldı. 

-..n ır ·kı 
CÖ2: •••• pı er arasında kıvılcımlanan iki 
-YU~unc haktı, baktı .. 

Ne o an .... wl d _ Y necıgım ag a ın mı) 

llu •. ok, çocuğum, biraz hastayım. 
L sotier Ya .. .k . F qt hu vrucugu ı na etmedı. a-

l8tırabın m h. • • 1 'b" a ıyetinı an amış gı ı 

ticaret bankası Türk anonim sirke- manlarda dolaşıldıktan sonra hep bir 

tinin beş adet yüz lira kıymetli his- araya otplanılır gene düğün evine geli-

se senedi 934- 935- 936- 937- 938 nir. 
temettüü dahil olduğu halde t Bi- Düğün bitip te evlenmenin ertesi sa

rinciteşrin 938 tarihinde cumartesi hahı, damat ve arkadaşları, yanlarına he
günü saat on bir buçukta sarraflar diyeler alarak kız evine giderler. Orada 

içinde açık artırma suretile sablacak- gelen hediyeler ev halkına dağıtılır. Son

tır. Verilecek bedel kıymetini bul- ra kayın peder damadın avucuna bir 

mazsa 5 Birinciteşrin 938 çar,amba parça karabiber koyar. 
saat on dörtte yine sarraflar içinde Altınlar içinde süzülen gelini arkadaş
ikinci artırması yapılacaktır. Alıcıla- ları, müzeyyen bir sandalyeye oturtur
r1n mezklır mahalde hazır buluna- lar. Yönünü mabede doğru çevirirler. 

cak memura müracaatlan ilin olu- Rahip yeni evlilerin mesut olmast için 
c'nlere ve meleklere dua eder. Sonra · • 

Böbreklerin çnlıJmak kudretini arttırır, kadmt erkek idrar zorluk
larınıt eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnsını, sık 
sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan ffEL. 
MOBLö her eczanede bulunur. 

DtKKA T : HELMOBLö idran temizliyerek mavileıtirir. 

il 





.!f. EY .OL CARSAMBA 1938 
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Yazın İnsan kendini daha 
üşütür! kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
KırılClık 

Dikkta 
Ediniz 

Bu ilk tehlike ala ır.etlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurm&ıma 
mini olmakla beraber bütün ııtıraplan da dindirir. 

lcabuula güntle 3 kaıe alınabilir 

YENi ASJR 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERL. \.NDES 

5 -

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

KUMPANYASI H. SCHUET 
ULYSSES vapuru 18/9/938 de li- ATLAS LEVANTE LINE BREMEN 

manımızda ~klenmekte olup Amster" 
dam, Rotterdam ve Hamburg için yük 
alacakbr. 

CERES vapuru 19/ 9 / 1938 de bek
lenmekte olup Amsterdam, Rotterdam, 
ve Hamburg limanlan için yük alacak
tır. 

HOLLAND AUSTRALtA LINE 
ARENDSKERK motörü 7/I0/1938 

de Bombay, Avusturalya limanları ve 
Nev Zelnd için yük alarak hareket ede
cektir. 

SVENSKA ORtENT UNEtN 

cBARCELONA> vapur halen limanı-
mızcla olup Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanlnna yük alacaktır. 

cSAMOS• vapuru 5 Birinciteşrinde 
bekleniyor. Anvers ve Hambur, Bremen 
limanlanndan yük :ılcaracak ve Burgas. 
Vama limanlan için yük alacakbr. 

cATHEN> vapuru 1 O Birinciteıırine 
kadar Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
limanlan için yük alacaktır. 

VESTSEE vapuru 2 3 birinci teşrin· 
den 30 birinci te~rine kadar Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanlan için yük 

BERGALAND motörü Elyevm lima- alacaktır. 

nımızda olup Rotterdam, Hamburg ARMEMENT H. SCHULDT: 
Gdynia, Dantzig, Danimark ve Baltık cBtRKENAU> vapuru 30 Eylülde 
limanlan için yük almaktadır. bekleniyor, Rotterdam, Hamburg ve 

GDYNIA motörü 29/9/938 de Rot- Bremen için yük alacalcbr. 
terdam, Hamburg, Danimark ve Balbk AMERICAN EXPORT LINES INC. 
limanlan için yük alacaktır. DOGRU SEFER 

FINSKA A. A. cEXMlNSTER, vapuru 2 6 Eylülde 
SAIMAA vapuru l 7 /9 f9 38 de li- bekleniyor, Nevork için yük alacaktır. 

manımıza gelip Anvers, Helsinki ve cEXCHESTER:t vapuru 2 7 Eylülde 
Finland limanları İçin yük alacaktır. bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
SERViCE MARITIME ROUMAIN cEXT AVIA> vapuru 7 Birinciteşrin-

SAYFA: 9 
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~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ PEL~vap~23/9/938debekk~ debeklen~o~Nevyo~~in~k~aca~ 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ö Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
L MER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
ıaaJlnna kendisini ıevdirmittir. 
LOtellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
•urlar, 

lıtanbulda bütün Esre ve lmıirliler bu otel1erde buluıurlar. 
Birçok hususivetlerine ilaveten fiatler müthi, ucuzdur. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n doiayısiJe yeni çıkardığı kuma,lar 

· Sag-lam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağıoız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Wdf(J'/.~ SATIŞ· YERLERi ft(J(,f(.~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

"'?· 

1 
Juvantin saç boyaları 

..... ~CILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju. 
oltıp n ~ boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen lrl 

J '-çara tabii reiıklerini bahteder. 
ib~"'•ntin saç boyalan kumral ve ıiyab olarak iki tabii renk 
~ r ne tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
~~~kanmak, terlemek hatti denize ıirmek suretiyle de 

t._ ~elerd.e ve dnyat mağazalannda arayınız. 

melc.te olup Maltn Marsilya ve Cenova tır. 

limanlan için ~k ve yolcu alır. cF.XPRESS> vapuru 14 Birinciteşrin-
tlandaki hareket t3.rihlerile navlunlar- de bekleniyor, Nevyork için ~k alacak· 

daki değişikliklerden acente mesuliyet hr. 
kabul etmez. cEXHIBITOR> vapuru 24 Birinciteş-

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon- rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala
da FRA TELU SPERCO acentaıına mü- cakttr. 
racaat edilmesi rica olunur. cEXERMONT • vapuru 2 7 Birincitet-

Telefon : 4111 / 4142 I 2663/4221 rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala-

cakbr. 
PıRE AKTARMASI SERt SEFERLER 

Ol• • v ş•• cEXCAMBlON> vapuru 23 Eylülde 
IVI e Ure. Pireden Nevyork ve Boıton için hareket 

LıMİTET edecektir. 

V t t cEXOCHORDA> vapuru 7 Birinci· 
3J)U1 acen ftS teşrinde Pireden Nevyork ve Boıton için 

BlR•NCJ KORDON REES hareket edecektir,' 
BlNASI TEL. 2443 DEN NORSKE MJODELHAVUNJE 
Ellerman Lines Ltd. OSLO 

LONDRA HATTI cBOSPHORUS:t vapuru 26 Eylülde 
POLO vapuru 19 eylule kadar Lond- bekleniyor, Dieppe Dünkerk ve Norveç 

ra ve Hull için yük alacaktır. umum limanlarına yük alacaktır. 
ALBATROS vapuru 18 eylulde ge- BAYARD vapuru 24 Birinci teşrinde 

lecek ve 28 eylwe kadar doğru Londra bekleniyor, Le Havre, Dieppe ve Dün-
için yük alacaktır. kerk limanlan için yük alacaktır. 

fONlAN vapuru 28 eylulde gelecek SERVtCE MARmME ROUMAIN 
BUCAREST 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat: 

Sabah, ~e ve ak§am heT yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

8 birinci teşrine kadar doğru Londra için 
yük alacaktır. cDUROSTOR> vapuru 10 Birinciteı· RADYQıl/•N 

rinde Köstence, Galatz ve Galatz aktar· L 
TRENTINO vapuru 14 birinci t~ 

rinde gelecek 18 birinci teorine kadar 
ması c TUNA> limanlanna yük alacak· ~!erin.izi tertemiz, bembeyaz 
tır. ve sapsağlam yapar. Ona ylrmin-

STE ROYALE HONGROtsE el asır kimyasının b!rik.alarmdan 
doğru Londra için yük alacaktır. 

LtVERPOOL HA Trl 
BELGRA VtAN vapuru 18 eylUlde 

Londradan gelecek yük çıkanp ayni za-

DANUBE MARlT1ME biridir, denilebilir. Kokusu gilzel 
BUDAPEST lezzeti hoş, mikroplara kllllı te-

TlSZA vapuru eylUl ıonlannda bek- sirl yU.zde yüzdUr ..... 
manda Livcrpool ve Glaskov için yük 
alacaktır. 

CITY OF LANGASTER vapuru 28 ey
tulde gelecek 5 birinci teşrine kadar Li· 
verpool ve Glaskov için yük alacaktır. 

lcniyor. Tuna limanlanna yük alacaktır. 
cDUNA> vapuru Eylül ıonunda bek

leniyor, PORT-SAIT ve 11kenderiye için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LIVERPOOL BRISTOL HA Trl 

SELMA vapuru 20 eylUlde gelecek cDROMORE> vapuru 30 Birinciteş· 
22 eylule kadar doğru Bristol için yük rinde bekleniyor. Liverpol ve Anvers 

al kt limanlarından yük çıkaracak ve Burgas 
aca ır. · .. 

DEUTSCH LEY ANTE • UNIE Koıtence, Sulina Galatz ve lbrali için yük 

DELOS A k alacaktır. 
vapuru 16 eylulde gelece ARM 

yük çıkaracaknr. EMENT DEPPE S.A ANVERS 
cMAROC> vapuru 8 Birinciteşrinden 

Tarih ve navlunlardakf değişiklikler- 12 B • 
den acenta mesuliyet kabul etme~ irinciteşrine kadar Anverı (Doğru) 

Det Forenede 
Oampskıhs - Selskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS • DANEMARK 

SKANDlNAVIA 
S/S. SV ANHOLM 
Eylulün birinci on beı ııünliikte yük 

alacaktır. 

5/S. ALGARVE 
Eylulün ikinci on bet günlükte yük 

alacakbr. 

limanı için yük alacaktır. 
D!ndald hareket tarihleriyle nav· 

tunlardaki değiş;kliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilAt almak için Blrln
cl Kordonda ·u. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ye 2008. 

' ''UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
MN. ALGtER HELLENIC LINES L TD 
Eylul sonunda ve birinci tetrin bat- TURKtA vapuru halen limanımızda 

langıcında yük alacaknr. olup Rotterdam, Hamburıı ve Anvers 
M/S. BROHOLM limanlan İçin yük almaktadır. 
Birinci teşrin ilk haftasında yük ala· GERMANIA vapuru 20 eylulde 

caktır. beklenilmekte olup Rotterdam Ham 
S/S. EGHOLM burg ve Anverı limanlarına yük 
Birinci teşrinin ilk on bet günlükte alacaktır. 

Ku11ananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçala yınız. 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

yük alacaktır. A THINAl vapuru eylUlün nihayetinde a.._ 
S/S. EBRO beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham- • 
Birinci teorinin ikinci on bq günlük- burg ve Anvera limanlan için yük ala-

te yük alacakbr. caktır. 

MN. MAROCCO UNlTED ST A TES AND LEV ANT teorin arasında beklenilmekte olup Nev- ı L O V C E N 
Son tqrin ilk haftuanda ytik alacak· LtNE L TD york için yük alacalcbr. Lük.ı vapuru 8 birinci tqrinde ıaat 18 

tır. BAALBEK vapuru 21 eylQlde selip BALKANLAR ARASI HA m de Constantza ve Varna limanlan için 
MN. TUNIS ayni gün Nevyorka doğru hareket ede- ZE8~~~ PLOVIDBA A. O. Kotar hareket edecektir. 
Son teırin ikinci on bet g\inlükte yük cektir. ıu&an ittifakı ikmat konferaneuun 

alacakhr. Cubanın cHavana ve Santiqo liman- seyyah. yolcu ve yük için te.İI ettiii bat- Gerek vapurlann mUY&aallt tan1'leri. 
HER ON BF.Ş GON MUNTAZAM lan için yük alacalctır. ta memup Yueoılu bandıralı gerek vapur isimleri ve navlunları bak-

SERViS OLACAKTIR lzmir • Nevyork eeyahati 19 gündür. L O V C E N kında acenta bir taahhllt alta.na lirmn. 
Navlun ve bilumum ranıenyöman için RACNA CORTHON vapuru birinci Lükı vapuru pazartesi 19 eylUlde ıaat Daha fazla tafsillt almak için Birine! 

Acenteliğe müracaat edilmeıL tetrin nihayetinde beklenilmekte olup 12 de lzmirden hareket edecek. Piıe Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
ADRES : Fevzi P8f& bulvan No. 1 .. Nevyork için yük alacaktır. Korlu. Adriyatik limanları. Venedik. umum! deniz acentalıtı Ltd. mUrac.ıat 
TELEFON ı 3304 UNEA SUD AMERtKANA Trieate Ye Şuıak limanlan için yolcu ve edilmesi rica olunur. 

• .. al r. TELEFON : 3171 - 40'12 
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Hitlerin nutku· fena tesir .yarattı 
Çemberlayn, Beneş, Hitler ayrı ayrı Ruzveltin • 

mesaıına cevap verdiler 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

H itlerin nutkunu B. Ruzvelt Kordel Hulla ve Mussolini de trende dinledi 

ÇembnUıyn Alman hariciye nazırı 
R!bbentropUı benıber 

Bedin 27 (ö.R) - Alman gazetelerl-1 
nin tefsirleri ve B. Göbelliiı beyanatı B.

1 
Hitlerin dUn akşamki nutkuna bir Ulti
matom mahiyeti vermektedlr. 

Berlin 27 (ö.R) - B. Hitler reisicüın
hur Ruzveltin mesajına telgrafla cevap 
vermiştir. Bu cevapta Führer bir A vru
pa harbının hesa:.a glrmiyecek kadar 
büyük olacak olan zararlarını daima göz 
önünde tuttuğunu, bu sebeple Alman 
milletine ~ı her mesuliyeti kabul et
tiğini, Mdlseler harba dayanacak olursa 
mesuliyetln kenrusine raci olamıyacağını 
bilrurmlş ve Alman hükümetinin göster
diği ihtiyat ve sUkfuıeU medh ettikten 
ııonra şunları illlve eylemiştir: 

c Bu sebeple Nilremberg nutkumda 
bütün dünyaya illin ettim ıki Uç milyon 
Almanın Çekler tarafından maruz kaldı
ğı barbarca muameleye nihayet vermek 
lazımdır.• 

B. Hitler Alman muhtırasındaki talep
lerin Berştesgaden görüşmelerinin man
tıki neticesi olduğu hakkındaki tezi tek
rar ederek şunları illlve eruy<>r: 

Alman gazeteleri 
Diyorlar ki : 

"Artık beklememeliyiz .. Dünyanın 
şimdiye kadar gösterdiği bir şekil
de silahlanmıs bir millet Hıtlerin • 

arkasından gidiyor 
halindeki iki tarafa yaptığı davetten do
layı kendisini tebrik etmiştir, 
Diğer taraidan Führerin nutkunu B. 

Ruzvelt ile birlikte runlemiş olan Ame
rika hariciye nazırı B. Hull gazetecilerin 
ıuallerine cevaben her tefsirden lctinap 
et:ınl§, sadece nutkun müzakerelerde de
vamı imkli.nsız kılmadığını rahat nefes 

alarak kaydettiğini söylemiştir. Amerika 
kabinesi ·bu gün fevkalade içtimaa davet 

edilmiştir. Bu içtimada hiç şüphesiz bir 
Avrupa harbı halinde Amerikanın alaca
ğı vaziyet tesbit eililecektir. 

Londra, 26 (AA) - Çemberlayn 
Ruzve1tin mesajına verdiği cevapda ln .. 

Fransr.z b<l§vekili B . DaUıdiye b"§vekdlet merdivenlerinden iniyor 

, 

Fevkalcide içtimalar yapan Fransız nazırları Güy La .Şam!er, .Şotan, Po! Reynod, ciyan reisi Janeney ve Alber S4ff 

Fevkalade içtimalar yapan Fransız nazırUın ve parti şefleri Lui Maren, LeonB!um, Kayyo, Jori B01ıne ve [.,.cıi!~ 

giliz hükümetinin bu mühim mesajı tiik
ranla karşdadığını bildirdikten ıonra bu 
vahim anlarda her devlet adamının me-
seleleri azami bir itina ile tetkik etmesi 
li:zım geldiğini, büyük Britanyanın bu .. 
günkü müşkülleri •ulh yolu ile bertaraf 

aejiri Erik Fippa 

Berlin, 26 (A.A) - Bütün Alman 
matbuab Alman muhbrası etrafında çev
rilmek atenen oyunları çok ıiddetli bir 
lisanla tenkit etmekte ve kabul edilen bir 

şeyin tatbikinden ibaret bulunan bu muh
tırayı çürütmek için ileri eürülen tatbik 

olsun Acilen halli icap eden hiç bir rne•"' 
le yoktur ki kuvvet yerine akıl ve idr" 

ke müracaatle hal edilemesin. Ameri~' 
millet ve hilkilmeti müzakereleri urnid ' 

etmek için elinden geleni yapbğını ve tarzının aynen 1918 .. de F ransanın AJ .. 
müzakere ihtimalleri baki kaldıkça da saa - Loreni tahliye için Almanyaya ka· 

yapacağını ve bu müzakerelerde tavas- bul ettirdiği tarz olduğunu tebarüz ettir-
auta devam edeceğini bildirm.İ§tir. mektedir. 

takip etmekte ve bunların sulhla netice' 
leneceği ümid edilmektedir. Adalet 'il 

hakkaniyet ruhunun hlikim olacağı ~ 
yeni bir harbın önüne geçileceğini uınl 
ediyorum. 130 milyon Amerikalı narnııı' 
ve insanlık S§kı namına size müracaa! 

ederek muslihane bir hal yolunda J<aY 
manızı rica ederim. Müzakereler mevcııt 

Berlin, 2 7 (AA) - Havas Ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

Gazeteler Hitlerin nutkunun Alman• 
yanın kuvvetinden ve Südetler meselesi· 
nin derhal halledilme•İ lüzumundan bah
seden kısımlarını ehemmiyetle kaydet-
mektedirler. 

Berliner Tageblat diyor ki: 
Artık bekleyemeyiz. Ve beklememe

liyiz. Dünyanın şimdiye kadar görmediği 
ıekilde oilahlanmış olan bir millet Hitle· 
rin arkasından gidiyor. 

Roma, 26 (AA) - Romaya dön
mekte olan Mussolini Hitlerin nutkunu 

hususi treninde dinlemiştir. Bütün 1tal-
yada nutuk büyük bir alaka ile karşılan· 
mıştır. 

Vaşington 27 (ö.R) - B. Ruzveltln 
Avrupa devlet reislerine hitap eden me-

kaldıkça akıl yolile işlerin halli imk{ııl1 

da mevcuttur. Bilakis kuvvetin bakili' 
olması istikbal için hiç bir iyi hal şekliJIİP 
teminatı değildir. 

B. BENF.ŞIN RUZVELTE CEVJ\13! 

sajının metni şudur: Paris 27 (Ö.R) - Rei.şicümhur Beııel 
Avrupa kıtasının ve belki biltUn dün- Amerika reisicümhurunun mesajına ati-

yanın armatürü llnl bir tehlikeye maruz- deki cevabı vermiştir: ,. 

dur. Bir lnkıtaın neticeleri hesap edile- Me5ajınızdan son derece mtiteba5'i· 
miyecek kadar vahimrur. Eğer Avrupa- sim. Memleketimiz ve milletimizin eP 

Paris, 26 (A.A) - Hitlerin nutku et- da muhasemat başlarsa her memlekette b kild h ehlik .. h' el• 
rafında Fransız diplomatik mahafilinin geniş ir şe · e arp t esıru ıss 
ilk intibaı ıudur ki: Alman devlet reisi masum insanlar, kadınlar, çocuklar mu- tiği bir dakikada bana gelmiş oluyor. zil 

hakkak surette ö!Ume sürüklenecektir. ki• Codesberg tekliflerinin yegane sureti sene hükünıetimiz bir sulh siyaseti ta ' 
tesviye olduğunu ve Prag bunları kabul Akla sığamıyacak bir dehşet içinde her etti. Her ihtilafın sulh vasıtalarile ha!liııl 
etmediği takdirde Almanyanın cebren şey tahribe uğriyacaktır. Her mernlek.,.. istiyen prensiplere sadık kaldı. Hakeıı' 
kabul ettireceğini oöylemek suretiyle tin ekonomik sistemi bundan müteessir muahedeleri yaptı. Milletler cemiye\iJlİl' 
yalnız Çekoslovakya ile değil aynı za· olacak, .osyal bünyesi yıkılacaktır. Ame- sulh siyasetine zahir oldu. CebrU şiddel' 
manda Fransa ve lngiltere ile de ihtilafa rikanın kimseye karşı siyasi taahhüdü Je bir şey yapmamağı emreden Briyaıı' 
düşmektedir. yoktur. Amerika asili kin ve nefret yo- Kellog misakına muhalif hiç bir hareke!· 

c Südet meselesinin inkişafı karşısın
da sabır ve tahammül göstermediğimizi 
ikimse iddia edemez. Takdir edersiniz ki 
Almanya IUliı yolunda bir anlaşmaya 
varmak için sabır ve tahrnınUI göster
miştir. Eğer bir Südet meselesi varsa ve 

bunun ıüratle halli zaruri olmuşsa bun
dan mesul olan Almanya değildir. Mese
lenin Adilllne bir ıekilde halli imkônları 
nı almak muhtırasında dahildir. Sulh 
mu, yoksa harp mı isteiliğine karar ver
mek, Alrnanyaya değil, Çekoslovakyaya 
aittir. 

-------------------------------------------------1 luna girmemiştir. Dünyanın her kısmına te bulunmadı. Son müzakereler esnasıır' 

Prag anlaşmak istiyOr mensup insanlar Amerika medeniyetini da Çekoslovakya hayatı menfaatlerııı; 
teşkil etmişlerdir. Amerikanın en yük- müteallik en büyük fedakArlıklar kab~ 
sek arzusu sulh içinde yaşamaktır. Fa- etti. Bununla beraber Çekoslovak hUl<U" 
kat muhaldaıktır ki hiç bir memleket meti müzakereleri kesmedi. Ilıti!Afı bil 

böyle bir felllketin neticelerinden masun anlaşma yolile sulhan hal etmek arııl' 
kalamaz. Eğer beynelmilel ihti!Af!arın sundadır. 

Vatington, 2 7 (A.A) - Havas Aian
aının muhabiri bildiriyor: 

Fakat 
buna 

Polonya ve Macaristan 
şimdilik yanaşm1yorlar 

Hiılerin nutku Vaıingtonda dikkatle 
dinlenmiştir. Alman devlet reisinin ıid

detli liaanı •ureti umumiyede ıiddet1e 

tenldt edilmektedir. Amerikan efkin 
umumiyeı:i nutukta reisicümhur Ruzvel
tin mesajından bahsedilmemesinden mü
teessir olmuştur. 

Nutkun halihazırdaki buhranın eaaıma 
ait huauoatta bir deiitiklik husule getir-
mediği söylenmektedir. 

Budapeşte 26 (A.A) - Macar ajansı
nın bildirdiğine göre Çekoslovakya ha
riciye nazırı Macaristanın Çekoslovak
yadan Macar akalllyetlerine dair 22 ey
lfilde yapmış olduğu teşebbüse cevap 
vermiştir. Çekoslovakya hariciye nazırı 
Fransa ve Ingiltere ile yapılmakta olan 
mlizakerelerin başka bir zeminde cere
yan ettiğini bildirmekte ve maamafih 
Macar talebini dostane bir tarzda müza-
kereye amade olduğunu beyan eylemek-

Londra 27 (ö.R) - Vaşingtondan bil- tedirSal' • .,.., tta M ahafil. d b 
. . .. . . WJJye r acar m ın e u ce-

dirıliyor: Bu gun Amerikan gazeotelerı, lmad ğ 
müttefikan llitlerin nutkunu nahoş bir vahın Macar talebine uygun o ı ı 

kaydeililmektedir. 
şekilde tefsir etmişlerdir. Nevyork Tay-
mis, Nevyork Tribun gazeteleri başta ol- Budapeşte 26 (A.A) - Romanya ile 
mak üzere Amerikan basını şu kanaatte- Yugos1avyanın bir ihtilaf takdirinde Çe
dir ki Hitler için artık son sözü söylemek koslovakya lehinde müdahalede buluna
zamanıdır. Ya sulhu bozmamak husu- caklarına dair Budapeşte nezdinde te
sundaki ilk vaadine dönecek, yahut ta şebbüste bulunulduğu.hakkındaki haber
ancak bütün mesuliyet hissini kaybeden !er resmen tekzib edilmektedir. 

U.R,S.S. 

sulh yolile tesviyesinden feragat eililirse Çekoslovakya mesajınızdan dolayı sil'' 
her memleketin harp tehlikesine maruz eli' 
bulunacağına kaniim. Sulhun harpden minnettardır ve timdilı:i vahim anda li 

!~ne bir tesviy~e hizmet edeceg-ine Jı•' sonra yapılacak yerde harpden evvel ya- _, -~ 
nidir. Her şeye ra"men adaletle, akıl '" pılınası müreccahtır. ıs 

BUtUn medeni milletlerin kendi arzu- idrakle bu gün de kuvvete müracaat .~ 
!arı ile imza ettikleri Brlyan _ Kellog meden meselenin halli mümkün o!duP 
paktı hatırlarda tutuhnalıdır. Bu paktla na kanüm. Taarruz halinde Çekoslov~; 
ihtilMlann ıulh metodile halli kabul ya kendini müdafaa edecektir. Fal<• 
edilmlştir. Bir çok milletlerin sulhu mu- harbın nihayet hiç bir meseleyi hal e<W 
haiwı için diğer muahedelerle taahhlid- miyeceği kanaatinize en derin bir ~Jıll' 
)eri vardır. Bir çok milletler hakem ve de iştirak eder ve aklın, 1nsant duygll' 
uzlapna muahedelerile birbirine bağlı- nun ve adalet fikrinin galebe çalacaP 
dır. Sulh yolile hal gUçlükleri ne olursa ümid eylerim. 

Harp çıkacak olursa 
Fransa Milletler Cemiyetine 

ederek Paktın müracaat 
tatbikini istiyecek 

1 ~· ve realiteleri külliyen unutan adam gibi Bükreş 26 (A.A) - Kral Karo! Sina- Cenevre, 26 (A,A) - Milletler Ce-
1 
miyeti asamble konaeyi bugün toP 8 

mukadderatını avuçları içinde tuttuğu yada kabinenin toplantısına riya5et et- miyeti mahfillerinde Ahnanyanın Çekos- . mışlardır. Komisyon faaliyetlerine d·~ 
memle-k.~tİ!'lİ ne"ticesi felaket olacağı mu- miştir. Bu toplantıda genel kurmay reisi lovak. toprağına tecavüz etmesi takdi- j varn etmekle beraber işlerini acele bil;rİ 
hakkak bir çılgınlığa sürükliyecektir. general Yonesko da hazır bulunmuştur. rinde Fransız hükümetinin Milletler Ce-

1 
meğe çalışıyorlar. Bilakis müzaker<1 

Belgrad 26 (A.A) - Bulgar kralı Bo- miyeti konoeyine hat vurarak aza dev- uzatmak temayülleri göze çarpmal<t•d•: 
Londra 27 (Ö.R) - Arjantin reisicüm- ris Sofyaya giderken Naib prens Polu Kiiçük Antanıın Çekoslovakyaya kar§ı vaziyetini gösterir harita Jetlerin toprak bütünlüğünü temin eden Malumdur ki Çekoslovakyaya A)rıı• P 

buru diğer Cenubi Amerika cümhuri- ziyaret etmek üzere burada kalmıştır. dan ibaret olduğunu bildirmiştir. Var- hakkındaki enruşeleri gösteriyor. Japon- pakt mucibince maddelerin tatbikini is- taarruzu halinde Çekoslovakya p•k", 
yetlerile istişareden sonra BB. llitler ve Paris 27 (ö.R) - Çek - Leh hududa- şova hükünıeti, Polonya toprakları üze- !ar Avrupada şimdilik bir harbin kendi- temek niyetinde olduğu söylenilmektedir. i 7 inci maddesine müsteniden kon•'( 

1 Beneşe telgraf çekerek harba müracaat rında Polonya çeteleri ile Çek komünist- rinde Çek tayyarelerinin uçuşlarını pro- !erine faydalı olabileceğini zannetmiyor- Şimdiki halde Cenevrede bulunan konsey müracaat edecektir. Bu madde Millet'• 
etmemeğe kenrulerini davet etmiştir. Pe- leri arasında müsademeler olmuştur. testo etmiştir. !ar. azalan Fransız hükümetinin bu niyetin- Cemiyeti azası olan bir devletle aza 01~,. 
ru reisicümhuru da Fübrere ve B. Bene- Pragın görüşmeler teklifıni ihtiva eden Paris 27 (ö.R) - Havas ajansının Varşova 27 (Ö.R) - Hariciye nazırı den yarı resmi surette haberdar edilmiş- yan bir devlet arasında harb halinde •)>~ 
şe çektiği bir kablo ile Südet meselesini notasına cevabında Varşova hükümeti Moskova muhabiri bildiriyor: B. Bek öğleden sonra Ingiltere sefirini !erdir. Vaziyete göre konseyin bu top- nacak tedbirlere mütealliktir. Çin de r 
sulh yolile hal etmelerini istemiştir. Di- kendisi için mümkün gördüğü biricik hal Japon mahfellerl Avrupa vaziyetini ve akşam Fransız sefirini kabul etmiştir. lantisi ya Cenevrede yahut Pariste ola- içtima devresinde aynı maddeye ınüst•;1 , 
ğer tarafdan Amerika reisicümhuru B. suretinin, Polonya tarafından istenen ihtiyatla takip etmekteilir. Gazetelerin Hariciye müsteşarı da Almanya ve Is- cakbr. den Milletler Cemiyetine müracaat 
Rn?v 1fp hf,. t 11'7" ı n.ı 'Cf"1" 1. h il F t..,"-.....,_\. _ ... ~,.rıac1n1.r ısn~d"'tp,,:ı HtihJ111r1n-. 1Pl"'1.r1.P.r~ :v.e. bonRd\\\ti.J:.A}'},(!ik :V;;tı7J\!Pf 

ek kolay, ve peygambcTin ke.vu. u~a . ... a-..•- - 1 aördü. Okadar bc~cn ı &l t11 11 • ........... ... • ... . 

ak etme.\ \um lçin ıevc:elifıe talıbun. 
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