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lmtiy:lz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumt neşriyat nıUcfüru 

• HAKKI OCAK.OCLU 
--A- BONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETt Türkiye için 

Senelik.. ......... . 1400 
Altı ayhk . ....•..•...... 750 

Hariç lçlrı 

Z900 
1650 

TELEFON: 2697 

f1A 11 ( 5 ) KURUŞTUR 

• Fuarımızı 
12 Günde gezenlerin •ayı•ı 

290,181 dir 

YENl ASIR Matba•tmda beahmp 
L :c:::ı: e: 

Hatay çileli günlerini bitirdi 
Hatay Halk Partisi, programını bir 
beyanname ile Hataylılara bildirdi 

Çek - Südet Davası 

Atatürke ebedi bağlılığımı
zı bütün cihana ilin ederiz 

Berline dönmüş olan lngiliz sefiri 
yakında Hitlerle 1?ÖrÜşecek 

Hatay devlet reiai olacak olan Antalya 
mebmu B. Tayfur Sökmen 

Hatay devleti yakında tarihi vazi
lesine başlıyacak ve memleket, 

hür, mes'ut olacaktır 

Halk partisinin 
Prensipleri nelerdir? Harici - Dahili 
Mali- Sıhhi - Maarif - Nafıa siya
setinin ana hatları ne olacaktır? 

- YAZISI 3 ONCO SAHiFEDE -

Bled konlerammda Çek, Rumen hariciye namfan YugoluY bapelöli ve 
sınceleri ile bir arada 

Almanya 
lngiliz nazırlar 

'meclisinin kara
rını meı akla 

Berlin, 1 ( ö .R) - Siyasi mahafilde 
ihsas edildiğine göre Jngilterenin Berlin 
sefiri Sir Nevil Hendersonun Berline av
deti Çekoslovak hükümetiyle Südetler 
arasındaki müzakerelerde yeni bir saf
ha açmaktadır. Henilz Berline ıelmemiı 
olan Führer pnaölye ile sefir arasında 

bir müllkat" fimdilik mütasavver değil
drr. Fakat eefirin yakında, belki yann 
öğleden sonra Alman hariciye nazın fon 

" ~T k · f • Ribbentrop ile görüşeceği tıdımin edili-
fi 5 enme IS l)'Or yor. -SONUSAHtFE IODA· 

150inci 
YıldöniimQ tö-

' 
renıne resmen 

iştirak ediyoruz 
Amerika Birletik dnletleri ... 

lilinin 150 ind yıldCMriimi m&nue
betiyle yapdaak resmi törene hil
ldimetimia resmen l,tirake karar 
•mmiftir. Bir beyetimG 939 JJ)ında 
Amerikaya siderek hu törende ba
mr bulanaakbr. 

Ba miina..a..tle NeYJorkta aça· 
lac:ak diin:ra .....-- ......... itlirak 
edilerek pnİf bir PAY>'OD İllfa ettİ
n"lecektir. SerP k~ h&
laB _.inııiw:ıe .,.. eclilm .., Wat 

SONU 3 ONCO SAHiFEDE-

Yurdumuza seyyah celbi meaele
ai, ıılc ıık münakaşa mevzuu olan 
iflerimizden birini teıkil ediyor. Ba-

Japonya~a 
Tayfun 

Kordonda iki otomobil 
. çarpıştı,yaralananlar var 

zı memleketlerin bu yüzden kazan- Yolları sular bastı 
dığı paralann azameti mevzuun ca-

Eibesini artıran sebeplerin batında Tokyo ışıksız kaldı 
geliyor. Tokyo, ı (ö.R) - Tayfun dün 

Türkiye hakikaten turistik bakım- Japonyanuı mühim 1oaanlanncla te-
dan çok büyük ehemmiyeti haiz airini göstermit ve tahribat yapmıf· 
memleketler arasında yer alabilecek br. Tokyo ve etrafı eJektrik c:ereya· 
mevkidedir. nından malınım kalarak karanLldar 

Zira en eaki medeniyetlerin be- içinde lcalmqtır. Telefon mubabe-
tiğidir. Tabit manzaralarının güzel- ratı keıilmİ§tir. Hasar mikdan be-
liğinde, emsali nadirdir. Dünyanın nÜz tahmin ediJemn. 15346 to•-
en güzel plijlan ve sıcak banyoları luk •Sİngranıt nparu Yokolwna· 
milli hudutlarımız içinde bulunmak- S kizin . İzmir f da dok E lül har k 1. . . . . . . da Palamarlannı kopararak karaya tac:I e cı uarın uz Y e et ı geçmcsını temın ıçın hır prog-

Aır. b v T"' k" günü, veremle mücadele günU olarak ram hazırlamıştır olurmUflur. 
mma una ragmen ur ıyeye kabul ... m-:.....:. V . · Tokyo, ı (AA) Japon:ranm ah lbed · B" k tesbit ve "'~""· eremle mil- O gün muhte]if yerlerde veremin tah- • -

aeyyl '- cel ~mıy<?,ruz: d ,__ırfço cadele cemiyeti, 9 Eylül giln ve gecesinin ribatı hakkında konferanslar verilecek, 1 bazı akaamau tahrip eden ta7fun Dün ÇCJTJ>&f4n otomobillerden biri 
Dün ... t 12.30 raddelerinde Kor- Kaza tu wretle olmuttur : 

donda lzmir palas önünde bir otomobil Şoför Burhanın idaresindeki beledi. 
~em e~e! er turımı uzer~n e"'1 

•• aa- bari ten gelecek yurddaşlarla birlikte, - SONU 2 iNCi SAHtFEDE - ~_§ONU 4 ONCO SAHIFED 
liyetlerını artınrlarken, bız geriliyo- ç ----.... 
ruz. Türkiyeye on sene evvel daha 
çok aeyyah gelirdi. Bugün o kadar 
da gelmiyor. Bunun sebepleri muh
teliftir. 

Her ,eyden evvel döviz tahdidah 
turizm hareketlerini baltalamıfbr. 
Avrupada birkaç memleket istisna 
ediline her yerde bizde olduğu gibi 
dıpnya para çıkarmak YMakbr. Pa

Italyada yahudilere karşı 
şiddetli tedbirler alındı 

müaademeai olmuttur. Bu çarplflDA ne- yeye a.it eervİ8 otomobili Konaktan Al· 
ticeainde iki otomobil de mühim aurette aancaia doinı aibnekte iken İzmirpa)u 
buara uiramıt, otomobillerden Berıa· iinline seldiii mada V uıf Çınar .... 
ma 26 içinde bulunan yolcular yaralan- nnndan çıkan toför Alinin idareeinde-

11111br. - SONU 2 INQ SAYFADA -

lzmir şehri de 
ruız aeyahat yapılamıyacağına göre ı 9 ı 9 d 
Avrupanın büyük bir kısmında ya- 80 SODra 
11yan insanlar aeyahat edebilmek 
haklannclan mahrumdurlar. 

MüıkülAt ve hususi anlaşmalara 
tevfikan tertip edilen seyahatlerin 
neticeleri çok mahdut olmaktadır. 

Bununla beraber Türkiyeye sey
yah gelmemeainin sebebi yalnız bu 
değildir. Hayat pahalılığının ve 
konfor noksanlıklannın ehemmi-

o 

ltalyan tabiiyetine 
giren yahudiler ltal
yanlıktan çıkarılıyor 
6 ayda /tal yayı terke 

mecbur ediliyor 
yetli rolleri vardır. Roma. 1 (ö.R) - Nazırlar konseyi 

Seyyah asanatikayı, güzel man- bugijn ltalyada yerlqmif Yahudi ırkm
zaraları görmek ister. Fakat akşam dan yabancılar haklunda yeni kararlar 
olunca da huzur içinde yatmak ve almıştar. Büyük harbin aonundan. yani 
biraz da eğlenmek ister. Maalesef bu 1 ıon kanun 1919 tarihinden itibaren 
ikinci kısım bizde mevcut değildir. !talyan tabiiyetine geçmiı olan yahudi-

lstanbuldaki oteller bile büyük !er hakkında da bu tedbirler mer'i ola-
acyyah kafilelerini barındıracak ıe- caktır. 
kilde konforu hafz bulunmıyorlar. Bu emirnamelerin çıktaiı tarihten iti
Eğlence yerleri de çok sayılı ve çok baren ecnebi yah\ıdiJerin kraliyet dahi
basittir. iş, Anadolu içlerine intikal !inde, Trablus Garpta ve on iki adalar-
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE - da daimi olarak yer1epneleri yasak edil-

HAKKI OCAKOOLU :niştir. Bu emirnameye söre kendileri FAfİd partİIİ .-ı Mkretm Since 

bqka bir din kabul etmit ola bile ya· 
budi ana babadan doimut olan bütün 
tahtalar yahudi telakki ediliyorlar. 

1 Son Unun 1919 dan M>nra ecnebi 
yalııudilere "l'erilmit olan ltalyan Yatan

daflıiı ballı ilrıa edilmiftir Jı1'u emima· 
menin nepi tarihinde kraliyet arazilinde 
T rablua Garp veya on iki adalarda bu-

Sıtma mücadele mın
takasına alınacaktır 

lunan ~·hudi ır~ına mensup ec:~ebiler lncı·raltı ile Gu·· zel-
veya bır son kanun 1919 dan ıtibaren 
buralarda ikamete bqhyan yahudiler J d k • b 
emirnamenin ııeıri tarihinden itibaren ya 1 arasın a l a-
altı ay müddet içinde kraliyet arazisini. ki k k 1 k 
Trablua Garbı veya OD iki adalan ter- ta 1 urutu aca 
ke mecburdUTlar. 

Roma, 1 (A.A) - Salahiyettar hal- aı 
yan makamlan Deniz alplannda laola IJ'ıanisa bôlgeainde 
nahiyesi civannda kiin Chaatillo vadi- yapılan İfler çok 
sinde arazi •• çiftlikleri bulunan F ran· 
.. tebaumdaki ethua a.it emlakin Fa- miJhimilir 
.§İlt makamlan tarahndan latimlüine Vil&yet makamı, Karııyilkadan sonra 
Aafr Terilen karann Fransada heyecan lzmir ıehrinin de sıtma mücadele mınta
uyandımuwm zahiren hayretle karpla- hana ahnmaaı huauaunda Sahhat veki-

- SONV 4 ONCO SAHiFEDE - - SONU 2 iNCi SAHiFEDE - Sıhhiye Vekili 



Mısır • 
şampıyonu geliyor 

Pazar günü heyecanlı 
futbol günü yaşıyacağız 

Fuar kupaaı maçlanndan 90ma Fuar ..... nasıl bir kadro ile çıkmamız lazam· 
komitesi, bize hir aürpriz daha baZırla- dır> Bize kalırsa İzmir muhteliti apğı 
.mJf bulunuyor. yukan anlaşıJmıt vazjyettedir. 

Mısır f&Illpİyon takımı c.Nuyonab Kalede: Hilmi. 
önümüzdeki 4 Eylül Pazar siaıii ~ Miida&acla: Ali. Rep.t 
mize gelerek muhtelit tllbnıamla . hir Maavialer: EnYer, Adil, Rasim. 
maç yapacaktır. • MahacimJn: Kemal, Sait, Fuat. ömer 
lıtanbulda Galatasaray - Günq ve F e· ve Namık .. 

ner • Betik.tat muhtelitleriyle yaptığı iki Bu takını, İzmi.rin en kuvvetli muhte• 
maçın birincisini kaybeden ve fakat ikin· litidir. Kaldı ki oyun ıistemi naaıl ola· 
cisinde galip gelen Mim' ıampiyoa ı. caktır > 
kımı kadrosunda alb yedi milli tabn lıte bizi düıündüren muele.. 
oyuncusu vardır. Türkiyenin en kuvvetli Ankara maçında olduğu gibi bu maç· 
iki takımının muhtelitini yenrniı olan bu ta daha çok enerji sarf etmek mecburi· 
takımın İzmir muhteJ,iti kaq191nda ala
cağı netice r.~,,_ba ne ~acakbrh 

Muhtelitirnizin son Ankara muhteliti-

yetindeyiz .. 
Tutuk oynamıyarak ele geçen fırsat• 

)ardan istifade etmek talumnnızın vasfı 
ne karşı oynadığı oyun bizi tatmin ede· olmalıdır. 

memiştir doğru.su.. Çocuklanmız phai değil, takım ha. 
Buna rağmen. Fuar kupua münasebe- linde oynarlarsa muvaffak olacakları 

tiyle çalı,ıp tam formunda olduğunda muhakkaktır. 
,üphemiz olmıyan muhtelitiınmn eon lmıirli çocUklardan ıalebe istiyoruz. 
oyununu bir daha ve bilhassa Mısırlılar Bu maç için çağmlan oyuncular: 
karpmcla görmek çok alaka uyandna· Al•ncaktan: Hilmi, Ali. Rasim, En-
cakm. ver, Hallı. Uyu. 

DerlıaJ söylemeliyiz ki, Mu.r takımı- Oçoktan: Hallı. Adil, Necdet. Feh-
nın oyunu bizim diğer talamlann oyu:ıu mi. Sait. Kemal. Namık. 
sibi değildir. Doiaı.pordan: Fuat. Rept. Mehmet. 

lngiliz futbol •İstemini tamamen tat• Atqten: ömer, Cemal. 
l:ik eden bu takım derin pularla ve en Bu futbolcular müsabaka ıünü aaat 
çok açıklarla iflanektedir. Bu oyan tarz· J 6 da Je.nzmılariyle birlikte atadymnda 
lan lr.aroıs1nda muhtelitimizin çetin bir bulanaculudır. 
imtihan ıeçireceiinde fÜpM yoktur. ~ 16.45 te b.tilJ'8Cakbl'. Dahali,.e 
Bu itibarla M.a ~.,..-an kartı· tribün SO, ..ı.. 25 karuttur. 

Uşak maçları 
Uşak Turan idman yurdu İstanbul 

sporu 2 - 4 mağlup etti. 

lstanb:ulspor - UıaJc Tu.ıa 1.Y. ba71Tcık meranmi 
Upk 31 (Husuai) - Yurdun muhte· ı dılar. K.a süren bayrak merasiminden 

lif bölge ve tdürleriyle üç ay içinde on sonra oyuna hak.em Tahsin Kırhallının 
yedi futbol maçı yapan Ufa)wı tan.ı.mnq ~ idaresinde bqlandı. Turan takımında en 
İs tanbUI 91>or karpauıda elde edeceği güzide elemanlan ıörüyoruz. Oyunun 

ŞEHiR HABERLERi • 
Turizm 
Mevzuunda .. 

Tunzm 
Nakliyatı icin 

' 
bazı kar.arlar B. Vedat 

alındı 

divası 

Tör 

Halli lazım 
gelen iki dava 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
eyleyince konforlu otel bulmak fÖY
le dursun, barınacak temiz bir ya-

k. ki • e l b tak elde edebilmekte hayli zorlaşu. 
tet } erını an a yor Hel7 bir .. A~~~ı?.ın hayatına gö-

15 birinci Tqrin tarihiae kadar Söke, re bu ımkan bütbutun mefkuttur. 
Tire ve ödemiş şubeleri dahil olmak . . . ·- . . • . • En güzel asarıatika merkezimiz yol· 
.. S 1 •• • • • • Ege mıntakasmda turıstik tetkikler ya- Gilzel şehrinizden, mılli turızm dAva- d h d 1 c·· 1.. .. ~1 
uzere arayıı;oy - İz.mır tımendıfer uw- . . . an ma rum ur ar. on unu egen· 

l d ı pan tktısat Vek!leti turızm ışlerı umum mızın sistemli bir mesat neticesinde çok eli k k f d. 1 d" ı. · · 
yon arın an zmire tenzilatlı tarifeye . .. . . rme , a asını ın en ırmeır.. ıçın 

f .k _1_1 d'l k . . 1 . . d 
1 

müdürii B. Vedat Nedim Tor tetkiklen bilyük verimler beklenebileceğine olan h t L_ b" ad h h t tev ı an n~ e ı ece ıncır er ıçın ev et . seya a e çııuın ır am er USUi a 
d . ll "d . b k 1 1 hakkında gazeteınıze şu beyanatta bu- kanaatimin bir kat daha arttığını duya- t"t" l · 1 b . ·nc1 ahate 
emıryo an ı aresı azı arar ar a mış-

1 
ı ız enır. ı rap ıçı e aey as-

tır. unmuştur: .. 
1 

. d lU . " ksclc rak ayrılıyonı.m. la katlanamaz. Hatta küçük bir hu-
lncirlerin mahreç i.sta!lyonlannd:l va· - Ege bo gesın e va erın yu - Fuarımız hakkında dilşüncelerlnizi zursuzluk veya konfor noksanı onu 

1 h il müzaheretiyle 1500 kilometrelik gen~ rica edecektim? asab"'ıl"'-.. tı·n·r. gon ara ta mili i,i, mürsi erine terkcdil- ~ 
miıtir. Bununla beraber istiyenlerin mal- bir mıntaka üzerinde turistik bakımdan - İzmir Fuan, her hangi bir Avrupa Binaenaleyh Türkiye bu bakım· 
lan, tarifesine göre ücret alınmak şar- tetkikat yaptım. Ege bölgesi tabiatin ve şehrindeki fuarlar kadar hem estetik ba- lardan çok fakirdir. O kadar ki bu· 
tiyle vagonlara idarece yüklenecektir... tarihin adeta şımarttlğı bir yurd parça- kımdan, hem de CSğretici olmak b~kımın- günkü şartlar altında memleketimi
incirler mahreç istasyonlarda aynen ka- mızdır. Gördüklerim, tahlil ettiklerimin dan enteresandır. Onun kıymetini tak- ze seyyah celbine çalı~mak mı yok· 
bul edilecektir. Ancak fevkalade za- kat kat üstündedir. Yalnız bu tabiat ve dir edebilmek icln her sene geç1rm1ş o1- sa çalışmamak mı 18.zım olduğu key
manlarda vezin sebebiyle vakit kaybet- tarih unsurlarını insan emeğinin ve pa- duğu müsbet istihale1eri göz önünde bu- fiyeti münakaşa edilecek bir mese
memek üzere, mallannı doğrudan doğ- rasmın yarduniyle işlemek ve bu ham 1undurmak lazımdır. O vakıt bu gaye le halindedir. 
ruya oösterilecek vagonlara yüklemek dd 1 . "'·l dd 1 h lin k uğrunda sarfedilen yük.sek enerjinin ve Y abancıle.n memlekete getirmek· ., ma e erı mamu ma e er a e so - · 
istiyecek mürsillerin bu arzulan da ka k uı· t . dt: .f anlayışlı teskilatçılığın ka~ısında hUl'- te iki fayda vardır • ma , m ı urızm üVamızın ana vazı e- · 
bul edilecektir. .d. met ve takdir duymamak mUmkUn ol- Birincisi iktisadidir Yabancıların 

fil ı~ • 

Bot '-iedncilir ~:v~IJaln .derhal malıalleri- Bu dava, çok karışık ve çok sentetik maz. yulk"rd~~uzd da bılanraka~~ ~adl ılar. 
ne ısev~ ı ec~ür. ncır çuvallannm na· ld ıı... i . d 

1 
tin millet" 

1 
Belediye reisimiz Dr. B. Behçet Uz'un ıncısı e on eyı ıntıoa 81 

lüJ eanamıda birbirine hnpnamalan o Uı;u çın onu, ev e ve m e bu uğurda sarfettiği yılmaz enerjiyi, yal- memleketlerine göndermek yurdun 
için marka vurulması liznndır. Markası birliğiyle başarmak mümkün olacaktır. nız fuarın kendisi için değil, turistik TUr- propagandasını kolayLlda yaptır· 
muntazam olmıyan çuvallar reddedile- tık hamlede yapılması llzımgelen işlerin kiyenin de en büyük motör kuvvetlerin- makbr. 
cektiT. başında yol, otel, kaplıca, plaj gibi tesi- den biri olarak hilrmetle selamlıyorum.> Otellerinde konforu bulunmıyan, = sat ve aynı zamanda sıkı ve sistemli bir B. Vedat Nedim Tl:Sr bugün İzmir va- yoldan eğlenceden mahrum ohm 

Tütün 
Piyasa 15 ikinci 

Teşrinde açılacak 
lzmirdeki Türk ve ecnebt tütün kum-

panyalan müdürlerinin, tütün piyasası

nın her yıl muayyen bir zamanda açıl
ması hususundaki arzulan bir raporl.\ 
lkbsat Vekaletine arzedilmiıtir. Bu ta· 

rihin 15 ikinci teşrin olarak tesbiti mu· 
vafılc görülmüştür. Yakında tktuat Ve
kaletinin davetiyle Ankarada bir top
lantı yapılarak bu husus tesbit edilecek 
ve bir kararname ile 
cektir. 

tatbikine geçile-

temizlik mücadelesi gelir. puriyle lstanbula gidecektir. memleketlerden turietler her halde -
1 

menfi intibalarla aynLrlar. Ve ba 

Z • h • d inbı.laruu çok fena bir tekilde ya-

mı r şe rı e ~~LoT:::ı~=l~ 

Sıtma mücadele mın
takasına alınacaktır 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
leti nezdinde teşebbüste bulunmuştur .. 
Vilayet ve belediyenin ayıracağı tahsi
satlar birleştirilerek lzmirde açılacak 

mücadele çok genif tutulacakbr. 
Karııyalcada)d mücadeleyi de Manisa 

Sıtma mücadele heyeti reisi Dr. Cevdet 
Öğen idare etmektedir. Sıtma mücadele 

yapmıştır. 2000 lira sarfiyle bu bataklı
ğın imha edileceği, kanallar açılarak 

ileride bir bataklık meydana gelmesine 
imkan bırakılmıyacap anlqılmıştır.. Bu 
2000 lira vilayet bütçesinden ödenecek
tir. Çiğlide mevcut bataklığın etüdü de 
ikmal edilmiştir. 

pnda)ara maruz barabnak her hal
de isabetli bir hareket 1ayılamaz. 

Şu halde herteYden evvel otel 
me.elesini ve eğlence mevzuunu 
devlet eliyle halJetmeğe ihtiyaç var
dır. 

Ferdi teşebbüsler bu davayı halle
demezler. 

Turistik bakımdan ehemmiyeti 
haiz merkezde her türlü konfoı\ı 
havi büyük oteller devlet eliyle inşa 
ettirilmeli ve bunlaTm ifletilmeain· 
:Ien bir müddet için kAr beklememe
lidir. 

Büyük aaarıatilta merkezlerine İnhisarlar idaresinin eksperleri 5 ey· 
lôl tarihinde tütün mıntakalannda tÜ· 

teşkilatında bir doktor, altı sıhhat me
tün mahsulünü tetkike başlıyacaltlardır. 

muru ve on amele çalışmaktadır. Me· 
inhisarlar baş müdürlüğü bu hususta 

Karşıyakadaki Ahırkuyu ağzı, 0.
manzadedeki dallık deresinin ağzı te

mizletilmİ!Jlİr. Turan ve Bayraklı dere• 
lerinin ağızlan kapatılarak sivrisinekle-

asfalt yollar yaptmnah huzur Ye em
niyet içinde seyahat imkanları ha
zırlanmalıdır. 

hazırlıklar yapmaktadır. murlar beraberlerinde taşıdıkları moto· 
rin ynğlannı ev ev dolaşmak suretiyle ---·----

Bu aylarda 
• 

Vagon buhra-
~ nına meydan 

verilmiyecek 

helalara, su çukurlarına ve ıinekli yer
lere bizzat dökmektedirler. Yapılan 
esaslı mücadelenin şimdiye kadar bü
) ük faydalan görülmügtür. 

Mevsim münasebetiyle evlerini ka
pıyarak bağlara veya aayfiye yerlerine 
gidenlerin evleri zabıta marifeti;le açtı· 
nlarak buralarda da ıııtma mücadelesi 
}' apılacaktır. • 

ı'İn teksirine mani olunmuştur. 
Ancak bu vasıtalar hazırlandıktan 

sonradır ki Türkiyeye seyyah celbi 
işi yurdumuz iç.in her bakımdan 
faydalı olabilir. Önceden kat1anıla
cak fedakarlıkları telifi etmek im
kan dahiline girer. 

Bilhassa yeni Türkiyeyi bütün 
hüviyetiyle dünyaya tanıtmak ım

MANtSA BöLCESINDE kanlan elde edilmi§ olur. 
Manisa valisi Dr. Lütfü Kırdar sıtma Bizce turizm mevzuanda üzerin• 

Bayraklıda Vişne, Ayva ve Sünbül 
sokaklarında mevcut arteziyenlerin 112· 

lan, mecıa bulamadığından •u birikinti
leri meydana gelmektedir. Bu sular için 
mecralar yapılmasına tqebbüa edilmig
tir. 

mücadele işleriyle yakından alakadar ol- de durmağa mecbur olduğumuz iki 
maktadır. Akhiaardaki Kovalık bataltlı. 
w •• •• mühim davadan biri otel diğeri yol• 

netice büyük bir merak Ye alika ile bek- onuncu daln1racuıda idi. Turanın yaptı· Nıafı.a vekaletinden, Jktuıat vekaleti 
lenmekte idi. GünJerdenberi 9P01' maha- ğı bir akm ve Salilıittinin attığı çok gü- yoliyle Ticaret odasına ıelen bir tahri
filini mqgul eden Ye aulı mukayexle- zel bir fUl golle neticelendi. Oyun tama· ratta. kesif nakliyat mevsiminde vagon 
re yol açan bu maçın ikincisi 30 Ağıu- men Upkm hakimiyeti altında devam darlığını karıılamak üzere Ticaret oda
tos 938 zafer bayramı günü dört bine ediyordu. Yirmi bq dakika içinde her lariyle tegriki mesai edilerek tedbir ahn
yııkın bir seyirci kütlesi önünde Upkın biri diğerinden güzel Üç golü İstanbul- ması istenmi~tir. 

Sıtma mücadele mıntakaaı Ka1J1Ya
kanın Bostanlı, Bayraklı, Turan ve Bur
nova çayına kadar uzamakta, Dedeba
ş• köyünü de mücadele mıntakası için
de. bulundurmaktadır. Bu ınıntakada 

7 1 00 atlet teneke motorin dökülecek 
sıtma lokali vardır. Kargıyaka Kız mu
allim mektebiyle telefon santralının ta
ğımları ıslah edilerek birer sıtma mer
kezi olmaktan kurtanlmı~tır. 

gının etüdu yaptınlmııtır. 3 15 O metre- d B 1 1 .l. L-- • d . • ur. un ar yapı ma~ tunzrn eu 
lık bır kanal meydana getirilerek .W.r bah t k h ile w k ae me aya ugrapna tan, 
Medar çayına akıblacaktır. Şehrin bü- k t k.. k k kt ı.. .... ka b" 

•• • ___ 1 M d _1 _ k :ı ın ıya ure çe me en uot 11 
tün pw •wanm e ar çayına aıutaca t" ne ıce veremez. 
olan bu kan~ 8700 lira aarfiyle yapda- HAKKI OCAKOC.LU 
caktır. 

Akhisarda Emlaki Milliyeye ait olan 
Rahmiye çiftliğinin 28000 dönümlük 
nrazisinden 6000 dönümü bataklıktır .. 
Bu iı 28000 lira sarfı suretiyle yapıla
caktır. Bu bataklığı kurutmak çin 11 
kilometrelik: muhtelif kanallar meydana 
getirilmesine lüzum görülmüştür. Kuru
tulduktan sonra meydana çıkacak ara
zi üzerinde yüzer evlik iki göçmen kö· 
yü inta edilecektir. Ba Mtakldr kuru· ' 
tulunca Beyoba, S-olla, Selendi, Rah-

--------
güzel ve modem aahasında yapıldı. spor kalesine girmiş ııörüyoruz. Birinci Nakliyatın en kesif bulunduğu eylul 

Uıak spor varlığını yakından bilen ı.. devre bu telülde bitti ve birinci kanun aylan arasında bütün 
tanbulspor tam kadrosiyle gelmif bulu- ikinci devre daha canlı ve atak oy- tüccarların ve sınai müesseselerin tah· 
nuyordu. Pazar günü yapılan ilk maçta nandı. Bu devrede misafir 1stanbulspor mil ve tahliye edecekleri devlet demir 
spor sevenlere güzel dakikalar yap tan iki, Turan idman yurdu da bir gol yaptı yolJan vagonları, altı saatlik bir zaman 
lstanbulsporun bugünkü maçta elde ve oyun 4-2 Uıakm galibiyetile son bul- zarfında yüklenecek veya bogaltılacak-
edeceği netice büyük bir aabımzlılr.la du. Sporculanmmn çıkardığı yüksek tır. 

bekleniyordu. oyun büyük bir takdirle kar11landı. Bu yükleme ve boşaltma saati Jzmire 
Her iki takım belli aaatte yerlerini al- F. ESENER mahsus olmak üzere sekii: saattir. Va-

liiiiii;;;;;;;;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.miiiii;;a&liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• gon buhranına meydan Yerilmemeai için 

Ehliyetnamesiz dif Kordonda stok mahemeııia en ba zam&Dda ik-
k mal ettirilmesi, vagon sipariılerinin vak-

çe iyormuf iki otomobil carpıştı tinde yapılması istenmiııtir. 
Çeşme ka~ın Sa~arya mahillesin- BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE 

de oturan Halil tbrahım Tmıcaym, eh- ki Bergama 26 DUmaralı taksi ile kar· 
liyetnamesi olmadığı halde dit ~~ şılaşmııı. her iki otomobilin şoförü de 
ve bunu kendine sanat ittihaz ettiği an- bu ani karşılaşmadan ıaııırmışlar ve ka
laşılmıştır. Hakkında kantini muameleye zanın önüne geçecek hiç bir baıckette 
tevessUl edilmiştir. bulunamaDUf)ardır. 

--=- Mü.ademe iki otomobilia de sür'atle 
Kız kaçırmış 

Tepecikte Eşrefpap hastanesi çıkma
zında oturan Muharrem oğlu Ali Rıza, 
on sekiz yaşlarında Ayşe isminde bir 
kızcaiw iğfal ederek kaçınJlll ve yaka
laDllU§tır. 

Halkevi köşesi 

hareket ettikleri bir sırada vukua geldi
ii için ıiddetli olınut. ıerek belediyeye 
ait otomobilin. ,erek. Berpaa 26 tak
sinin ön kısımlan parçalanrnııtır. 

Bagıuna taksisinde bulanan yola.. 
lar, goför Ali de dahil olduğu halde ya
ralananıılaıdır. 

Yaralıların ilk tedavileri yapılmıı, ka
za halJwwla da zabıtaca tahiikata ~ 
lanmııtır. 

Balıkesir Keçe 
mamulatı 

Balıkesir ncaret odasından ıehrimiz 
Tıcaret odasına gelen bir mektupta, tz. 
mirde büyük rağbet gören Balıkesir ke
çe mamulatma son zamanlarda pamuk 
lta~tmfdığı bildirifmi,tir. Balıkesir Ti
caret oda51, piyaaaya çıkarılacak keçe 
mamulitına odanın resmi mühüriinü ve 
(Yiindendir) damgamıı vuraeı1lttır. 

Mevlid 

Karşıyakada yapılan ltat'i mücadele-
nin neticeleri cidden iyidir. Sivrisinekler 
bu mıntakada yüzde 80 azalmııtır. Bu
na rağmen mihrak halinde ufak. tefek 
uçkunlar olmuı ve imha edilmiştir.. ~ 
ğukkuyu tramvay caddesinde bulunan 
11tma mücadele binannda doktor her 
gün Polikilnik yapmakta ve müracaat 
edenlerin kan tahlillerine göre bir teda
vi usulü tatbik ebnektedir. Hastalara 
puaaız kinin tevzi edilmektedir. 

1NCJRAL Ti BAT AK.LICI 
fnciraltı ile Güzelyah arasında, Güzel 

yalı halkını ve civar köyleri tehdit eden 
cenit bir bataklık aah ... mevcuttur. s.ı.. 
bat Yeltileti fen memurlan •• mülıen
dialeri J>u bataklık yerinde incelemeler 

miye, Moralı1ar, San Çallı ve Kennez 
köyleri sıtmadan kurtalacaktır. 
KARŞlY AK.ANIN 5aVIUSlNE.KLERI 
Yapdan et6dlerde Ka111yaka~a altı 

cins sivrisinek mevcut olduğu tesbit edil
miııtir. 

Bu cinaler ilzerinde ayn ayn ıaıüc:ade
'e 1'ekilleri tesbit ve ııelecek sene faali
vete geçilecektir. 

Verem Mücadele Cemi
yeti Balosu güzel olacak 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE Fuan ziyaret eden ecnebiler, eteri 

umwniyetle nıünakaıa edil.mlyecek 'ka
gec• ~r pzinoeunda Yeremle miicad• dar güzel bulduklannı söylemektedir
la balo:m verilecektir. ler. Bilhaaa fo.a.r .hasmın çok toplu n 

1 _Evimiz bahçainde her hafta u• L. • • f Merhum Fnıine Bihter Yuıcmm Gazinodaki baloda Nazilli dokuma fab- çok eyi tam.im edilmiş olmaaı, umunıt 
Perıembe günii Karatıöz ._ Pazar giin- Ç Rlflftln QOTTU• birinci senet devriyel vefatı mUnase- rikan mamQlltı basmaJardan en zarif görlinÜ§ün daha kuvvetli olmuma yar-
leri aut 21 de Orta oyun1an Yad .... Bü- %Una ağramı• etiyle bugünkü 2 EylW 1938 Cuma tuvaleti geyenlere müktiat ve hedJyeler dım etmektedir. 

r U Ka~ıyakada Haeı Osman pa- verilecektir. Bu milsabaka bayanlar u. Ecnebilerin söylediklerine göre, eğ-
tün yurd.daflar davetlidir. Ahmet oğlu Hilseyin admda bir adam, ~ camilJerif:l.nde Cuma namazından smda büyük alika uyandırmlfbr. lence yerleri biraz daha genİj tutulur, 

2 - 2/9/9 38 cuma günfl eaat 17 de Sinekli caddesinde tesbit edilemiyen Uç .sonra Mevlid okun:ıcaktır. nıvanı din O sece baloda Çin •• peri damlan. gazinolar bütün ihUyac.ı kat"IJlıyacak nis-
Dil, Tarih. Edebiyat. Kitaptaray Ye ya. kişinin taarruzuna uğramış ve bıçakla sağ llAS~ olunur. zeybek oyunları oynanacak ve güzel bir bette taaddüt ederse lzmir fuarı yakın 
yma. ..at 

18 
de de Yönkwul toplantaı bacağından yaralanm~tır. Zabıta hAdi-llt•••••••••••••I ıec- yapııacaktır. Cemiyet, hazırWU.. şarkın değil, Avrupanın en mühim fuar-

vardır. seyi tahkik etmektedir. rına denın etmektedir. ları arasında serene ye.r alacaktır. 

Bir Doğum 
Ziraat Bankası kambiyo memurlann· 

dan B. Ahmet Sinaplının evvelki ak
~am bir kız çocuğu dünyaya gelmiı, 

Fatma Ege ismi verilmiştir. Yeni yav· 
ruya sıhhat ve uzun ömürier dilerken 
:1nasmı, babasm1 tebrik edetiı. 

Deniz sporları 
İzmir deniz sporlan yurdu 27-8-938 

tarihinde yaptığı konareeinde ekaeriveti 
tophyaıııadıimdan topla.w..na l-9-9 .38 
Cuma günü Aat 18 • talik etmit olmak. 
la üyelerinin o gün için kuli.ip binuıdda 
toplamnalannı rica •&mektedir. 

Bu tqeil.ülün yalng btıfma hiç \)ir 

faaliyet göeteıemediii nazan itibara alı
naıak Parli teşkilatına bir an enel bai· 
!anması için hu toplanbda MÇi1ecelı:: D 
re heyeti tar.Eından karat veri*eği 

kuvntle 8Öylenmebedir. 

İzmir Enterna&yonal 
FUAR tiyatrosunda 

Her gece 

HALK 
OPERETi 

Temsiileri 
OPERET REVO BALE 

Büyük orkestra 
Her alqam piyeaa deii§ir. 
Biletlttinizi ikiden itibaren alınız 



Hatay Halk Partisi, progra~ını bir 
beyanname ile Hataylılara bildirdi 

Atatürke ebedi ba·ğtılnğımı
zı bütün ci an ilin • 

erız 

• • 
1 cı 

Yıldönümü tÖ· 
renıne resmen 

iştirak ediyoruz 
- BAŞT ARAFI 1 tNCI SAHtFEDE 
Şakir ve mimar arkadaılan Ame
ril<aya gitmişlerdir. 

Memleketimizin hariçte ve bütün 
Antakya 31 (A.A) - Anadolu ajansı- bu vazifeyi de büyük Türk milletine la-ı içinde dostluk münasebetlerimizi en • 

nın hususi muhabiri bildiriyor: yık ve onun tarihine uygun bir şekilde yüksek derecelere çıkarmak başlıca iş-
dünya efkirı umumİyesi müvacehe
ainde gereği gibi müsbet ve mu
vaffakıyetli bir tarzda temsili mev
zuubahis olduğu için, bütün devlet 
teşkilata bu yolda faaliyet göster· 
meğe davet edilıniftir. 

Halk partisi Türk halkına aşağıdaki ba§aracağına hiç kimsenin şüphesi ol- lerimizden biri olacaktır. 

beyannameyi neşretmiştir. mamalıdır. 6 - Mütevazin bir büdçe, az masraf 
Hatay ve Hataylılar çileli günlerind Hatay Türk cemaat.inin itimat ve mu- çok iş, mali ve iklısadi siyasetlerimizin 

bitirmiş ve mesut ve milreHeh bir istik- habbetinc -~aya~a.n ve güvenen ve. ~nun mesnedi olacaktır. Köylü ve çiftçi ve es
bru yoluna girmişlerdir. Hatay devleti, yegfı.n~ m~messılı ol~n ~alk p~rhsı bu nafı k endi iş sahalarında fakviye etmek, 
Hatay hükümeti ve Hataylıların yegane mesulıyetlı ve mesuliyetli oldugu kadar iktısadi prensiplerimizde yer alacaktır. 

.. .
1
. H b . . k şerefli vazifede behemehal muvaffak Hatayın tabii servetlerini meydana cı 

mumessı ı atayın me usan reısı ya ın . . . ~ -
ı . d .ht "f . b 1 olacaktır. Bu scbebledır kı parti Hataya karmak işletmek esaslı bir umdenıizdir 

gün er içın c tari .. vazı esme aş aya- yalnız ve ancak saadet ve refah vaadeden 7 N' f · 1 · · d )J • . 
cak ve memleket hur ve mesut olacaktır. - n ın ıs erım.ız e yo arın tanzımi 

Türkiye hükümetinin Hatayın ic;tik- ~~ emi.n ve ~el istikbale kavuşmak bataklıkların kurutulması irva ve isk~ 
Jaii için 20 senedenberi devam eden gay- ıçın takip edccegı ~esai progra~ı~ın ana ve yol liman inşaatı kısa zamanda ta-

.. hatlarını Hatay evlatlarının tasvibıne ar- hakkukuna çalısacağımız işlerd" 
ret ve fedaklirlıklarına Fransa Cumhu- zetmeyi kendisi için esaslı bir vazife ad- ~. A 

1~: 
riyeti dostane bir mukabelede bulun- d d 8 - Mem1eketın sıhhı durumu uzerln-
ınuştur. Tilrkiye ve Fransa devletleri- el er. H ,ft h kk dak" b lm'l 1 de itina ile duracağız. Bilhassa sıtma 

- a .... y a ın ı eyne ı e .. d 1 .1 'h . 
pjn bu anlaşmayı daha ileriye götürerek taahhütlerin tamamen tahakkukunu te- muca e esı ~ ı tıyacı karşılayacak has-
bu mes'ut neticeyi daha ziyade inkişaf 1 t k i gr t 1 tahane ve dıspanserler küşadı ve ictimaf m n e me , ş pro amınızın eme · 

. w• U ·d· · bil ··kt·· B . h vardım mü!"Sseselerinin tesisi baslıca 
ettirecegıne mı ımız yu ur. u ve- taşıdır. Cıns ve mez ep gözetmek- · . . ~ 
sile ile Fransa Cümhuriyeti hükümetine sizin Hatay halkını tecezzi kabul et- m:saımız olacaktır. Memfo.ketimizin zi-
ve onun buradaki mlimessiline arzı şi.ik- mez bir telAkld addederiz. Bu sebeble raıfsahadaki lnkisafına büyük dikkat 

1 il b·ı· · k d f 1 ail 1 sar edeceğiz. Bu maksatla ziraat banka 
ran etmey vaz e ı ınz. kanun arşısın a ert ere e ere ve ce- ilk . 

1 
k w -

, . c;ını ış o ara ele alacagız. 

Bu ~rgiye iştirakten maksat ıu· 
dur : 

1 - Bizi tamamen tanımıyan ve 
hakkımızda yanlı.ı düşünceler bes
liyen milletler önünde, Türkiye 
cümhuriyetinin ve memleketimizin 
en iyi tekilde prezante edilmesi. 

2 - Tarih.imizi, aan'at ve kültürü
müzü tamtacak değerli eserleri 
Amerika ıihi en ileride olan bir 
medeniyet &lemine tanıtmak.. 

Bu ıerciye bilhassa el qleri, ihra
cat maddeleri en aiizel ıekilde gön
derilecek ve l:mıir müzesinden bazı 
tarihi eserlerle lzmir tehrinin mo
lajı gönderilecektir. Ticaret odamı
da bir komisyon nümuneleri buır
lıyacaktır. Hatay ve Hataylılar için bu mes ut ma~tlara imtiyaz tanımayan ancak bey- .. . 

vaziyeti hazırlatan ve hatayın istild~l ve nelmilel taahhütlere riayetkar ve hür· 9 - Kultilr programımızda beynelmi- ----'.---
lnkişafınm büyük hamisi olan Türkiye metkAr kalacağız. lel taahhütler dairesinde azlıkların bu- LJ [ 
Cümhuriyeti hükümetine ve onun dev- 2-Her hangi din, mezhep ve cemaate kuku mahfuz kalmak şartile memleketin nafk bankası açı ıyor 
let reisi Yüce Atatürke sonsuz şükranla- mensup olursa olsun bütün Hatayhlarııı ihtiyacı olan ilk, orta ve yüksek tahsil İstanbul 1 (Telefon) - Halk. bankası 
rımızı her zaman olduğu gibi bu vesile şerefi, hakkı, haysiyeti, ırzı, malı,kazan- mü:ssesele~i~ sürat!~ vücuda getirmek ve Ankara halk sandığı gelecek hafta 
ile de unsur ve ebedi bağlılıklarımızı bir cı akidesi ibadeti iş ve ev işi müsavat ve ılk tahsılı mecburı kılmak en acil merasimle açılacaktır. İstanbul halk san-
mtere daha cihana ilan ederiz. d~resinde

1 

mahfuzdur. işlerimiz olacaktır. dığı da bir müddet sonra faaliyete ge-
Hataylı, 3 - ldarede başlıca prensiplerimiz 10 - Vergide mükelleflerin kabiliyeti çecektir. 
Bizler bu güzel son ile iftihar edebili- mahalli idarelere kuvvet ve salahiyet e~asından daha ziyade mükellefinin ira

rlz. Ancak şunu da bilmeliyiz ki önü- verecek devlet idaresine halkı doğrudan dını arttırmak suretile bu kabiliyetini 
milzde geçireceğimiz daha çok çetin im- doğruya en yakın ve en müessir bir su- artırmağa çalışacağız. 
tihanlar sizi bekllyor. Devlet, hükilmet rette al~kadar etmektedir. 11 - Hatayı cazip bir seyyahat Ulkesi 
kurmak ve onu en medent bir .seviyeye 4 - CUmburiyetçilik, halkçılık, Jn- haline getirmek mahalll idarelerde dik
,.Ukseltmek TilrkUn tarlhlnde şiarında yıldık, kültUrel, milliyetçilik, inkilapçı- kat edeceğimiz mühim bir esastır. Eski 
olduğu içindir ki bu imtihanlardan da lık devlet idaresinde hakinı kılacağımız eserleri meydana çıkarmak onları ko

mutlıi.k ba§arı ile çılonak her Türk çocu- sna prensiplerdir. rumak ve şehirlerin imarına çalışmak bu 
tuna ve. dolayısile Hatay :urk cem~AU- . ~ -. Hatayın dahili e~yet ve asayi- maksatla takfb edeceğimiz mühim işler
ııe ve biitün Hataylılara d~şen. şe~efli v.e şını a.z.ın:et noktası telakki ederiz. Bu hu- dir. Şehirlerin bu ihtiyaçlarını bir an 
o k~dar da a~ır ve rnesuliyetli bır vazı- susta musamaha asJa kabul edilmiyecek- evvel temin etmek de mühim işlerimiz
fedır. Vatanperver, fedaklir halkımızın tir Komşu milletler ile silkfuı ve huzur den biri olacaktır. 

Almanya harp istiyor mu? 
Bir Alman nazırı bunu reddediyor, 
Ekmek el bombasına müreccahtır 

Mussolini 
Papanın mümessili 
ve Bulgar kralı ile 

görüştü 
--0--

Roma 1 (A.A) - Mussolinl çarşamba 
günü evvelA papanın milmessili sonra da 
halen Pize §ehrinde oturan Bulgar Kralı 
Boris ile görüşmüştür. 
Diğer cihetten kont Ciano Amerika 

sefiri ile bir mül!kat yapmıştır. 
Romanın aiyast mahfilleri bu görüş

melere hususi bir ehenuniyet atfetmek
tedirler. 

Hırvatların 
dilekleri Berlin, 1 ( ö.R) - Studgardda top

lanan hariçte yerleomiş Almanlar kong
resinde Almanyanın Avusturya komi.se
ra B. Boskel bir nutuk söylemiş ve F ran
aa hududunda Almanyanın hazırlıklarda 
bulunduğuna dair olan haberlere temas 
ederek demiştir ki : 

bir esastır. Bu sulh ta ıimdi mevcut ler çocuklannı yabancı davalar uğrunda 
hudutlar Üzerinde devam edecektir. Biz öldürülmek ı"rı"n dogwurmamı .. Jardır. B 

y v elgrad, 1 (A.A) Başvekil ve hariciye 

- Bizim Fransa hududunda harp ha
:urladığımızı iddia ediyorlar. Bu doğru 
değildir. Alman ve Fransız milletlerinin 
karşılıklı olarak birbirini takdir etmele

ri ve snymaları sulh için en kuvvetli 

harbi hazırlamıyoruz. Bilakis harbi me- nazır B St di · S k ıı. - d' . . ı . oya novıç usa .nnon ıs-
netmek ısterız. Sulhu kundaklıyan her Londra 31 (AA) - Almanyanın Li manf · H t k"' 1"1 · · bı·r · - ve cıvarı ırva oy u ermın 
§nhıs hangi milletten oluna olsun kendi verpol konsolosu Yorksasyr belediyesine delegasyonunu kabul etmiştir. Heyet 
milletine ihanet etmiş olur. Almanya ve g~ndcrdiği. bir mektupta son günlerde j B. Stoyadinoviçi fırkalarının şefi sıfa
Fransa gayretlerini birleıtirerek harbi kuşat resmı yapılan bir Abidedeki bir ka- tile se15.mladıktan sonra mensup olduk
imkunsız kılmalıdır. Ek.mek el hücrele- ~~:~anın ~~yanı. te~ssüf mahiyet arzet- lan ınıntakanın ihtiyaçlarını izah ve teş-
. .. . tıgıru tebaruz ettırmışt.ir. rih etm"o+;~ 
rınden ve muhımmattan daha iyi birıey- . ııl ........ 
d. y t k .. 

1
d.. v •• h Mevzuu bahıs kabartma bir kadının Başvekil heyetin temennilerini bUyük 

ır. ap ma o urmege murecce tır. başını kesen bir Alın f · · ··st b' a}Ak . • 
Ç .. k'" Al 1 F an ne erıru go er- ır tt a ile dinlem1cı ve muavenet va-

un u man anne er ve ransız anne- mektedir dind -. 
. e bulunmuştur. 

• • Ticaret filomuz ıcın Filistin de vuruşmalar ' 
Almanyaya ısmarladığımız l~gemiden 

başka lngiltere yede 8 gemi sipariş ediyoruz 
İstanbul, 1 (Hususi) - Deniz ticaretimizin inkişafını temin için 

Almanyaya sipariş edilen 1 7 gemiden başka lngiltereye de sekiz ge
mi daha sipar~ edilmesi kararlaşmışbr. Yeni gemiler ihraç mallarımı
zın nakli için Avrupa hattına tahsis edilecektir. 

Ayrıca ticaret gemilerimizde çalışanların da maaşlarına zam yapıl
ması kararla_şmıştır. 

vak'a/ar oluyor Her taraf ta kanlı 
tedhişçiler bir istasyon yaktılar 

sayısı beıi bulmuştur. Polis bazı kimse• 
leri tevkif etmiıtir. 

Kudüs, 1 ( ö.R) - Kudüaün Şam 
kapuında tedhitçiler bir Arap jandar· 

~s o ~ .. ···-~~A a~·E R 
\. .. ,., ... 1 .... " • • ' • ... • , 

t-. 

Hatay meclisi 
Bugün törenle açılıyor 

Meclis reisi uzun ve mühim bir nutuk 
söyliyerek, Hatayın istiklali ıcın 

sarf edilen mesai vi anlatacak· 
fstanbul, 1 (Hususi muhabirimizden) - Hatay meclisi yarın (Bu

gün) en yaşlı azanın riyasetinde merasimle açılacaktır. Devlet reisli• 
ğine Hatayda çok sevilen ve hürmet gören bay Tayfur Sökmen se• 
çileceği muhakkaktır. B. Tayfur Sökmen Hatayın istiklali için t 9 se• 
neden beri içeride ve dışarıda mücadele etmiş, varını yoğunu bu 
uğurda sarfetmiş çok hamiyetli ve fedakar, yüksek seciyeli bir va· 
tanperverdir. Kendisi bu siyasi faaliyetinden dolayı Suriye ve Sancak 
mahkemeleri tarafından ağır cezalarla da mahkum edilmiştir. Türki· 
ye Büyük Millet Meclisindeki vazifesini de pek güzel ifa etmiş, her 
kesin itimad ve muhabbetini kazanmıştır. 

Yann Meclis reisi tarafından uzun ve mühim bir nutuk söylene
cektir. Bu nutukta Hatayın istiklali ıçın sarfedilen mesai anlatıla· 
caktır. 

V killer Heyeti 
Ankara da toplanacak 
Başvekil Ankaraya hareket etti 
Jstanbul, 1 (Hususi) - Vekiller Heyeti bugünlerde Ankarada 

toplanacaktır. Başvekil bay Celal Bayar bugün Ankaraya hareket et
miş ve istasyonda çok samimi surette uğurlanmıştır. 

Hariciye vekili doktor Aras t Ankaraya gitmiştir. 

lmrali adasında 
Adli ye vekili ve adli ye

ciler teltiş ettiler 
lstanbul, 1 (Hususi muhabirimizden) - Adliye vekili bay Şiikrü 

Saracoğlu. bu sabah beraberlerinde mebuslar, ndliye erkanı ve gaze
teciler olduğu halde KALAMIŞ vapuru ile lmrali adasındaki mo· 
dern ceza evini tetkik etmeğe gitti. Burada müstahsil haline geti
rilen mahkumlarla görüştü. Öğle yemeğini orada yedi ve akşam dö
nüldü. 

lmrali adasındaki mahpusların adedi bugün yedi yüzü bulmuştur. 
Bu kadar mahpusun ha;ında ancak bir tek gardiyan ile bir memur 
vardır. Ada sahilinde bir çok sandallardan başka §İmdi bir de rnotör 
bulunmaktadır. Bu motör, adada mahpuslar tarafından elde edilen 
mahsulleri, tutulan balıklan ve yapılan e~yayı lstanbula nakl için kul
lanılmaktadır. 

Bu motör ve sandallara rağmen tamamen serbest olan 700 rnah· 
pustan hiç biri timdiye kadar kaçmak te§ebbüsünde bulunmamıştır. 

Adanın güzeHeşmesi için 12 bin fidan gönderilmiştir. Bunların ya· 
nsı tutmuştur. Ayrıca mahpuslar da fidan yetiştirmeğe çalışmakta
dırlar. 

Alman Ekonomi nazırı 
Ankaraya geliYor 

Jstanbul, 1 (Telefonla) - Fransız hariciye nazırının Ankarayi zj. 
yaret tarihi kat'i surette .tesbi·tw edilmiş değildir. Bu ziyaretin .ilk teş
rinde olması muhtemeldır. Dıger taraftan Alman ekonomı nazırı 
Fung birinci teşrinin beşinde Ankarayı ziyareti kararlaşmıştır. Bu zi
yaret resmi mahiyette olacaktır. 

Bir mahalli idareler 
bankası kurulacaktır 

ita/yada memurlar 

Kudüs, 1 ( ö.R) - Bu sabah yeni
den vahim hldiaeler olmuıtur. Yafa ka
pısında bir yahudi işçi ağır yaralanmıt· 
hr. Hebrunda müsellah bir çete müftü· 
nün evine girmi;, ve hakikt bir araıbr· 
madan sonra müftünün tahsını müdafaa 
için hnzırladığı silahlan almıştır. Ram
ley ile Yafa arasında da asiler yahudi 
işletmelerinin müdafaası için toplanmıı 
silahları ele geçirmişlerdir. Meron ya
hudi zirai işletmesine hücum edilmiştir .. 
Zabıta bir yahudi köyünde bir bomba
yı patlamndan keşfetmiştir. Bu köyde 
bilhassa Almanyadan gelen mülteciler 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Da.hiliye ·vekili B. Şükrü Kaya vilayet
lere bir tamim göndererek beledıyeler bankasının kuruluşundan beri 
başardığı işleri anlatmış, bunun şchi~le~in planlaşma i~lerine verdiği 
ehemmiyeti işaret ederek bunun yem hır tezahürü mahiyetinde bele
diyeler bankası yerine kaim olacak bir mahallt idareler bankasının ku
rulmasının kararlaştığını bildirmiştir. Bu bankanın sermayesine esas 
olarak vilayetler bütçelerindeki tasarrufları belediyeler bankasına ya
tıracaklardır. Bu iştirak mikdarı bütçe yekununun azami yüzde biri 
olacaktır. 

m~m"~am~~~~Ya~ıhutaneye ______________ ~---~----------~~~ 
kaldırılm~br. Hayfada tedhişçilerden 
biri dur emrine itaat etmediğinden bir 
devriye tarafından öldürülmü~tür. Mem
leketin muhtelif mıntakalarında hücum
lar devam ediyor. Kudüs yakınında bir 
istasyon binası yakılmıştır. Kudüs-Heb
run yolunda bir otomobilde bulunan iki 
Arap tedhişçiler tarafından kaçırılmıı

tır. Asilerle bir asker müfrezesi arasında 
müsademe olmuş, üç asi öldürülmüştür. 
Askeri kuvve~er Nabi ıs mıntakasında 1 

taramaya devam ediyorlar. Asilere sığı
nak vazifesini gören bir çok evler daha 
yıkılmıştır. A!kerler küçük bir müsellfıh 
çete keşfetmiıler, çarpışma neticesinde 
bir asiyi öldürerek bir esir almışlardır .. 
Hayfa • Lidn yolunda iki mnyn patln
mıı, münakaliıt bütün gün inkıtaa uğra-

Yeni kanuna göre 30 yaşına gel
mış bekar memur teri i edemiyecek 

Roma, 1 ( ö.R) - Bu sabah saat onda başvekil B. Mussolininin 
riyaseti altında toplanan nazırlar konseyi yarın tekrar toplanacaktır. 
Bugünkü içtimada kabine umumi idarelere mensup memurların me
deni halleri hakkında bir kanun kabul etmiştir. Buna göre evli olmak 
devlet memurlarının terfii için elzem bir şarttır. Terfi hakkı için me
murların yaşı da hesaba katılmaktadır. Otuz yaşına gelmiş bekar bir 
memur daha yüksek bir dereceye çıkamaz. Küçük memurlar için bu 
kayıt 26 ya~ından başlar. 

Diğer bir kanunla kadın memurlann umumi ve hususi idarelerde
ki nisbeti tahdit edilmiştir. Bu nisbet yüzde onu geçemiyecektir. Fa
kat mevcut kanunlarla kadınlara tahsis edilmiş olan işler için böyle 
bir nisbet yoktur. 

yerleşmişlerdi. 

Kudüs, 31 ( A.A) - Ağustos ayın

da bütün Filistinde maktul dü en veya
hut alını, olduğu yaraların tesiriyle ölen 
kimselerin adedi 260 tır. Bunların on 
dokuzu lngiliz, 193 Ü Arap, 48 i yahu
didir. 

Kudüs, 1 (A.A) - Tedhigçiler dün 
öğleden sonra üç kişiyi öldürmüşlerdir. 
Bu suretle bir ııün içinde öldürülenlerin mııtır. 

rn!2Zi7.ZZl'l~'7.ZZZl:ZJ ~~:m::~ 

Şehir gazinosunda 
f evkalôde ucuzluk 

Fiatler yarı yarıya indirilmiştir 
Kahve to, Gazoz ıs, 

75, bir şişe Tekirdağ 
Bira so 1 uruştur. 

Tablldot: 4 kap yemek 
Şarabı 70, bir ŞtŞ& 

Biitün içkiler bu nispette indirilmistir , 

Tenzilat bütün mevs m 
edece tır devam 
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Güreş grup birincilikleri 

Ruzveltın 
Bir nutku daha 

Attttti.lttı Clmhuneiıi 
evvelki beyanatından 
Jolua ıarih beyanatta 
bulunamıyacakmış 

Jefri: 
- Çok 

dedi. 

zin gibi hassas olsa idim ~mdiye ka- F d 3 4 E 1 A ld 
yamansınız Valberger ... ~:i~~~~::~:~~~7ç':!;.'.~",,:: uar tiyatrosun a ve y u e 

Nasıl da İ§i fark.ettiniz. Maamafih 
zasını ınuhakkak çekmelidirler. ~~s~;:~. ~;::ı~a:inh:~~~ı ç:::: yapılıyor - Yapılan tahmı·nler 
onlar da bu taanııt harele.etinin ce- olsalardı o nman ıiş değişirdi. Faka 

- Elbet ,ekecıdtJerdir. Derhal bastılar. Ben yine yapacağımı yapa- Türkiye alafranga .aiinıt ,ampiyoaası 
hükümete haber vaCQejim. Bura- cağım. Kendini lilimdc herkese göe- içiıı Afyon, Aydın. fuki~r, Konya, 
daıı kaçealar edaletin dinden .kaça- tennokten çekiniyordu. Neden? Her Antalya ve Junir Lölgeleri «Üret birinci
mazlar. Gitseler ait.elCI' Tunusa ıka- halde mazisinde karanlık ıbir tare.f kıi .arasında yapılacak grup müaabaka
dnr giderler. Orada muha'klcak ya- ~l\rdı da ondan. Ko'i"ktuğu tekrar ıba- Ia1ı 3 Eylülde başlıyacaktır. 
kayı ele \"eıirıler. O zaman .eiıin es- tına gelecek .. Çi.inkü filim .. Aralan Garbi ve orta Anadolunuıı en y.aman . 
rarenaız Etycnin ıaleGağı vaziyeti sahnesi bavolumda sapsağlam duru- gençlerini milli sporumuz olan güreşte 
görnıeaı çok isterim. Bugün işimiz yor. Yarın Tunusa gideceğim.fakat knrşı karşıya gctircc k bıa müsabakalar 
böylece bitınit -oluyor. Yedik, iç:tik •. müster.ih olunuz. On1an §ik&yet i9in büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. Hü
Güzel de bir komedya seyrettik. değil.. Filmi ve .reklam mektubunu kümetimizin ve büyüklerimizin güreş 
Şimdi herkes istirahat ve uyku için kendi elimle taahhütlü olarak posta- sporuna verdikleri ehemmiyet mıılum-
çadulanna çekilsin. ya vermek için: dur. bu ehemmiyetle mütenasip olarak * Lorans Lelia hiç sesini çıkarmadı. ta Tiirk cüreşçileri ız:aman zaman • Türk 

Herkes çekilmişti. - Bonnüvi mösyö Valberger. gibi kuvvetli - aöziinü bugün de bir çok 
Y ainız Lorans Lelia oturduğu Diyerelc uzaklaştı. Avrupa ve Balkan memleketlerine yay-

yerden kımıldanmıyordu.. Karatllıkt-a, çadırlar iatikametinde maktan ı;ori dunnamuktadırlar. 
Valberger: kayboldu. Haziran ıt 936 içinde, Ankarada yapı· 
- Matmattl, -dedi. Si1:<Cle eyi he- Valbcrgcr burada bir müddet yal- lan' Türkiye Rrhest gürcı birincilikleri 

yecan geçirdiniz. Sizin de istirahate nız ve dalgın kaldı. memleketimizin her tarafından en güzi-

ihtiyacınız var. Gördünüz ya .. Ha· Dü ünüyotdu. • de pehlivan çocuktan bir ataya toplamış 
laskarınız bak neler yaptı. Vann sa- Etyen Şovelin garip tavırları ile 
hah bizzat Tun usa gidip 'Şikayet -ede- ufız:el yıldız: L"Oransın onun müdafii 
ceğim. Valbergerle şaka edilemiye- kesilmesi ona bir hayli zihin yt>rdu
ceğini herkes gibi o da anlasın. ruyordu. Şimdiye ikadar erke'klere 

Lorans Lelia ayağa kalkmıştı.Sert ka111 granit bir kaya gibi flert kalmış 
bir flesle: olan bu me§bur yıldızın kalbini bu 

- Valberger, dedi. Etyen Şovel esrarengiz ve dik kafalı adam naaıl 
ve kc-rdeşi hakkında en ufak bir tc- yumuşatabilmi.ti. 
şebbüste bile bulunmaktan sizi men- Nihayet çadırına çekilip yatmak 
ediyorum. üzere yerinden kalktı. 

- Nasıl.. Nasıl.. Men mi ediyor- Bu sırada Flumat koşarak ve te-
sunuz.? laşla geldi. 

- Evet.. Menediyorum. Söyledi- - Mösyö, mösyö Valberger .. 
ğiniz gibi bir harekette bulunduğu· Rejisörün elinde boşalmıs bir bo-
nu~ takdirde derhal sizi burada terk· bin bir pru-ça da yanını§ bir filim par
eder ve arzularıma muhalefet etti- çası vardı. 
ğinizden dolayı şirketinizle olan mu- - Mösyö Valbcrger bunu sizin 
kavelemi feshederim nnladınız mı) çndırınızın arka tarafında buldum. 

Valberger ~ayrete düşmüştü. Sahne vazıı rejisörün elinde tut-
- Fakat Matmazel.. tuğu boş filim makarasını ve yanık 
- Ne itiraz kabul ediyorum ne filim ,parçasını .görünce beyni attJ. 

de sizden tafsilat istiyorum. Sözle- - Sersem.. Aptal.. öküz.. Diye 
rim kat'i, arzularım kat'idir. bağırmağa basladı. Bavullarımın bu-

- itiraz etmiyorum ama size lunduğu yeri bo§ bıraktınız ha .. 
tavsiyede bulunacağım. Sizin şöbret Hayvanlar, domuzlar ... b"ir İ.§e ya
meeleğinizde böyle hissiyata fazla ramazlar .. 
kanılmak zararlıdır. ES{er ben ele si- -BITMEDl-

Hazin şey 
Güneşten kızaran luzgın 
saçtan bir duba içinde . 

47 Yahudi 
''Mavi,, ve ''güzel,, Tunanın 

bilınmez hangi )'erinde ölüme 
sevkedilmek " uzere 

Antalva bölgemnden uüteı gn'p §ampiyonasına iştiri!Je edecek 'tckım 
ve neticede bize yeni birçok kabi1iyetlCT 
meydana çıkarm1~. 

Bu defa yine Ankarada fO. 1 1 Eylül
de yapılacak a1afranga güreş Türltiye lbi· 
tincilik'.leri için de, bUtün Türkiye ae'k.iz 
gruba ayrılarak her grup seçmelerinde 
muvaffakıyet gösterecek ~reşçilerirni% 

bu müsabakalara gireceklerdir. 

Bay Roosevdt 
Vaşington, 1 (ö.R) - Vaşington 

dQ>lomatik mahafllinde bay Rooıevel• 
tin beynelmilel vaziyel hakkında yeni 
beyanatı ihtimalinJen b~sedilmelcte

Söyliyebiliriz ki bu sekiz gruptan en dir. Fa'kat şimdiye kadar bunu teyit 
ehemmiyetlisi 1zmir grubudur. Bu grup eden resmi 'hiç bir habeT yoktur. 
içinde Eskişehir, Konya, Afyon gı'bi se- Şimdilik ma1t\m o1an gelecek pazar• 
nelerden'beri güre, sporuna ehemmiyet tesi günü Marilandda söy1iyeceği nutalc
veren bölgelerimiz bulunmaktadır. Bu ta reisicüm'hurun bilhassa dahili mesele· 
itibarla 3-4 Eylül Cumartesi ve Panr ferden bahsedece'ğiair. Zira bo eyaletin 
günleri fuar tiyatrosunda saat 16da ba,. demokrat partisine mensup l>ir iye.n 
lıyıırak 20 ye kadar devam edecek grup azası Nev Deal lJcanununa lbücum etme'k
seçmeleri fevkalade heyecanlı olacak- tedir. 
trr. Bu müsabakaları her 1kesin görebil- Bununla beraber Avrupa -vaiiyeıl da
mesi için duhuliye ( 40) ve (20) kunıı 'ha :ziyade 'Vehamet kesbetmiş olursa re-

1zmir bölgesinden ~7 kilo birincisi .Musa olarak tensip edilmiştir. imcum'hurun harid siynetinden te .,alt-
------------------------------------------------• setmesi im'kanm: dc'ğilClir. Diplomat& 

ltalyada 
Yahudilere karşı şid
detli tedbirler alındı 
-BAŞT ARAF1 1 iNCi SAHIFEDE
maktaaırlar. Bu mnkamlat iban askeri 
mülahazalar neticesinde bu te'dbirlere 
müracaat edildifiini beyan ve ltalyanın 

nlakadar1ara istiml&k bedeftetini -nr
nıemek tııs'nvvurunda o1madlğm1 1"nin 

Ruhiyatçılar mevzu bir • • 
ıcın 

' 

Olüm kayalıkları 
Niyagara şelalesinin bir kısmı 

ziyaretçilere kapatıldı! 

mahMler timc:1ı'k1 lhalde reisiciimlumm. 
gerclt 1haTİcİye nazm bay Kordel lflu11, 
geıelcse kendisi itll'nl'fım!an "'°" :tıatlilkıa
Tmc1a yapil.., beymıwttan &ata :arlı 

bir ;fade llro'llanmuım ~ ~ -te aW 
-ediyorlar. 

--=-
Yugoslavya 

Almanyaya bufday 
ihraç «liyor 

• • •V• _ Amerikanın N'ıyagara .§elil.esinin bir Burada sade bu senenin temmuzunda Belgrad 2 (ö.R)-Y'1.9Dslavya :BBllBt ~e 
R~mada .ıahmı~ edıldıgıne gore ~ kıısmırıcla'ki lkqalıldara ıcölüın kq~lik- 12 iiil ıagurwııa yuvarlaDa'll ı.;llqp Badkamn 2'4 Un vem- baliJ cilall bağ-

elmekledirler. 

~elenın ma1ı ciheti llto1ayhkta halledılt- d .1. JA _ 'k h .. k" . b k . . . R 1 tahkik ti d h ılatı d 50 b' go bugv dayı . . ları> enı ır. ~ııerı a u umeti, u a- gıtmıştır. esmen yapı an at ne - ay as n an ın va n 
bılecekur. yahklar.a J&Ötilreıı lüiprilcüiil, kapattır- cesind~ bu 12 ~iden y&lıuz 3 kişinin Alman.yaya salt.mıştır. Bu l:mğW.,larm 

Roma, 1 t ö.R) - Fransa 'hududun- t B L.Jı..· ...ı- ı.-•. -uı..ı ..:'L ·ah-"-_,,_~ .--.._ -ll..-..- hi- b' llalı.lanlleıi Allm1111_,umı ihracatı 
d k. b . ı~ d ııt __ ll d .. k" mış ır. w:ıı.aı:se-ı '-le :&.11y.eu.ozuara ~- sey ene:: ~eın ne VM.Lr, ae 'UIUlla ır 3 -.r-a t azı rner .... , an ınaau un ole ı v • b.,~1 

f d k
. F ,_. 

1 
• . . "f d lxısan.lardan çogunun .şelaleye yuvarlan- rer veda mektubu bıraktıkları anla_şıl- ~amljtır. 

tara ın a ı ransız sanıp erının ıstı a e· • •w ._•'VA._._'T A"'D'T 
sini menet] ~tafye 11.iılW elti bıu tıed· malarıdır. Bu 'kazalar, şelalenin o kıs- znıştır. Dıger1eri seyahate çi'kar"ken vasi- .a..n. .1. v~u 
Mi 1IA ~I~ in .1 ":' ~ mının çekici kuvvetinin tesir deneCJiği yetname hazırlamak lüzumunu kenCli-
l!ln~ ve ~~ ""': ~~ ianılmaktndır. 1cnnaen emln, bahtiyar, rı.iht heyecan..ı 'Belg1:8'a 2 {Ö1l) - 'fugos1av_yanm 
.._........ ı...ı .... JLJI w L.,.ıy • • Niyagara §e1fılei>inln Kazıaday.a düşen 1ar geçirmeğe mUtemaytl bulunmayan, Pod.aonça ~hri ne 'nran arasına.. hava 
.. tw,-m.,, e ftMIŞna uuaugl90. vıı-•AiifDt· nd k ,_~- 'L..ll.'.:ft! ....n. """-~ •• akıi1 t b .. ..'I.. ,.,ot B surt!tle A-r-
At.ıl)'an hikiıııiMfti .allkadlrdaT& ıtazmiaat kısıllı a, geçen ~ buz 'kitlelerinin taz- ı:.ıumı ~ı:.rııiyeuerl meıvcut olmıryem. ırnu- mun a ı ~m!:i.ır. u 
vennekteh çeitia...- . 'l!lit Gle <dq)ilair .. yi.kile hemen hcnwn tamamile hasara 11e!ermiJ! Voe n no1ctmimı., ıe ymıbı. lıed- navutlu1c payıtalttı hava ydhı !le orta 
A.'L.....-'I • ;l• --4--~- .1-'U.! • • uğrayan elektr~k tesisatı fabrikası vardı. ainler \berinde ı6ldGrlictı M8ir' icra -et- Avrupaya bağlanmıJ o1uyor. 
•...::.acıhlft ıran ·--- -na 'iÇii\ ya· • 
pılacak müzakerelerin güç ~acajı İşte bu noktadan,dar, fakat sağlam bir .mekle lkalmç., nilolıör4ler\ .de +MRMlet- V f • •L. 
ıt.ahrMn e-diliym. köprücük, cölüm qyalıkları> na ~o"tü- me.siDe ıaııhxvıkta.dır, n..ap anııı ıntı1ıamı 

·----==;:: _ rürclü. Buradaki key.alıldar yekJ>areliği, Niyagara şelalesi işlerile me_şgul olan- ~.lm~jmwa.ea~ 

J ~ 
adeta muallakta durur gibi görünür tarz- lar, bundan .bir sene evvel upuruma ba- a.vcw biDba,ı .Roller Hosı.t :fecl bir ·~ 

aponya a 
dad.ı.r '14! .bu b~ .Gar .ı.w a\i:ifüjii kan kısım .kenarına _yilksek ve~~ g. ..... , ... ıCurha gi+m ..... 

üzerine ~·ak basıldı mı, tell1emn !>ütün mızrak aibi bir parmaklık çevirt · · Bu zat Hindistanda Jalpur 4t:lvarında 
dchşııt werici !ıaşmröi iPI• 151çırr ..,e bu lerdi. 9ı.ma 'Diroen ıııçm uma ~- vlanırkmı ~'hır \kaplanın hile~ 

Bratislavadan Paris Suvara ~8 Ağus- iaşeleri ile meşgul olmuŞfardı. Pal.at bı itibarla da seyyahlar, bu aoyumsuz man· mak 1kaza1amnm sonu gelmedi. 'Seyyah muna uğramış, kaplana iki el ateı etınlf. 
tosta yazılıyor. çok sürmedi. Çekoslovaklar, karşı kom· T yf zwrayı daya doya '9ey'l'ebnek iştiyakile lar, parmaklığa tutunup yukarıya ç~ a1tat hayvanı ancak pe1t hafif surettt 

Macar huaudunun 1865 lkiloınetrelin- şularınm bu işi ıiyaa1 lbit metele yap· a ·un buradmı. ayrılamazlar. cölüm kafalık- yor ve apiıya bu1'su1etle N1mu1kta • ~~r.Dlblmaı.,..an der-
de ve 'Tuna ilzerintıe sahile birkaç ha- .malanndan çeltinailer. Saç c:hibaya ~o· l&'r• Jl!Jl UÇW\ıltn1111a, ~n ıtınr ye rar ederek, biraz sonra ıda tepetaklakı hal.a\ıCllluı üaeıdn.atılmıf,.amp..gbme}i 
Iatla lba~lanmıı ve artık hurda olmuf, 1üritndU. Bu sefer Mamdar aaclllar B.A.ÇTAllAFJ 1 INCJ SAHJFE.DE. parçası, .50 metre yükseklikıten müthif suyun dıDlııi 1JOYhıYorlardı. 'çin kimseye fırsat veııecek :aaınu bırab 
p~lanrn~ köhne bir 1ekne, AÇ bir duba Macar bududunuıı 1.S ıiDd ilcilomnrc-- t dl .. '"'°"e ....._ 1ai11) na ir fi)nLkü ~ ~tı -~ ıiner. :Anı.t!'fikah bir, '}Jltkdlol, lm tnthnleri, madu zavallıyı par.ça parça etmişth\ 
var. İçi davul gibi ğUmUyen, vidalan gı· 'Binde ve kıyftla :bir yer ~eınlilu. ca.. ılı. lıWia •••• 1 nda iic laiti .el- cBii7,1aelar mağarası> desı.ilen bir içerlek şıikult olara1qiailetle c'ltijflp-yare çarpan Bu suraile Kip'lini'hı talstrllec karanlıW 
cırdıyan ha yattım ha yatacağım diyen - Du'banm buraya baAt.,_.. d k k" · • easıo d JWLür.ıküliir.kti-:.ıı..1~- sular suyun lbarı 'ild:rn!eh!r tmmıı~ mttllY ,n_n_n_ ~- ,_ ::tr. ...... ı...ı .. miif, o uz ışı J a ' ı, s.un.ı a ~ , ı - ı:rnan1arın hu&wıw.arMUa> •aor ... ~ -. 
bu saç teknesinin içinde birbiri fuftine Dediler. ew - .._..., ti .. ~ ba- ~.rtmwl ~~ ika:ıaw:Nlda ıaümbü::r yen tesirile tefsir etmiştir. lhı n:dıtyatçı- intibm .a1mı.ı oluyor. 
isM edilmiş g'fbi 47 yahudi yaşıyor. On- Boğucu ve tedncıen yakan1k, kavura-- eıap .._0 ,, rse .- ...,.._ 1 • 1, lfiim.»ür.ses ~ ııılJıımle.r .köpr&ük.altı.ndu ya ığfjııe, 'herbıSin ae~ şm:ırunda 1!mll" -------------.. 

lar ilk önce 57 kişi idi. 47 kaldılar. Bu rak öldürücü hnynt burada i!e-cMn etli ~ •:.ı....a.ı..& • • • ··r· .. · · i1önm2lr.' ve cölüJD ~ dolu arzular mışıl mışıl uyur· idrak red den çocuğun ottaliğı ~ 'karmfllk bu-~ • • • .... • ,, t - ' 

t.e.kne bir cehennem .. Güneş bütün ,iiln • Onlar burada 47 yahudi .. Daha do~· ... f.briAıa --.. lk: d •1ı·. ;na ~ kijpııticük altınsan bijy.le dettiği halde, ,_u arzular, zaman zaman tırmaa ve ,yahut ıia ,yıltldlı, muhtefenı 
paslanmı! saçları kızdırıyor. Teknenin rusu 46 yahudi Ve bir Hııistiyan. H~rtı :'+' Sı .. ,, • .S ıtnr• .ak9 Jtideııeık, ıaalr,h>leji.r, 1U8ul ~ alt- şu ve bu wdle1erle 1'PUIP laftlr4eaı-- pc8lade ,.eııwıer pıöıilktlrlerle hart,. 

nere.!ine dokunulursa ... ımt yakıyor. de •rı ırktaft bit ~ .. Bu. bi ınr ıtl • 1 

n .. 1 M .1c..-. ~ ~ı:. a.a:adalc.i UQUNlmlln Jı:a- çerler. En akıl ve mantık ölçüsile kim- kulAde aydınlanınca vaki olması, vak' .. 
Oturmak, yatmak şöyle dursun, nyalrta yahuai doktorun kansıdır. Kttse sürRü- ı= yal.ıt "11ıv»lar.ı ~tt.l' ve lnı da be- seler bile, çok defa en ölçüsüz, ..aşırı ve ların bilhassa karektaristik tarafı sayı].. 
bile durmak imk:Ansız .. Yavrularını bu nü esnasında ona dokunmamışlardı. Fa- T h •h · z kijptlkleme .prıl~aa jelllain .yJorı Jıardlcdleııe 'Süı'UWlenmelıltan bnJ chr.-.JFe,.fbmil busE!lıallndekl 
ateşte yakma"k :istemiye:n apalar, baha- kat o bir~ glin IODTll bir sandala bine- as } u)laDdır.dıj.ı ma:ar~ U.Ublıı .aAı.mr. :Ve dilerini alamazlar. MeselA; bir uçurum ölümlere bir nihayet verilmek üzere, 
lar onları ko1tarından tutarak havaya rek bu cehennem thı'bnsına gelmiş, ha- ıau c +·n dün\lö tarihli ırriisiumnm M1ll 2f> 1Jene ü~e fburada .300 ıkiıi lleımr.111Cla cforuibıı., amızm api~a ifil"- :Cöliim~klar.ı> ~~im llcapatıl. 
kaldır~orlar ve kendilerini yakıyor!ar. yatını kocasının aznp ve ıstırtpiı hayatı- ilAn sahifesin e n~rcdilen Dertblbcnk UQD?uma yuvaıılaıımış, 4e1Ale:nin dalıa- lamak U.teğl, bakam .sıçratır. lNijrapxa- ıJ buluney.or. ıEunlian sonra geceleri 
ihtiyarlar teknenin anbumd11 vücutları- na ortak c'tmi§tir. lzmir . u'bes.!'·, l\lort1o1an ~lt'Sinlteld .bm1fma kapılarak ibojulmu;tur. Bakan- nuı.suları da, 1Döyle.muammalı bir cazibe aadaoe.aşağıdan, iehlikesirz mevkiden ha• 
m IarC'lcrclen koruyamıyorlar. ıBu ı:avallıları bu elim ve acıklı hayat· m<mnt ikeSff bed"C1in1n l'/618 Ura '35 ~ş larm başlarını döndürec.A::, onları içine kuvveti. dener; aeri halindeki yuvaıtlan- kılar.ak, fBWenin ..criizgirlar .mağnası:t4 

Ve bu hayat! dört aydanb ri böyle sü-ılarınd n kurtarmnk i~in bütün dünya ve "t~in;t P'~ ... 'l<:mın 1!a ~.2 lfüa olduğu -çeken w ıslirUkliy::U ~erdir.~~ ~er!? .... ~ ibahı, ancak bu suretle kaliildir na :döküli§li~ör.~cek~. W*! ~unun• 
rüyor. Onlar 57 kişi idiler. 47 kaldılar. yahucli cemnntlcri her tarafa baş vur- tnshihan Han ıo1unur. Bu 399 lıalkaUı ol&ll!ler zınciıiuile -erı Genç :Y~larında 1100 1eroe oiııaan, lteuak la beraber .gundilzlerl, e~atlw ıresml 
15-16 Nisan gecesi.. Anşlus gecesi Kit- muşlarsa da fayda vermemiştir. Sürülen, zıyade 1Üı2erincle durulan mekıia, l>u 300 ~enlu, sqfluk.kanlı .4iüşUıu1eli milnev olarak tta.sdik .etlllen ~yyah ..rehherlerl-
seye .gelen Naziler onlan yuvalarından, koğulan yahudilerin Akıbetleri ile ımcş, Ra1buki }.!acar lıüktimeti şim4i cm1ara kişiden 'f'JU'ıdan :faz!ln11nn ibeahin ve ~erler, zeQ8in it adaınlar.ı, !lllesut ..sev;ii- nin d:efakat ve muhafazasında, de.cinliğe 
sürmüşlerdi. (Bu acıklı maccrayı ga:ıc- gul olan meşhur Evgnn konferansının Eyiultin birine bdar :miimde wrriffu'. 8:rıbllik ..adani1ar :d111U1Cbklamdır. Do- liler ve muvaffak siyaset adamları, ne yukarıdan bakmak .mü.saadesi, ~' la, 
temizde evvelce yaznuJlık Y.A.) bu kil- ruznnmcsine bile .:Tuna üzeirndeki ya- Eyliılün birlncl. ıgünii ıW 'ha'lath:r ~aite- layısile bunların ölümü hayattan daha ~~mı !bilmeden« rüzgarlar ~ prila, :veı:ilmdktQyae de çarpanik düşen 
çülc adada açlıktan ölüme mahkum olan hudihane> ismi ile 47 kişi bu sahih ve silecek ve o 'ZOmtm 'b\ı öHlm dubası~- cazip pnnekbiseine, anaak@lümJı:aya- .ruı> .nde IOD .nefe.eleciDl v~erdir. •ı.wurt &ekici ıkuwetme ıkar§ı .koymak 
bu zavallılara Çekoslovaklar acımışlar, kızgın zındanlarından kurtarılamamış- z.el Ttmanm, mavi 'Ttmaıun lldıu bilir m ı.ıyu basmak, o debfefli ve u wz.Wet, hemen ham.en.akil alınaz bW lg.in, !S&Yfahlaııın yanındaki rehberler, 
onlara bir duba vermişler, Bratislavaya !ardır. Onların hayatları, dubalarını sa- hangi noktasında kaybolı.ı,p gici~. :malllJanlFı ~mlkmı lapı'l- vaziyettir! onlara yardım etmek i&in riÇB1le müt~ 
aetirm~er.Juıradaki yahudLc;emlla_ti de hile_bafil!~_::Ç!!rük halatlara bai}ıdır. Hazin şey!.. dıkları neticesine varılmaktadır. cölüm kayalıkları> ndaki 300 ölüm- yakkız •vrarunaktadırlar!? ...... 
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Sebastiyano'nun zaferi 

Amerikada Beynelmilel 
siyasetin ruhu oldular 

Merak etmeyin Haşmetmeap .• Arhk o ne kendi rahat- Bunlar, Reisicümhur Ruzveltin F ran-
sız olacaktır ne de başkalarını rahatsız edecektir ) •k• k d kAt•b•d• J -------- sız o an ı ı a ın a ı ı ır er 

_ Asil Kutzunyotea cenaplannı raydan çıktıktan sonra da gevezelik Gözlerini yerde hala baygın yatan 
saraya davet eden ve muhafızlara, etmemesi şarttı. Bu §artlar ifa edil- Prens~ T eklaya çeviren imparator Amerika CUmhurreisi ile oğlunun bi
onun saraya alınmasını emreden di. Muhterem ba~vekilin damadlan - Buna.. Damarlannda asalet rer kadın kAtibl vardır. Bunların ikisi de 
asaletlu Prenses Tekla hazretleridir. §U anda çok rahat ve sakin bir yerde ve hanedan kanı taşıyan bu kadına Fransızdır. !kisinin de ilk ndları (Marg-

Neticenin esasen böyle olacağını istirahat ediyorlar. Artık ne kendi gelince onu da... rit) tir. Birinin soyadı Lehand, diğerinin 
aon anda u' "lline başlıyan Prenses rahatsız olacak ne de başkalarını ra- Sebastiyano bir adım ileri ath: ise Duran ... 
Tekla, bu ithamın yalan olduğunu hatsız edecektir. - Haşmetmcap, dedi. Onu da DÜNYANIN EN MEŞGUL KADINI 
söyliyemeden korkusundan bir çığ- - Ne oldu~ Ne oldu> bana bırakınız. Pren.;es hazretieri Mis Margrit Lehanda, RelsicUmhur 
lık kopardı ve düşerek. bcıyıldı. - Sebastiyanonun epey zaman- için şerefleri ile mütenasip bir ika- Ruzvelt sadece (Misi} diye hitap eder. 

Leon ve Zoiçe hayretle ba~lannı danberi uyuşmuş olan elleri ile ta- metgah esasen mevcut .. Onu oraya Cünkil B.Ruzvclt uzun isimleri hiç sev-
Prensesin bulunduğu ve yere düş- nışmak şerefine nail oldu ve şimdi.. bizzat ben götüreceğim. mez. Lehandin odası Cümhurrelslnin 
tüğü tarafa çevirmişlerdi. - Şimdi?·· - Orası neresi? beyzi şekilde olan odasının bitişiğind~ 

Hıristidi ve Sebastiyano bu kısa - Marmarada güzel bir yolculu- - Büyükada.. Prensesin valide. dir ve iki odn arasındaki kapı hemen da-
Qndan istifade ederek birbirlerine ğa çıktı. Mannaranın havası çok gü- leri -imparatoriçe T eodoranın son ima açık durur. 
bakışhlar. zeldir haşmetmeap .. Bu hava insanı günlerini geçirdiği manastır. Valide Mis Lehand gUnUn her hangi bir saa-

Muhafız kumandanı saray nazın- cennete kadar götürür. imparatoriçe Etkarina için hazırlan- tinde ve hnttA mUznkere esnasında bile 
na: Leon anladı.. mış olan höcre.. olsn reisiclimhurun odasına girme salA-

- Nasıl yalan söyledim ama.. Kutzunyotesten kurtulmuş, kur- Leon bu fikri tasvip edince Se- hiyetini haiz yegfuıe kadındır. • 
Yerinde söyledim değil mi} tanlmış olmasına çok aevindi. bastiyano hemen T eklaya doğru yü- Bazan B. Ruzveltin öksUrdilğünU yan-

Demek istemiş, saray nazın da - Sebastiyano, dedi.. Hizmetin rüdü. dnki odndan i§itir, çağınlmadan içeri gi-
başı ile bu hareketi tuvip etmi~ti. kıymetlidir. Bunu unutmıyacağım. Eğildi. Onun ince vücudunu kal- rer. Ve sol,'Uk alıp almadığını Cüınhurre-

Fakat asıl §İmdiden sonra vaziyeti Sen ve Hıristidi imparatorluğun en ın kollan arasına aldı. isine sorar. o, B. Ruzve1tle 1920 denberl 
idare etmek lazımdı. sadık adamları ve en kuvvetli muha- Bu vaziyette tekrar bir reverans beraber çalışmaktadır. Herşeyi bilir. Ya-

imparator Leon için timdi en mü- fızlarısınız. Her ne olursa olsun siz- yaptıktan sonra Leonun huzurun- şı elliden fazladır. . . . . . . . . 
him mesele aaraya giren aevgiliainin lere itimadım aarsılmıyacak .• Saray- dan çekildi. Dışarı çıktı. (Dünyanın en meşgul kadını} adını Ve parlamentonun ta~l mevsımınde bır Ve onu sayar. Ekserıya verdığı emırleı 
kocasını aaraydan ne euretle çıkar- da, ~yı~da ikiniz de en büyüle sa- alan cMisi> aynı zamanda vazifesine kaç gün izin alır. hinli zaman1armı ide ~k anlaşılmaz. ~una ra~e~ o çok 
mak ve rezaletin önüne nasıl geç- tahiyeti hliz olarak kalacaksınız. -BiTMEDi- muntazam devam rekorunu da kırmıştır. ekseriya Floridada geçlrlr. . sevilmektedir. Ekserıya. . Reısıc~mh.urn 

1-t• N ı._.r tatili bil" b H giln Misi pek nz yer. Fakat çok mUkem- yemek masasına dAvetlidir. Sekiz lisan 
me~ ı. e uruta ır ne ayram. er .. 

O ayni zamanda Prensesin bu iha- ı d k • • • beyaz saraydaki vazifesi başına gelir. mel yem~k p~irmesini. bilir. ~e.y~z sa- b~lır. lld defa Amerika Stenografi şam~ 
neti neden yapbğını da kendi ken- Ho an a ra]ıçesının 40 ÖylP ki bu fazla mesaisinden B. Ruzvlet rayda.ver:len zıyafetlenn eks~~ ye- pıyonasıru kazanmıştır.Yaşı kırktan aşa· 
dine soruyordu. onu çok kerre dostça azarlar bile.. mek listesıni 0 :tanz1m eder. Reısıcilırihur ğıdır. 

Sebastiyanoya: 

1 
• •• b • 

1 
• Margrit Lehandın emri altında ayrıca ona, kfiüpliğinden bıktığı :zaman .~en~- Old~~ça çok. ~eyenlcr arasında .. bulu· 

- Bana karşı sadakatini ispat ıncı sa t,... n at JU ı esı bir kalem vardır. Masasının üzerinde bu- ni evine aşçı olarak a1acağmı soylemış· nan C~mhurreısı Matmazel Duranın 
etmek istersen, dedi. Kutzunyotesi Cl lunan 5 Diktafon ile beş katibe durma- tir. . .. o~urlug~n.dan korknıu~tur. Lokantaya 
Saraydan hiç b"ır rezaletin cıkmasına da . 1 • k Ua Margrıt Lehand Uç dort senede bir gıdemedığı zamanlar burosunda yer. Ve - K / ' d" n ~r er verır, evra yo r. . . .. h f ks . . ... 
meydan vermeden uzaklastır. TQ tCe Unya l . (M" . ü h Fransnyn gelir. En uzun izinı uç a tayı e erıya butun bir tavuğu haklar. Çok · l , B. Ruzve t onun ıçln ıs, ıç ma a- . k . 

imparatorun bu sözlerine güze b h k b linde olan Senatonun azalnrının işlerin- geçmez. O Ü 'O yemış yCT, ço şampanya ıçer. 
Zoiçenin derin ve manalı bakışlan U rant Ur an- den fazla iş görlir> demiştir. MATMAZEL D RAN cK Ç K M~~.TAKBEL SENATO ~ZAS~ 
da yardım ediyordu. . . d ~·ld" b"" .. h TAVŞAN• (Kuçuk Tavşan) çok kokettır. Vaşıng-

c..:ıb • l f • Mıs evlı egı ır. O utun ayatını • B ••te'L! Arı d d d" to rif . . knd la 
.:>e astiyano : arına sempa eya7 sarayın o :ıu c • S1 a e ı- nun en zn gıyınen ın rı arasın-

H. rak tm • . dedı·. - te böyle isine vermiştir. Vaşingtonda hiç ğimi. "hl F d 1smi '1111' grı"t Du d d a·· lUk tak yı:-·· d . k L- ~ - ıç me e eyınız, b . . z gı ransız ır. !nar - a ır. oz p ar. lU.UO e çıçe uv-

Bir kerre Kutzunyotesin saraya ge- Sini bildz'rd·l· ir ecnebi sefırl yoktur ki onun ile ta- ran. .. l\dıtmazel Düran Cümhurrcisinin zuğu lekeleri vnrdır. Güzel sanatlanpek 
li. ve girişini benden ve sizden baş- nışmakt~n ve onunla ey~ g~inmektcn oğlu Ceymis Ruzveltin kMibidir. sever. Amerika artistik fıleminde ma-
ka yalnız üç ki i biliyor. Bu üç kişi Uhi, 1 ( ö.R) - 40 yıl ealtanat iil· mUstağnı k~lstn. Bu da Mısinın her sene 1 Misi Lehand Cümhurreisi için ne ise ruftur. Otomobilini kendi idare ve sevk 
de dillerini benim kadar tutabilir- bilesi ve yıldönümü münasebetiyle ya· yılbaşı hedıyesl ol~rak 20 bin dolar kıy- Mntmaz 1 DUrnn da oğlu için odur. eder. En eyi dostu cFransa> adını ver-
ler. pılan §enlikler dolayıaiyle kraliçe Vü- meUnden fazla hedıyc almasının sebeblnl Misi Lclınnd beynelmilel siyasete ta- diği cins ve dişi bir kö;>ektir. Sporcudur. 

- Ya çıkarken~ Ya çıkbktan helmin radyoda bir nutuk eöylemiııtir.. nnlntJr. ınamen vakıftır. Milkemmel bir politika- Golf oynar. Tenis oynar. Geceleri altı 
sonra? Krnliçc ilkönee milletinin kırk aenelik TERLtK.Lt KATtP cıdır. }o atmazel Dürnn ise mükemmel saat uyur. üç ayda bir Kolvardoya gt-

- Çıkarken onu gören hiç ol- saltanatı esnasında kendisine gösterdiği Her sabah şafakla beraber bilrosuna bir idaı ecldir. derek istirahat eder. 
madı. Çıktıktan sonra da bir daha emniyet. muhabbet, sadakate karşı min- qclir. Masasının üzerinde 14 gözlil bir Beyaz saraya daktilo olıırak giren Bütiln arzusu bir gün Sennto azası ol· 
gören olmıyacak.. rıettnrlığını bildirmi' ve dünyada hü· dosya rafı, söylediğimiz gibi beş Diktn- mnbnazcl Dürnn pek çabuk yilkseldiği maktır. Ve olması da ihtimal dahilinde. 

Leonun ve Zoiçenin gözleri açıl- küm süren buhranın kurbanları hakkın- fon tiçü Fransızca olmak üzere on kadar için ReisicUmhur ona ckUçUk Tavşan> dir. Ve nihayet matmazel (Küçük Tav-
dı. Yine ikisi birden: dnki sempatisini ifade ettikten sonra is- gazete, bir hesap makinesi, elektrikli bir adını takmıştır. O hakikaten ufacık boy- şan) Misi Lehandla birlikte Reisicüm-

- Nasıl, nasıl.. Diye bağırdılar. tikbal için gençliğe dü§en mcsuliyetleri kahve cezvesi, birkaç kutu bisküvit ve lu fakat tavşnn gibi de çeviktir. burun hususi içtimnlarmda bulunmağa 
K utzunyotes saraydan çıkb mı ve göstermi§tir. Hollanda Veliahdı ve kocaaı bir pli.jda birkaç şişe portakallı su da vardır. Çok sinirlidir. Herkes ondan korkar. mezun yegane kadındır. 

ne oldu? B. Ruzveltin karısı ekseriya onu ye- D l d •ıı d 
Bunun üzerine Sebruıtiyano yan 1tı J J/ •k f [ 

1 
meğe davet etliği zaman o daima şu ce- Q Q ye mı ,.,. mu•• afaa 

do~ru yarı yalan bir masal uydurdu. ır.1.oae ı o an güze - On senede bir düğün vahı verir: 

Zoiçenin kocası Üe sözde bir gö- lik kralicesi Arzı mukaddeste oturan Samaritenler - 1şim çok ... VakUm yok .. Reisiclim- h kk d • h • 
rü me icap etti. Bu görüsme esna· ' hur benim için de vesin .. Ve rok defa bir Q ın Q ıza at verıyor sında Prenses T ekla tarafından da- Fransanın posta ve telgraf ve telefon en eski yahudi kabilesidir. Mevcutları .r :ı 

ed ıd k d. . b" K nezareti yeni bir posta pulu tabettirmiş· ancak 200 kişidir. Bunlar kendi kabile-- kaç sandoviçle karnını doyuruyor. Saçı 
vet i iğini en ısıne ızzat ut· kısa kesilmiştir ve ondülelidir. Yüzü pek Paris. 1 (ö.R) - Bnşvekil ve milli 1 ğukknnlılığını muhafouı. etmesi, ve fa. 
zunyotesin söylediğini, maksadın tir. Pulun Uzerinde elinde bir şarap ka· lerinden olmıynnlarla kat'iyyen evlen- az boyalılar. Ekseriya gri veya koyu müdafaa nazın bny Daladiye ordu ko· kat vaziyeti olduğu gibi görmesi Jiizım-
da karısının sarayda bulunduğunu dehi .tutan çok gUzcl .bir Şampanyalı kız mezler. Dul kalmış yahut boşanmış bir yeşil elbise geyer. Ayak ağrısından şikfi- misyonunda milli müdafaayı alakadar• dır.> 
göstermek olduğunu anlattı. resmı vardır. Bu resım bir ressamın ha· knd t kr ) k hakkın 1 k yet~ oldug·u için çalu:ırken terlik gcyer. eden bütün meseleleri gözden geçirmiıı Baııvekil bundıın sonra bir tarnhan 

T b... ded" B · k lind d ğ d ğ"ld' B ""ksel · ın e ar ev enme a ma i --s• .,, ı F - a ıı, ı. u vazıyet ı:trşı- en o ma e ı ır. ru sergı- d •. . . . itimat mektuplarını Reisicilmhura tak- ve söze başlarken bcyndmile vaziyeti ransa, Çekoslovakya, Cümhuriyetçi 
smda asil Kutzunyotesin niyetleri sindeki güzellik müsabakasında birinci egıldir. Onun ıçın bu kabile arasında dim eden ecnebi sefirler birdenhire oda- §Öylece tarif etmiştir : Sovyet birliği ve lngilterenin, diğer ta .. 
pCk hoşuma gibnedi. Düşündüm, gelen Fransnnın Şampanya eyaleti gUzeli evlenmek gayet nadir olur. On seneden- ya terlikli bir k!l.tibin girdiğini görUnce «_Bu vaziyet ciddidir. Fakat umu· raftan da Jtalya, Almanyn ve MacaO... 
taşındım. Buna mani olmak için Jani Perjan bu puldaki resmi yapan res- I beri bu kabile içersinde tek bir düğün hayrete düş l mi cfk&n ne endi§eyc dü§iirmck, ne de tanın müsellah kuvvetleri arasında tahli-
onun saraydan çıkması lanmdı. Sa- sama modellik etmiştir. olmuştur. (Misi) sen~d:rdört bin dolnr maaş alır. uyutmnk istemem. Umumi efkann ıso· li bir mukayese yapmış ve §U neticeye 

-~ -------------= _::;.___ -- - - varmıştır: 
~:a~~na v~rı.p tılsımını bularak sonra - Aman anacığım, ben kralın ynyı gönnez. Eğer o günü bulabilir- c _Fransız ordusu her ihtimale na. 
oldurmesını kurup deve biraz yalva- kızına ~~ık oldum. Babasından iste- sen kediyi tutarsın. Yoksa başka va- d F k k ~ zır ır. n at Almnnynnın çok tesirli 
r~~· ya. anr, suçunu bağışlamasını dimse de senin oğulların da ona aşık kıt ele geçmesi mümkün değildir. olan nskeri faaliyeti silah imalindekl 
soylechkte dev bunun maksadını an- olduklarından bı'r tu-rlü bana ver- Dedikte hemen şahzade sorar: l seyrin hıilandınlnuısını icap ettirmekto-
amaz. meğe davranamadı. Ondan senin - Ey valide .. Yedi kat yere nasıl dir.> 

- Haydi oğlum.. Ben seni sev- oğullarını öldürmek için buralara ineyim. B ,_.I 
'l b qv~~ı ayrıca fU noktaları belirtmit-

gı imin aşı için bağışladım. geldimse de oğullarınla karşılaşh- Kan da: tir : 
Diye koyuverir. Şahzade devin ğımda büyüğü nasıl belimden tuttu - Oğlum, şu karşıki dağın ar- ı 

Halk masalları 
Kral kızına aşık olan şehzade 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1. d k 1 k im h · b l d O h - Silah f brikalannda istih<11al 9 ey. e ın en urtu ur urtu az emen ıse elim koptu sandım. dında bir gö var ır. raya er sa-

D l d hzad gayreti D l · -ı·· · d l Eğ 1 ri millileştirmeden evvelki zurnanın ay. er ene e §ll e ene- ev er ıse gu urnseyıp: evin sarayını arayıp bularak içeri Deyince karı: hah üç tane aygır ge ir. ver on ar nidir. 
rek. hemen belinden ~nçerini çekip . - Ey çoc~kca~ .•• B~le §İm- girer, merdivenlerden yukarı bir - Ah oğlum, 0 oğullarimdan se- 8u içerlerken üstüne binebilirsen ba-
yerındcn _dapduru. gelır. Devler de, diye kadar .sen. _ ın gıbı nıce yıgıtler tu- nyak basınca devin çıkarken yapmış n. i tutan büyügv Ü kral kızına a~ıktır. ~mı sudan çektikte nereye gideceğini 2 

- Motörleşme neticeleri en nikbin 
bu lan el tu t l·· d l..--ka :ır ~ l tahminleri bile geçmi tir. n g~nn en~ • şu ama 0 ~m en UC1i çare bula- olduğu tılsımdan bir çığlık kopar. Öbürleri yanında arkadaşlık ederler. sorar. Sen de ıöy enıin. 

- Ey Adem. o~'. ~~er b~~- madılar .. Gelın, canınıza kıymayın- Şahzade şaşırmasından olduğu yer- Küçük oğullarımla ben ondan kor.. Şahzade bunu işittikte dev anası 3 
- Fransız defi tayyare müdafaa 

l~ ne gezenıınız) Bızı ışıtmedımz sonra pışman olursunuz. de kalır. Biraz durduktan $Onra bir karız. Çünkü hepimizin kuvvetlisi ile vedalaşıp lalalarını alarak o gölün tertibatı iyi bir salah yolundadır. 
mı? . . Derlerse de şahzade: ayak daha atar. Yine çığlık kopar. odur. Adamı bir tutuşta ikiye böler. yanına varırlar. 4 - Paaif hava müdafaası iyi yolda-

Dediklennde şahzade: -: Ne. d.~:k ols~n •. Ben dünya.. Üçüncüde devin anası işiterek kal- Bizim de ondan hiç rahatımız yok. Bir tarafına gizlenerek aygırların dır. Bütün askerlerin ghz maskeleri tc-
-:- Evet.. işittik .. Siz bu memle- da sizlera oldunncdiktcn sonra ya- kar doğru merdiven başına gelir. Der. Oğlan: gelmesini beklerler. min edilmiştir. 

kctın krn!1.~1.m .~ız~na apk olan dev- şar ~yım~ • . • Şahzacleyi görünce: - Aman anacığım, öyle ise siz Bir de oyna§& sıçnya üç aygır ge- Başv~il. çok t~~ yapan hu izahatı. 
lerden ?cgil mıaınız) . Dı~e. devın bırınc aal~nr .. Dev - Ey ndcm oğlu .. Sen korkma- hana öğretin, ne ile ölürse ben onu lip gölden su içerken hemen şahza- hrun neti~ıesıı· n~.ed bfutu~. fabrlikalalrda, bit. 

Deyınce onlar da : ıse elını uzabp phzadeyı belinden dan buraya nasıl geldin. çabuk haklarım. de yerinden kalkar, lalalann ile bir- assa mı 1 mu a aa ıçın ça ışan ar da W. 
- Biziz ... Sen nerede duydun yaka1ar. Deyince §8.hzade devlerden işitti Demesi ile dev ana.si: likte her biri bir aygıra binip bekler- tihsalin hiç t:ahhilre meydan vermeden 

bunu} - Dur oğlum •. Sana acırım .. Be- ya, hemen dev anasının yanına va- - Ey oğlum, senin onu bulmak- ler, aygırlar başlanru ıudan çektik- arttınlması luzumunu kayde~tir. 
Derler. Şahzade: nim bir ihtiyar ve doksanlık anam np: lığın pek güçtür. Onun tılsımı yedi lerinde : 

.. - . Ben o kızın bir senedir aşkıni vardır. O bile hana bir aö~ü iki et- - Aman anacığım sen beni kur- kat yerde bir bahçede büyük bir ke- - Emret sultanım r •. 
guderım. Her ne kadar almağı iste- mcz. O kadar korkar. Değil sen, ee- tar. didir. Bu kedinin tepesinde bir alc Demeleri ile bunlar da yedi kat 
dimse de 11izin için babası vermedi. nin gibi bin ki_şi daha gelse yalnız Diyerek boynuna 8anlır. O da: tüy vardır. Bu ak tüyü alıp yakabi- yerin dibine ineceklerini söyler söy-
Oç kişiye bir kız olmaz. Ya siz ölüp nefesimle bile başa çıkamazlar der. - Ey oğlum, korkma. dileğin ne lirsen büyük oğlum hemen ölür lemez kapa gözünü .. Aç gözünü de-
onu ben alırım, ya da eiz beni öldü- Şahzade devlerin analığını işitti ise söyle.. Elimd n gelir birşey ise Ama o kedinin de yanına varılmaz. yinceye kadar yedi kat yerin dibine 
rürsünüz. ya, devin de belinden kendini yaka- yapanın. On tane arslana karşı durur. Yalnız inerler. • 

Diyerek devlere karşı durur. lamasından korkarak. bunu anasının Der. Oğlan cia: ayda bir gün gözleri kapanıp dün.- -BiTMEDi-

T .. k k ~™ ur çe on ma öğretecek ve 

F ramızca bilen bir bayan öğret
mene ihtiyaç vardır. 

Saat 9 dan 2 ye kadar Birinci 
Kordonda 326 numarada bay 
Y alruba müracaat. 
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SAYFA: 6 .. 

Malezya sultanının kardeşi 
Bir pedikürle evlenmek için 

prensliğ~ garsonluğu tercih ediyor 

Trengganu sultanı Sultan Süleyman Prem Mahmudun sevgilisi 
Londra 28 Ağustos (P.S.) siyle fU tebliği almıtbr: 

cTrengganu sultanı tavrü hareke'tini.z-
Kara gözlü, kara ka2lı bir delikanlı.. den memnun değildir. Sizi evlenmekten 

Mavi gözlü, platin saçlı bir genç kız... kat'i surette menetmiş olup bekar ola
Jkiai de yirmi yatında.. Çok esrarengiz, rak memleketinize dönmediğiniz takdir-

çok efsanevi bir memleket.. de Trenganu'dan hiç birşey bekle-
Delikanlının adı Prens Mahmud.. memeniz icap ettiğini bildirmektedir.> 
Tranganu ıultanının kardeşi.. . Bu ültimatom mahiyetinde olan bu 
Bu memleket nerede? emre kartı genç prens ne cevap vermit-
Merak ettiniz değil mi? tir? 
Hindistanın cenubunda İngiliz Malez- - Joycım yanımda olmadan Tren-

)'Mında .. Şu meşhur Sengapur deniz üs- gganuya avdet niyetinde değilim.> 

.W. harekesinin komşusu olan topraklar- Prensin Trengganu sultanının ajanla-
Cla... rile baş ağnlan hu tehditten çok evvel 

Genç kızın adı J oyce Blankove.. başlamış bulunuyordu. Şimdi bu tchdit-
Mütevazi bir pedikür.. ler füliyata iktiran etmektedir. 
iki genç ıeviıiyorlar.. Uk önce atık Prensin harekatına göz 
Bu ıevişme bütün ıaadet ve felaket- yummuşlardı. Prens bir ziraat enstıtu-

lerine ıebeptir. sünde daha üç sene staj görmek ıçın 

lSYAN EDEN AŞIKLAR Londraya yeni gelmiş bulunuyordu. Fa-
Prens Mahmut on sene evvel tahsi- kat Mahmut Trengganuya dönmek iize

li-i yapmak için Oksforda gelmiştir. re iki yataklı bir kabine tutunca işin cid
Jovce BJankova ise burada terzilik eden diyet kesbettiğini anlamı§lardı. 
babasının yanında büyümü,tür. Bir gece Uzun süren görüşmelerden sonra 
baloda buluşmuşlar, tanışmışlar, sevi§- Prensin Rujputana vapuruna yalnız bin
ınitlerdir. Bir •Slow-Fokıı> dokuz ay var mesi ve Joycenin daha sonra kendisine 
ki onları bağlamııtır. Böylece Oksford mülA.k.i olması hususunda itilaf edilmiş
aevioen aenç ve ateşli kalplerin aşk cen- tir. Fakat tahmin edilmiyen bir• vaka ol-

peti olmuıtur. muştur. Vapur Marsilyaya .geldiği?de 
UZUN SORMIYE'..~ SAADET Prens gemiden kaçmış, Parıs yolıyle 

Prenı Mahmut dün F oraynofis vasıta- Oksforda dönerek sevgilisiyle buluşmuı-

tur. Bundan sonradır 1ti Prensin aidab 
kesilmiş, sekiz silindirli otomobili satı

lığa çıkanlmııtır. 

Fakat atkla kim baş edebilmiştir? 
Prens Mahmut dün Oksfordun talebe

lere mahsua bir lokantasında sevgilisiyle 
birlikte yemek yerken görülmüştür. 

Kararı hakkında kendisinden ma111mat 
istiyenlere soukkanlılıkla şu cevabı 
vermiştir: 

- Benim T rengganu sultanına halef 
olmaklığım çok müşküldür. Benden da
ha yaşlı üç kardeşim var. Sultan beni 
istemiyor. Ben de lngilterede kalaca
ğım. 

Hayatımı kazanmak için icap ederee 
garsonluk bile yapacağım. 

Ya J oyce ne diyor? 
Mahmut prensliği kaybedince giizel 

lngiliz kızı onu sevmekte devam edecek 
mD 

O sorulanlara cevap vermiyor. 
Fakat odasının camlarını açtığı za

man dudaklarından dökülen kelimeler: 
- Seviyorum. Yalnız onu seviyorum. 

diyor. 
Prens Mahmut bir lngiliz gazetecisine 

de ıunları söylemiştir: 
- Bedbaht bir prens olarak yaşa-

maktansa mesut bir şoför veya garson 
olarak yaşamayı tercih ederim.> 

Telefoncu güzeli ve gürbüz ikizler 

Fransada telefoncu kızlar güzellik kraliçesi seçilmiştir.

1 
tir. (Yanda) Londrada sık sık gürbüz çocuklar müsabak

Ellen Fluet, bu on dokuz yaşındaki Havva kızı, Fransanm lan ?'~pı1?.1a~~: So~ yapılan müsabakada altın kupayı 
en güzel, en §filı ve en eyi konuşan kızı olarak ilin edilmiş- resmını gordutilnüz ikizler kazanmıştır. 

ft .. ma.nullah Kot dazürde eğleniyor 

Afganistanın eski kralı Amanullah Kotdazür ~ıyılarında 
eğlenmektedir. Eski kralın yanındaki kadın, Kotdazilriln 
en tanınmış güzellerinden ve Amanullahın C'll yakın dost
larından biridir. 

(Yanda) lngiliz romancısı ve tarihçisi Welsin geçenlerde 

Hazreti Muhanuned hakkında yazdığı yazının Londra miis
lümanlan arasında bir tenkit tufanı uyandırdığı malUın
dur. Welsin Londra müslüman cemaatine bir tarziye ver
mesi için İngilizler tarafından da teşebbüsler yapılmıştır. 

Prensesin kızile 
evlenen sihirbaz 

"Kayalardan buğday ba~akları 
fışkırtacağım ••• ,, Diyor .•• 

Bu yeni keşif sayesinde dünyada kuraklık 
kalmıyacak, çöllfr cennet olacakmış 

Moheli kraliçesinin damadı elektrikle 
nebat yetiştirmektedir. 

Evvela kraliçenin qk maceraaından 
bahsedelim. Bu, aynı zamanda, tarihi bir 

iliaat> usulü çıkarmıt oluyor. 
Bu usul üzerinde eskidenberi uğyqıl· 

maktaydı. Fakat Onelya hu aahada er. 
büyük muvaffakıyeti elde etmi§tir. Be 

hadise<lir: İf için~ uzun müddet uirqtıktan ıonra. 
Madagaskann timalinde Komor ta- teaiaat ve makine gibi tcYlerini bazırla

'wn adalanndan Mohelinin kraliçeai olan mıo ve tecrübelerini yapmoıbr. KuUan
Moşamba ada henüz istiklaline sahip- dığı usulü ve aldığı neticeleri ıöyle an
ken bir Fransız jandarmasını seviyor ve !atıyor: 

onunla evlenmek istiyor. cDörder metre uzun1uğunda iki anten 
Pol ismindeki bu jandarma o sırada yaptım. Bu antenler havada daima mev

:ı.c;ıkta bulunmaktadır. Kraliçenin kendi- cut olan elektriği alıyor ve biriktiriyor .. 
!İle evlenmek İstemesi ıüphesiz ki onu Bu elektriği, birbirinden birer ikiter 
memnun ediyor. Fakat, açıkta bulun- metre uzaklıktaki teller vasıtuiyle top
nakla beraber, gene hükümetin bir me- rağa sevkediyorum. Tellerin 
muru olduğuna göre, F ransanın himaye- otuz santim kadar girmesi ve ıimalden 
i altındaki bir yerin resmen sultanı bu- cenuba doğru bir istikamette bulunması 

'unan bir kadınla evlenmeyi muvafık lazımdır.> 

bulmuyor ve bunu,hükümete karşı eyi Görüldüğü gibi, Onelyanın usulü çok 
bir hareket saymıyor. basittir. Fakat Kristof Kolombun, yu-

Fakat, kraliçe Mo~amba Fransız jan- murta bahsinde dediği gibi, dü,ünmek 
darrnası ile evlenmekte ısrar ediyor. Ni- lazundır. 

hayet, kraliçeliği bırakıp Pol ile evlen- cElektrikli sihirbaz> bu uaulJe çok eyi 
meğe karar veriyor. neticeler almııtır. Kumluk ve çorak bir 

Bunun üzerine Moheli adası 1895 de arazide çok güzel buğday ve M1111r gibi 
Fransaya ilhak olunuyor, kraliçe de eev- hububat yetiştirmi,, çok büyük p}gam· 
'!ilisi ile evleniyor ve bir çiftliğe çekilip lar elde etmiıtir. Ayni usulle yetiıtirilen 
yaşamaya başlıyorlar. patatesler, bu nebata Anz olan cdorifor:t 

Bugün aradan 40 ıeneden fazla geç- haıtalığından da kurtulmaktadır. 
miştir. Kraliçeye Fransız hükümeti tara- Elektrikle ziraat uaulü tatbik edilen 
fından o zaman tahsis edilen para, bu- topraktan gayet çabuk mah.aul almak ta 

gÜn pek az bir ıey tutmaktadır. Kraliçe- kabildir. Mesel&. ıayet çorak ve bu usul 
nin kocası da ihtiyarlam11tır. iki prens tatbik edilmeden mahaul alııımuma İm• 
ve bir prenses olmak üzere üç çocuklan kan olmıyan bir yerde, elektrikle bir bu. 
vardır. çuk ayda buğday yetiıtirilmİ§tir. 

ELEKTRiKLi S1HIRBAZ Diğer taraftan, hu uaulle, toprak ol-
Moheli kraliçesi ihtiyar kocası ve ço- mıyan bir yerde bile, kayalann, kum

cukları, adadaki çiftliklerinde oldukça lann içinde nebat yetiştirmek kabildir. 
sıkıntılı ve müııkül bir hayat yaşarlar- Meseli, büyük bir sandık içine kum ve 
ken bir gün bir celektrikli sihirbaz> çı- ya kaya parçaları kor, bunlann arasında 
kageliyor. tohum eker ve antenleri dikerek bui-

Bu. Onelya isminde aslen İtalyan, fa- day, Mısır, faıulye, patates gibi hububat 
kat tebaa itibarile Fransız olan bir genç- ve sebze yetittirebilirainiz. 
tir. Kraliçenin çiftliğine ginniye muvaf- Az masrafla ve gayet kısa bir zaman 
fak olan bu müteşebbis genç. prenses zarfında ve çok iyi bir cina olarak ye

ile evlenmek istiyor. tiştirilen bu mahsuller şüphesiz ki tahi-
Kraliçe ünvanını taşıyan ihtiyar ana, bine büyük bir servet getirecektir. 

Prenses kızını da büyük ve zengin bit Onelya timdi bu keşfini, büyük mik
kimse ile evlendirmek, bu suretle, hiç ol- yasta bir eermaye ile işletmek Uzere bir 
ma:zııa ömrünün ıonunda tekrar ıervet, müesseseye satmak niyetindedir. 
ve saltanat yüzü görmek arzusundadır. 
Fakat, Onelya, onlan son derece büyük 
bir ikbale eriotireceğini söyliyor ve mil
yonlar vaadediyor. 

Buna nasıl ve hangi vasıta ile muvaf
fak olacaktır.? 

Bu, uzun müddet. için bir sır olarak 
kalıyor. Fakat, her halde kraliçe, kendi
sine saadet getirecek olan sihirbazın söz-

lerine itimat ediyor: Kızını Onelyaya ve

Suda yüzen 
Merdivenden cı-, 
kan otomobiller 

yapılıyor 
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Bir yıldız 
Evlenmeğe karar 

verdi 

June Kanight 
Holivut 28 (P.S.) - cMata-Haıy> 

ve c 19 36 melodisi> filimlerinin yıldw 
June Kanight Mavi gözlü, ıarııındır ve 
25 yaşındadır. Beyaz perdenin az za.. 

manda en ıöhretli simaları arasına kan· 
şan genç kız T eksaa petrol krallarından 
Artur Kaıneronla evlenmeğe karar ver· 
miştir. 

June Kanight'in bu ilk izdivacı deiil
dir. Daha önce Paul Amca ile evlenmiı 
ve bu izdivacın ömrii dokuz günden faz
la olmamıtb. cClear All Wires> filmini 
bitirdiken aonra beyaz perdeyi kat'i ola
rak terkedecek, aüzelli.ğini ve aanatiril 
yuvasının saadetini yapmaia haarede
cektir. 

----~----

öpülürken göz
lerini kaparlar? 
Bir Fransız gazetesi ou ıuali sorm~· 

tur: 
cKadmlar öpUldülderi ve kucak.lan· 

dıkları zaman niçin gözlerini kaparlar>> 
Bu suale gazetenin karileri birçok ce• 

vaplar vermiılerdir. Bu cevaplar içinde 
on enteresan olanlan yazıyoruz: 

1 - Hakiki aşk bir nevi idealdir. 
Kadınlar bu ideali daha eyi düıünmek 
için aözlerini kaparlar. 

2 - Kadınlar gözlerini hicaplanndan 
kaparlar. Fakat siz delikanlılar, bir ka
dını öperken gözlerinizin açık kaldığına 
emin misiniz? 

3 - Ya kadını kucaklıyan adam onun 
riyor. 

Bugün, kraliçe Moşambanın damadı 
sözünü tutmuş ve ailesine milyonlar ka
zandırmak keşfini ortaya koymuş bulu-

Onelya, geçen ıene prensesle evlen
dikten sonra F ransaya gelmi!! ve tecrü
belerine başlamıştır. Keşfi hakkında bu
lunduğu bir beyanatta Onelya ıunlan 

Frankfurt - Tricke namında Alman kendisini çok sevdiği bir adamdır. Şu 
bir mühendia otomobilin ıu üzerinde halde bahtiyarlığını daha eyi duymak 
yüzme meaeleaini halletmiştir. Kendisi- için gözlerini kapar, yahut ta kadın bir 
nin in,a ettiği bir otomobil tipile bizzat başkasını ıevmektedir. Sevilmeden ae
otomobilini Ren nehri üzerinde 48 saat veni görmemek için gözlerini yummayı 
yüzdürdükten sonra Karada saatte 120 tercih eder. 

söyliyor: 

- Dünyayı yeni baştan tesis edece
ğim.. Öyle ki, keşfim sayesinde, en ço
rak yerler münbit bir arazi haline gele
cek, kayalardan buğday bapklan fışkı
racak .. Bu suretle tabiat kanunlan deği
§ecek, dünyada kuraklık ve çöl kalmıya
caktır. Bütün çöller birer cennet haline 
girecek. 

Bu asri sihirbazın bütün bu itler için 
kullanacağı vasıta elektriktir. Toprağa 
elektrik vererek ve nebatların gıdalan
nı bu ıuretle temin ederek mahaul yetİ§
tirecek olan Onelya yeni bir celektrik 

Saatte 
500 kilometre 

süratle 

Atlantiği 
Geçecek tayyareler 

kilometre bir sür'at temin etmittir. Oto• 4 - Heyecanı daha eyi duymak için 
mobilin sudaki sür'ati saatte 20 kilomet• gözler kapanır. Şubertin bir serenadı, 
redir. Ayni otomobil geniş bir merdiven veya Verterin cMehtabı> dinlenirken de 
basamağından yukarıya çıkabilir. Kaıif 1 öyle yapılır. 
beı metre yüksekliğinde bir merdiven• 5 - Bu sual pek çocukcadır. Aşkta 
den otomobilini çıkarmağa muvaffak ol· usta olanlar bunu sormazlar .. 
muııtur. Otomobilin au üzerinde yüzme-J 6 - Niçin mi kapar) Gözlerinizde 
si pervane ile olup, karaya çıkınca bu 'gizlenen aptallıkları görmemek için .. 
pervane çıkanlmaktadır. Pek çukur olan 7 - Kadının öpülürken gözünü ka
aahilden karaya çıkmak meselesi de hal- paması iffet ve hicap mefhumlarının kıa
ledilmiıtir. Otomobil kendi aikletiylo men dahil olduğu bir reflaka hldisesin
beraber 15 kişiyi t&Jıyabilecek bir kuv• den ibarettir Kapalı gözler harici lleml 
vete maliktir. Otomobilin ıuda aarfetti- nazarlardan ıiler... Kadına aevgilisiylo 
ği Benzin karada aarfettiğinin yarıaı bile yapayalnız kaldığı kanaatini verir. Ka
değildir. Otomobilin inp tertibatı diğer dın aıkının hararetini böyle daha eyi 
otomobillerden farksızdır. nakleder. 

İngilizlerin Alyatros sisteminde yap
tıkları yeni tayyare.Jerln Harbiye ruızırı 
Horbelin huzurunda tecrübeleri yapı
mıştır. Verilen malumata göre bu tayya
reler saatte beş yüz kilometre sürntlc 
Oseanları geçebilecek kudrettedirler. 

tayyarecilikte kullanıla· 
caklardır. 



2 EYL1JL OJMA 1938 ---~~~====:::=:~~~~~:::::=~~~~-!YEN~->~!~A~S~IR~~~~~~~c~s~~~~~~~~~s~s~~~~~~~:esı 
--=-= 

t 
Kara yolu ile Ingi 

da 
r ve 

Hi 

8es taou' uğrunda 
~ be öldü 

Bi rMacar 'köyünde geçen kanlı bir 
vaka lbutlin MaC1lristanda büyük bir 

1 heyecan uyandırmıştır ... ~tiyen Valo .~s-, 
1 inöe bir Macar köylusu beş adam ol
aürmüştür. Bu cinayet bir intikam cina

etidir. Katil bu be~ cinayelte nenin in-
ır lJl{1l dehili.r misi 

ARSLAN AVC Si 
Meşhur arıılan avcısı Mihal Zirinski, - Çok rica ederim. U.i6Cvd~dan :va~ 

güzel madam Dömeterip ısrarlı ğavet- geç. Gecenin.bu saatinde. ac{am öldüren 
}erine dayanamıyarak iki gün kalmak haychıtlann üzerine .gitmek budalalaktan 
ijure Dö)X' ter~ ·a *i(tliğh\e gitti. ;Ak- başka biı:ş y .değildir! 

m y, ~e~ni lcktrikle donatılını, ıağ~- Korkudan gözleri hüy.ümüş, vticudu· 
lı\rnı altında yedi~ r. ~~m~tenı.eonr;etl\a- ill\ln her arafı titriyordu. C.enç kadın 
~ bi~t\Z eriqlcdiği "çin salona girdiler. onun bu aline hayretle, .nefretle ıbakı· 
C~cl ımadam_. m' ıı.firine en pefis arap- W<ıh§i ormanla.mı kıd'ırnı:nanı, 
lanndan ikrnm elti. Geniş koltuklara m~ur anlan uvcısı 'ki, •ÜÇ Jıayduttan 
yaslanmı lar, MihıVin anlattığı av ma- korkuyordu. u nasıl olur.du ~ 
c~alım~ı aintiyorl rdı. Mad~m Döme- Dömeter, l:lışan çıktı. $iraz.gonra din-

• . ter heyccnnlı ve t~likeli av hi~ayelerine de fhl silahla "salona döndü. Situhlarôan 
mem1ştır. • • • el M'h ı t,· · · 'TJk ı b ·· l · f · karşı nihnye{siz hır nluka duyar ı. ı n ırını na .r te essum e illlısa ırme 
_____ .l._L..._---:--b-l--i3-~rah-:-'at-1ı7k!1 gittikçe. yükııelen bir sesle, insan ayağ uzattı. Mihnlin korkudan diz.lerinin bağı 
her tUtln Konforunu u ur. u ·· ül ·· ·· G · klld" ·" .ı 1·1 

ti iti \k 1 basmamış qr0l1\f\lar içinde 'Y.~ ıy. n ~Ilı çoz muştu. en çe ı. J.J1Uoa.11: annın 
irin6e çöl kıs3 zn.rtıan a ger e a ır. . ı k d ld d ' · ı·~· k ul müthiş cannvnrlnrdan, onların avcılara er asm an mın an ı: 
U:orrıs dal>larının serın ıgıne avuş ur. · Aff d ' · · · · le b" l'k l 

. . . k · · b"l- ııasıl saldırdıklarından bahsediyordu. - e ersınız, sızırl ır ı · te ..ge e-
Moaern Turkıycyı tanıma ıçın onu, 1 • • • v ı...ı •• h 

h 11 1 kull ,...,nı· .,
0
1 :ve bahce Hele, arslanları ;\nlnta, anlata bıtm:mı- miyccegim. r:ıayatımı go:ı göre göre tc -

~a u~ u nı:l, J"' J • ..1·· l k l ı·k t 
kl . lı . ba. sehı:i Ankarey:ı gör- yoı.:du. Knç d<;fo A um e <ır_şı mıJtı. ı eye a amam. 

par arl~ e cnı f k . . · ·d r · ~· b" Mösyö :Oömeter, daha fazla ısrar et-
m,,.l.ı"''r. nurn~ı.., insan kencUsini bir mo- a at, cesnrcttnı _ve ıtı .mı ıç l' ır za

1
-

... w ""' u... b d medi. Elindeki sil.hlnrdan birini masa· '..],__,. AJm"" ••eua .Av.ustu'""a şehı:inde man kay etmemış ve aıma ga ıp ge -
uuu• .... ·• " •J sının üstüne attı. Diğerini cebine yerleş--
zannedebilir. Eira, oıda yanın pliskül- mişti. k d tirdi. Koşarak salondan çıktı . .Cüzel ka-
1U fecıi ile ~~ı soktan kaybolmustur. Genç a ın, . M l 

·"1'" • .:ı· • • 1. fet erkekle kocnsını mukayt-se edıyordu. dm bir saniye, kotkutlan titriyen ihn in 
.Bu fihatın .ne netıce ~cruı ını ı.r-e - b" .1 1 . · • ·vüzÜne bliktı Sonra kocasının masanın 

• • 'Cl ı Koca: ı :rnııı ımz ı ~r ~nı~. se.s ıı ve sı .r • • v 

' m~k ıcın 1rende seynhnt E en ;o cunun lik b" d mı! mnd böyle rnacern\aı,:a Üzerine attığı silahı kaptı ve erkegİne 
pek çok fırsat an at:du:. UJ-cnın ence- \r il 

1
' ' • • ı- ı d M h 1 

Hindistan hala ef san~ll!1' dlcmidir. .Mihracelerin Clc:b
füıbe ue ihtişamı yanında .SÜTÜnen halk 1..-ütlclerinin 
sefalet ı·e ıstırabı o nisbcttc büyUktür. f'rHhracaZer, 
Hinil. rhükümdarları elmaslar içine uar,k olarak :.Yct§a
mayı, halka. rf!jah da!jıtacak asıta.ları aramağa. tercih 
etmektedirler. Geçenlerde Paçyala mihracasının yıldö
nümii münasc1bctile yapılan törende mihTace milyon
larca. 1ira kıymetinde mücevheratla tüt?cnmi§ elbise
lerile halka görünmü~tür. Ve •bu ücmıob-a.si devrinde 
çıplak ayaklı "Sefil uc 7Peri§C'n insanlar bu -manzarayı 
kim bilir ne kadar acılıkla seyretmi§lerdir. 

• .. .. ektedi V ntılııcak ~Ure.t ve cesaretten r .YP-ktu. ynrHım ıçın nr a ı. • e§ ur ars an avcısı 
resınden cqk şeyler gonınm ... r. e . l tl k ld 
19S7 fl'ürk c; ~·apılan bUtlin hu ~y- H .. lbuki, Mibnl hamb ~a ~tnS!ll ta b~ı sa on a a ı.. H' ·1 k"" •.-

" " . Mesele anlaşıldı. ızmetçı er, o§Kun 
leti S""-"'nlı nrkndnslarına zevk ve gurur- ntlnmtlı. Cenç ve.güıı l..öldugu ·aday; ce 1 . d b. . . k b k 6] 

'"N J ~ l' b" k _ ı~ • r21 k ti pencere erın en ırını nçı ıra mı,, ar. 
la iziıh etmektedir. ur ve kuvvet ı ır et cıdı. r.ıttr ·a ın .. • v k 

• ... V• .L· k k ~v Komııu koyden kaçan bır papagan açı .u··kumct ,nw.ikı::ı.inin tstanbulun de- mktlır etiee 11, •evecc!gı wır t ~ . "'os . . . . . _ .. 
;-. .. u ' . . l . . . ..ı pencereden ıçerı ~rrnııft. masanın ustun-

niz yolundnn ausman taarruzuna pek J.:ın b.1ltı~ı g6t otı, ınsanm vücuuuna t . lef T I f k. • 
~ · •· • • .ı C · zı dekı te ona çarpmıı. e e on ma ınesı tnU!a"t bulunmasından iA.rikaraya nak- lı bır urpeılı vcrıyorou. enı omu nı .. .. . . l 1 

' • • tl ~, xı·· .. k" yere duşunce mıkrofon brr tarafa iu a-
l dild"<i" • "~iyorsunuz. fFnknt bu na- -cızlı nruul r uy.ın ınyorcu. \:.1 umu u- . 
e ını ... mı~. 'i3u suretle, evdekı telefon çalmış, 

kU zaruri hlnn hakiki csbn_p daha pek çille cören, onunla rtlay eden bu adamın p v • b 1 d•V• b" k .. 
• • • • .. ,_ı .. w.. apngan yenı ez er e u;ı ır ta ım soz· 

8erinlere gitmektedır. 'Ycmı Ankara, ~ ynnınt1a, şımi:hye katlar sorougu ve ta-
1 

. b v w b 
1 

b 1 k d 
.. .. erı agırmnga nş nmış .. 

ki tozlu çamur i!Jrpıtlan ibaret ve u- nıtlığ bir çôk etkCk er ne ·n ar sonu K k d- tlilkl . . 
' ~ an oca eve on • en zaman mı· 

gün tanınması iınkônsız olan eski lta.Sa- kalıyotlardı. snfirlerini salonda bulamadılar. Uşağa, 
banın n~orinc insa edilmic:. ve ~dilınekte- Bu suatln salonun bir l.öşesinde du~ 

....-.. ,,. başının fazla ağrıdığını söyl\yerek yatak 
dir. Ycnidı:n do''an yükselell bu .şehir, ran telefon sert, sert çaltlı. Vakıt ge-

odasıqa çekilmiş. 
evvelki Osmanlı devrinin fena idaresinin ce yan mı geçmişti. -'Oçii birden koltuk~ 

Vt.lışi ormanların lu\hramanı, meşhur 
bütUri Avrupalı1ar U:ı:erinde bıraktığı, ve !arından fırladılar. arslan avcısı Mi}lnl e~tesi sah h ev snhip-
onlara «bvnıpı:ının .hnsta adanır> .şıfa- "Mis fir heyecanla sortlu: !erine JJÖrfinmeHen ud R teye döndü. 
tını verdiren. :ıcı hatıraları unutturmağa - Ge~nin bu aantin\le telefon ede 
-zemin olmakt~'tin,·. Bu tesir lstartbulda kimdir~ Hor halde ır'Ühim bir hadis 
pt!k müşkillatla elde c:;tlilebilirdi. Fakat var. 

Tütk bayrcığınm bir :zamanlar Asya Mösyö Dömeter hayretle telefonda KaJlm.'?ız 11 cınkket ~enmce :Qatırınıza 
ve vrup:ı içe:tlerin'tlc -Oôlaşmış bulun- tarafa balnygr$lu: 

t.abii Aynaroz gı:lir. ~*ııt :ın~eliSe İn· 
mn.sı -,es1·i 7.n'ferle:tr aslil unutulmam tır. -Juhaf şe_Y., d.edi. Bu hı.ı uşi bir hat :ı ,..1 ı . ..1 \." ı.·· l 

' · b ı· gHt~r~e µ-.a ... ınşµ: "ır oy annış. r-
"Jle bu ffürk encı bunlan da i cyor. tır. Bahçenin Jlih;ı.yetindeki küçük köşk la d . 1. b' · d b. k f kir 

•• • • v • • • • v n anın şıma ı gnr ısın c !\"ÇQ a -
l\!odern Turkiye\:le de başarılan er ~·a· le oturdu.,umuz. cvı bırbınhe baglar .. Ya )t~l~r y;ırdır. :fünapJl aş\Yan...g<tpç kız-
pılan ısllhat, lltalya ve :Almanyatlakile-r nn faz.la misafirimiz bu1un0uğu zam~ la . b J 1• ı.-J:ı ı.·· .. k h" l 
1_u __ d lm .:ı_ b _.:ı_1.• :_a... 1 . • . ı- ka . d" . ı.·· r s g ıne.~ p:ıaN!!fuHe '<~ e ır ere 
'lWUar uyu ıyorsa wı, urc.a.Ja.l\.ı ııı.rw- oraya yer ~ttnnz .. ı•a t, m ı = 0 "d •1 V b ti b k" 1 k d 

.. . . gı er er. e u sure e u oy er a ın-
11lp hepsuıden dalın canlı, ve uiarede bu- hornbo11wr.. '-·ı~-~:-." ı.~ .. ı" B··-ı-~ı-- b" • 1 1 d v •••• d .. 1\1.k .sız .n.a~ ,~r. w.wııua.ı:ı :rı <>an 
lunnnlar onlar kadar uzun, büyUk eme - "Telefon mnsasına ogru yuru u. 1 • u .• 1ı.. ı.;.: • ..::~..1 

1 
ta 

35 ı · . f el1n ali:l d"· HM 1<.MV/l ~~r:~p ~v~enmc m 
er".Sahibıdır. .. .. re; onu c 

1
• • en .ı: bekl d" sene evvel olmuş ve o gündçıı}leri tek bir 

••• ,..................................... Trendeki yo1cu biltun bunları çok bu- - Allo, allo.. Bır muddet e 1• l ~ d~ll . . Ot b 
«The llustra d Wuekly LJ' : dik. İhtimal savkülcçyş mülfilıa7.alar, ,yi.lk k6la lıkla biz.zat kendisi -görebilir. Karna bmtıllkla .sord.u: ~ ~mel ~ '™ ~~ ... ır.l] ~zd eş ,~ 

a:rı-dıs.._u_ n ok iıdtilan \bir :J pst ll :. 'Avrupa ile Bn~r~ı birl tirecek (iernir- B 11__ k . N . ... vve c:y,eJ)fn ~'iUP son i?'.a mı ~ız 
.ıµ.u• uulllil • a ~nlaraan :Avrupaya g*r ~ ·m- - Kim?.. e istıyor' .. d 

ecmuadır. Bunun baş yazıcısı olan B. : : yolları ara.c;ında kalan bu son balkanın K vermi- çocuk oğurmadan geçenlerde ö}nıüş ~ 
: • san, burada, şarkın garba, onun içine - Çok garip. imse cevap bu suretle köy tamamen kad1nc:ız ır ... 1_ 

epson, mecmuanın çıkarılmakta ol- E"İJ/ııstrated Ve.ec/Y,E Pet"Çiıilcnmesini, yapı cak · lerin ön sı- batll:jını görür gibi oluyor. Snnplon To- yor. Yalnız. gürül~ er;ıtdiyor kulağıma. mıştır. ....,, ~ 
Ruğu Bombaydan, Irak - Türkiye - Av- : ,. rasına geçirdi. • rQ.S gibi kıt.alarm içinden g~en biifiik Sulk~:Oirisi y,etc yuvatlandL 

palkara yolu ile bir Londra turu yap- : Of n ıa,, usulu tutan Iraka sahip olur> ekşpresler, CV;agon - !itleriyle ;ıbatlik ve l ~n. ıkowısının Nıinden mikrofonu --------------...---

ı:mıştır. Muharrir, memleketimizden ge- : Mecn:ru.aıa dan Irakta söylenen bir nta söifülür. ~t kölaylık k~limclcrinin en kuvvetlirma- iJtlı. Kul v an götü ii. Yüzü sarardı. Müzayede ile fcev-
rken Arlknra ve tstanbulda, seyahati- : bugUn Musul, bu ına yı kaybe~tir. nalannı teşmıaktadır. Vagonun ko - • Mikr fonu m anın i.iKüne bıraktı. Ya-

e kGa bir ara vermek suretiyle, Ciim- : ........................................ : !rakın ticarete olan ihfyacı, lHinüistan· runila\biraz bava almnk, pek vklicclan v,.~n tiöylcındi : kalade büy.!!JL 
lhuriyet devrinde başnrılan mühim te- Ba;:Jat markası :vurulan ~goıilar, ıillıaı dan y,Olcu nakliyatı t ini, İran köifeıi gezintinizi y.aparken dikkat diniz, bu nla lmo.ı; unmma I Köşkte f.lil< 

kki eserlerimizden bazılarını, renksiz yet hedeflerine varmış bulunacaklardır. nin süratle inkişaf eden ve dehşetli su- bü"ük" ks 1 • h k t muvasa kı"m enin bulunmadıgvına eminim. Daha l 
• J , e pres enn are e ve - sa ı ş 

liir gözlükle görmek fırsatını elde edebil- Fakat .bu varış, müttefiklere karşı sa- rette zengın petrol sahalarından kazan- lat 7.amafil-ırı tasavvur edilmiyccek ka- bu sabah penc eriui çtırd.un.~Eşyalar ' 
rmiştir. Yukarıda yazılı gazetelerin tık- vaş ~ mühimmat yüklü olarak olmı- mak teşebbüsleri, bu ata sözünü açıkça dar ince ıve h sas olarak tanzimcedil- ihna alsın '1jye. Uzun :zeman havasız 4 eylUI pazar günü aaat on U~· 

şrin 937 niishalarında, bu uzun kara yacaktır. Bu hatlar, onun yerine, ~imali cerhetmcktc<lir. miştir. iVa:Itit ::rekei cetvellerinin üze- kalınca oılllı~a bjr l.;ufbkokuau siniyor. ta Göztepe tramvay caddes~e po. 
yolculuğunu anlatırken, mem1eketimiz !rakın rmünbit larını ö.iğer umum ir iki ene sonra,IHmıfütandan çıkan rinde heı:,Sl'J'le ça!~ılacak, şurada burada Akşam üzeri her tarafı sıkı. ı!tkı kapat- . Iia karakoluna varmadan (832) nu-

tatur .. k Tu"rkiuesinde gördüklerinden, demi~I Ckc-lerlne açacak, !rakın bir .yolcu ~çin, &sraila 'Avrupa t ..... ni ıv.a" _ı.."lin · d maralı evde maruf 
1
·ki ec b"' ·ı • 

J "" - .... zalllanızida yapılması iınkfın du.ıu · e gır• tır ım.. ne ı aı ep4 

inkıllibıınızdnn takdirle bahsetmektedir. hurma ve diğer m:ihsullerini TiiTkiyeye gonuna biruni?k mümlciin olacaktır. Bağ- mektedir. Bunun neticesi olnrak "düdük- .Mihnl ne ait mobilyalar açık arttı.nna 1~ 
Okuyucularımıza hem bu kara yolu ve getirecek ve~orosların ham maadelerlni dada, bu taıifü şehri ellerken vagon sü'7 t b . 

1 
d n ___ bi _ Belki. bır••7,- iı:mi ir. tiyle aatılacnhtır. • •. . . . ' .. reo, azı ıstasyon ar n yıur.ıv. ~ 

olctlluğu ve hem de, inkılabımızın ha- Irakm cenübuna,.ı1mn kötfezıne ı~ aktarn~ ~lur; sonra Haydarpaşa ftribot- dakika k!larak ileri doğru kayıırgiLmek· Mö•yö D" otel'. öı.Wıü keati: Satılacak eıyalar arasında ceviz-
rrlçten görünüşi.i hakkında bir fikir vere- cektir. IDe-re ille aber HQğan tıcanH, la, Bo~~iien 1st.anbul: S:?mplon eks t ·r. _ Canını müoak ay;ı liirwn yok. den mamul hakiki Viyana ınam\ili. 

ilmek için, muharririn intişar eden bu bu eSki, Bi.iyükllikenderin IKllikya - pr ve İn 11 ere Kanalı shlıilleri; ver Hindistanı Avrupaya bağlıyan bu yol- Gidip bakmıılı. En eyisi bu. tı 11 parçadan mürekkep kallfpe ta
azılorından mühim bir kısmını a~ağıya pısından geçtiği zaman dahi eski olan bu tren burada da.ı:Feriye geçerse, doğn.ı dnn bma anakalcnin baş da işaret at- Bu dakikada mikrofonun içinden çı- kunı .müteaddit aynalı etejet1'r, bü-
ercediyoruz: kam •yöhmtian şatkq, daha '.Süratle aka- :Victoti:ı... ütiin bu ;ahat, si bi ·ş ota&ıığumuz "ıere, .otta ~ada, di- .sı.Wr çığJıkl.hüt"' ılJQ.nu kQPI oı: ~ ynalı jardinyera, hasır ıtakllllPt 
c!mn ve Irakta şimdi sükfüreHe iler- cak, 'ln:.Uıstl \lan •için &ha eyi rpazarlaı; fta · "n .. -ger ıı'ıtihırn" b' d • 1 • atı daha - B6ğazına sapla bıçağı!. Viyana mamulatı kristal --..ı.ıı L-e! • • . . .. . ~ ır cmır yo ınşa , ~ .,. 

'yen büyük bir demiryolu inşaatı var- bulabilecek silratler (2), araplar, bundan Fakat, boy le ıki kıtayı bir hafta içinde vardır. Bu, Şnhın, B.asra körfo:ünin Haj Genç kadının benzi kül gibi oldu. (e, dört kö~ çıhr yemek muası, .ı; 
ır. 'akat, on sekiz ey v~a bQyle birl sonra kulübelerine ke~i .. elle.rjyle. ~b~ gE)çm vi kim ar..ı:u eder? .HaU.ıi bugü.n, zer deniziyle hid ürme , ı:ü)!&ıwun fijl~ Düşmamck için mrıaa)'.a '1utwıdu.d3u er. lldet ..,,..wa sandalye, yağlı ~ 
üdi:let içinde ikmalilı "ntlistandan tahta ~ y:w31>l~ :k, surulennc bı~ Basraöan Kaley k.a:C!ar, bu IÇQk.ıcazip,_se- çikarılaınsı · ~3ir. sar:p ı; n~ ~adaı.i.ki er );ıjr feryat d a k.9Pt'J: tiblQbır, "•Zinet fabrikası anuı
ricc geniş mikynsta iYOlcu nakliyatı deve ilave edebılecekler. ynhat, demiryollarının henüz bağlan- ğazlarından geçen yüksek tepelerden - Aman Allahıml .. Ne kadar kani .. latı maroken bir kanape il:i "°itik, 

ümkAnları açncak olan bu hatların inşa- Onlar bunu biliyor, ve ağır kazmaları- ın tn o~u. çöl kısıllJ, 'bir~kc.oto- aşarak GOO ~reye dtadar uzanan asıl çırpınıyor!.. yeni bir halde fevkalade i;i acQİ 
tın&n Hindistanda pek az duyulmak- nı toprağa, daha çok neşe ve şevk ile.ıin m.<iliil 10lctlluğu ile tlanarak, "d:ıafta munzam bir ıdemiryol pt: jesidir. :sugtJ Bunu boğuk bir inleme takip etti. (Maka Adam) markalı Alın.~ 
dır. Hazer deniziyle.J.ra~ .körfezini bir- diı;.iy.orlar. . içinde yapı}abilir. ilu projenin tatbikine Avrupalı t111ühen- Mihalin ceeur yüzü sarardı, J<ckdeye- yanosu, aynalı §Cllaııİyelikle , ıp-
ıriıte b 1,,ye.cak Otmıllık ~) ~tni1: . ~11al .mury~llnr:nı1 1\:vıv~yı, bu ~~eoan ıyanwni! ar.asında, ofıom~j ailıler, ı:aıılı amelelecden ürekkep -;r k aöl'1_e~i: . . . . w raoebAilan, W.e!~ marka pna k,a .. 
oluaencirinin son baklası, 1939 se~~sı tarıhı eskı şehrı Bagda<la baglamak ve bıl veya trenle yapılacak seyahate rag- 50,000 ki i çalışmaktawr. Bunun Hindis- - Fncınl .. llıirısmı b ıuW~oshar!.. •aı,t,rduvu ati, u,Wıtejf yemek 

ıJlk baharında bağlanncaktır. Bu yol ıçın İran körfeı.inin başından, Basra ile bir- bet yoktur. Bazıları Basraya, körfez.in tan 1 ilzednde ~l'i ve ktısadi "tük Miit>!ö Oömcııter, tek:ıat\.ctJ:ı: İJkemleleii, ayelbany,o T~rmosi. 
imdilien 10.000.000 isterlin sarfedilmiş- lcştirmck, bu eski ı.bir rüyadır. Büyük b0 r iskelesine uğny.an, yolculara buııa- tesirleri olacaktır. - Gidip bakmalı, ne oluyor! fun, buz dolabı, l~liz maımılatm-

lir. ruza Şlhın bu tasavvurundan başk~, harpten o· ÇQ'k er evvel, IlıeHin bnnı gi:muek ~tını eren, yavaş g~ Eğer ay ile Bıwa ırasında 1,1,ir &tibal. t1t1~ ~: .. .. aan . ki ilik·oo G. ekli bro"z kea-
a yı 1stanbula birleştirec~k olan di- Bağdat hattı etrafında Almanyada çoJC milerlc bir hafta veya on beş.,gündc se- sert de.ofa pos.l.ası tcsis _cdilecek olursa, - Evet, çıf tlıg~~ butun adamlarını me sornyalı..,karyol , tekrar iki ödet 
r hattın~l:Z ı.-on .P:t\Ç'35ıt~rr. ~ler · le:nj rdu . .Avny>a bunuwrt.a y.lha erJBm:.üarıı:Mtt!ıbir,Jjlndeuça .bUid 'z;seyahati üç.l}Ülıeirlalıilıiiiş.ılila çyandıı:malı.l'K9i1' n et.r~nı P • .. er ~i Çift • buçuk ki 

mu ttın da, İran hattiyle aynı tarihler- manln.r ?oXıwtü. Çiinltü l'O~an da Ak rak gider. Dn...mi;p·oUarı her . ti.irlil isiira c:akur .ki, bu sure'Ue qç~ün deni~ Uj ham.~tl~ı ~~aln~~lı.. . . ~e • ~ola ı.ıJP s cı~ala-
e llitirilcceği vaadel:lılmiş btllunuyor. manya, ham maöde aramakta bugün oıJ hali temin cimekteôir. Henüz ıkmal edil- gün knra olmak üzere Londrayı Bom· Mosyo Dometer ıtıraz eftı. rı, muteaC:ldıt tek kanallı aYflalı 
u fında binlerce insan, 'mali ıntkın ıs- duğu gibi ek hamretli<bulunuyor ve miyen mıntakadaki ~tomobil ile gcçeı} baydan 'd<lkuz ,günlük 

1

mesMeye indire1- .. - :'ok c.:'nım. Mes~leyi 0 ka.d~r b~~ ıaro,~r, .ayna.Jd&vu anlar, kQm 
1 

$Jz, iklzgm llcrintlc, ün~n ydkccı - 'OTO rnı aK1n6ı ı p&k :g 'ş m~ .lnmıı · c, , tr.en soy.ahatiı\irı nezruh içW chktir. ')lültme oklqmez. Belkı de, muzıbhl hırı k f ı §eiılong, rpoker ı:nase.ları, 
ğı • ltında, terden parlıyan yarı çıplak zenginliğini eyi biliyordu. ayrılmıs Hltif bir parçasından baska bir Gerçi bu kara yoluıidan y\).pılacak se! bizimle ala)'I etmek mnksl.\ôiyle köşke gi- d<ikıoe ~oba horuları_jle, \.nikel ~ 

vüeıfllariyle, şarkılar söyleyip haykırı- Alman mühendisleri, Anadoluda, To- sey değildir. Bu otomobil yolculı..~u ' bu• yahatte, kelimenin tnm manasiyle bir rip bu haltı kar tırmıştır. Sonra adam• 1<~k, Viyana111amul .. tı ·ş!emeli J:ml 
rak, kazmalarını, kiireklcrini kaldır.: ros daglarmın dik yatn;ıç:arı atlısında b1i P.Ün, •!rakın münteha istasyonu Gerkiik~ ıı.:sergiizeşb ruhu y.oktur.tFnkat 1stanb~J la.~mın . karııı~m<la cülUnç . bir ~ev.~ie bayo am~, ~~enk~n itan e ;ilci 

makta indim k dir. Bu lmttm en çok, çok mühim hattı inşa ttiler. Tukatl.JtmJ ten baŞlar. Kürtlerin hoş mımzarlıll ıwıt·larijle Asyanm mohtelif ticaret duomek 1 temcrn. Ben kendımr-cıdel'lm. «Oltuk, kı kışılik nıkel kesme kar-
39 senesi ilk bobnrıntla \'e hatta daill\ bin rYaKın Şarkta scb~biyet verdiği tah- me.ınlekctlninfün .gc~r, T-köçe.ktc. Su- mcı·kcileri.aras.ında asn:.laran:.!Uaarct cun- Kapıya doğru y.ürüm!iğe b\l§ladı. }'.Ola soxnyasiyle, küç yazıhane, 

erken bitirilmi olması liznngeltliğini ripl<ôrlıktan bu hat ta -müteessir oldu. riye hm!uduna varrr.~urn'da Narin nak- tensı taşımış durmuş deve kervanlarının Mihhl, n'rkasından te1llşla sdılendi: brQnz komiz ve-ııerdeler, §İ§e t~ 
bütün bu ameleler biliyor. Ve bunun iÇİ1' .Uzun kısımları bazdldu. ,Çiinkü,.haw es- Hyııt kump.a.nyasırun to servjsi v;ar.ılır takip ı ct.n)lş olduğu l bir yoldan geçmiş - Yt\lnız b ııına mı gidecek.sin? ı;ıl- ~' Jınlı e seçcadeJer, vesaire. birçok 
:Haha çok çalışıyorlnr. Bugün SuriyeiıuJ na.smda in~a edilen bu ha\:lari:lan, diğer Bu sen•is burasını baskn yold:ın, bir kı- olmak' bu heyecandan tamamen de mah- -dırdın mı? luzumlu eıy lar nçlk arttırma SJ,11'.e· 

dudunda Telköçek münteha istasyonun- nakil vasıtalarından nan c:"'r.at ist~- s.ım çal içindon~eçeı:~k. Filistiıide, nynl r.wn say.ılamnz. BuıidnniJ:ı~, bu -yolu "1öşyö Dömeter döndi.i: tjyle ıatılacaktır. 
da kdlan vagonlar, ondan sonrarcenuba, füği'halde, inşa edilirken, mühen'disl~ri- %ros Eksprese bağlar. 'Faktıt yolcuların bilmiyenlcr tnrafmdan yblculuğun uzun- - O hı:Ude bt'Tlikte gidelim. ~ırsatı kaçırmayınız. 
ağcbtla ve ijiyc getirilebilecektir. nin teesrutleıh::1tıt1ıyacak:ları:gibi~ bıı:.hu4 '(X)ğu, T.eJköçektc, tlaha muntazam ve luğu ile bfr.leştir.ilerek daha .milz!iç ola- !ahlı erkek, icabında Fıınat :Arttuma ıalonu 
lBundan sonra, Halep iltisak hattında, susta pek mühim olan set ve ,sair hazır- daha kısa olan şimal yolunu tercih et- cak herJıangi bir tren sıkıntısı da yok- hakkındnn gelir. AZlZ ŞJNJK 

ve !riirltiy.c haUannl:la hulunan, umumi lWar nill lmijür. m~td:ür. ı.tr. ~utatalnn ~\'ClSı:yruyıuım bit elefon : 

harpte uzağı gören adamlar tarafından Büyük harptenberi çok kışlar geçir- Suriycde artık yolcu, vagon !itlerin - BlTMEDl - bu teklifi reddetti: 1 - 3 (2775) 
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li RADYO i (BORSA],: ....................................... : 
ANKARA RADYOSU: 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

VZOM 
1099 Esnaf bankası 10 
89 5 Al bayrak 9 
8 1 5 Alyoti Bi. 10 25 
741 j. Taranto Ma. 9 50 
66 r Ş. Riza ha. 10 
49S M. j . Taranto 10 25 
3 7 4 A. R. üzümcü 9 75 
31 O Pateraon 10 50 
298 Y. J. Talat 10 
284 K. Taner 10 50 
280 Öz Türk 10 25 
270 Ş. Remzi 9 50 
246 A. H. Nazlı 10 so 
232 O. Tarım Şir. 10 
1 7 4 Akseki bankası 9 
1 72 P. Mihalef 9 
170 P. Klark 10 50 

13 
15 50 
12 50 
13 so 
14 
14 7S 
13 

öğle neşriyatı: 

Saat 14.30 da karııık plak nC§rİyah, 
14.SO de türk musikisi ve halk prkılan 
{plakla), 15: 15 njans haberleri. 

Ak~am neşriyah: 

12 50 Saa 18. 30 da plakla dans musikisi, 
l O 75 19. 15 te türk musikisi ve halk şarkıları 
13 50 

Sabah, öğle ve ak§am her yemekten 
ıonTcı günde 3 defa 

. 
Kullanmak 

Şartile 

13 
(Haluk Recai), 20.00 de saat ayarı ve 

13 arapça neşriyat, 20. 15 te türk musikisi RAD YOLJ'N 
12 50 

ve halk şarkıları (Salahittin), 21.00de 

1 4 havacılık haftası münasebetiyle konur,. o· 1 . . . t rt . b b 
ış ermızı e emız, em eyaz 

12 12 ma (Şakir Hazım) 21. 15 te stüdyo sa- •1 O . . ve sapsag am yapar. na yırmın-
15 lon orkestrası, 22.00 de ajans haberlrri . ki hd 'k ] d 

cı asır myasının i:lfl a arın an 
11 3 7 ve hava raporu, 22. 15 te yarınki prog- b" 'd" d nil b"l" K k .. 1 ın ır, e e ı ır. o usu guze 

158 A. Fesc;i 10 625 13 
12 

ıam ve son. 1 . h _:1. 1 k 
ezzetı oş, llllArop ara arşı te-

128 M. Beşikçi 
118 j. Kohen 
81 T ahak Ahmet 
80 S. Erkin 
4 7 L. Galemidi 
45 D. Arditi 

8170 Yekun 
24182 Eski yekun 
32352 Umumi yekun 

tNCtR 
435 M. Ataman 
262 Tütsü ıirketi 
200 Y. Taranto 
12 7 B. Alazraki 

19 o. E.gli 
1043 Yekun 

• 3085 Eski yekun 

10 25 
10 
il 
10 50 
11 
10 25 

1 50 
7 50 
9 
7 50 
1 50 

4128 Umumi yekun 
ZAHJRE 

120 çuval Buğday 
190 3 çuval Arpa 

45 Ton 
l S 1 çuval Bakla 
34 çuval Susam 

' 15 

103 çuval K. D. 7 7S 
291 Ken Palamut 230 

5923 kilo Yapak 
50 Balya Pamuk 

13 7S 
12 25 
13 

JSTANBUL RADYOSU: 

öğle netriyatı: 

11 Saat 13.30 da plakla türk musiki3İ, 
14 13.50 de havadis, 13. 1 S tc plakla türk 

musikisi, 1 3. 30 da muhtelif plak neşri
yatı. 

Akşam neşriyatı: 

10 50 Saat 18.30 da dans musikisi (plak), 
1
: 

50 
18.50 de konferans. Selim Sırn Tarcan :o 

50 
tarafından, 19. 15 dans musikisi (plak

IO SO la), 19.30 konferans: Havacılık haftası 
hava kurumu namına, Behçet Kemal, 
19.5 O de borsa habeıleri, 20. 00 de saat 
ayarı: Grenviç rasathanesinden naklen, 
Vedia Riza ve arkada~lan tarafından 

türk musikisi ve halk ıarkılan, 20.40ta 

siri yüzde yüzdür ..... 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şerait.le 
sitz:orta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam h~r yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 
5 25 
3 875 

hava raporu, 20.43 te Ömer Riza Doğrul lZMIR BELEDlYESINDEN : tir. 

4 
17 
8 

45 0 
49 
41 

tarafından arapça söylev, 21.00 de saat Kara kapı parkında Ballı kuyu- Senelik icarının bedeli muhamme-
12S ayarı: Orkestra, 2 1.30 da .~ihal ~sı~ dan itibaren Karakapı ana kanali- ni 101 lira olup ihaleai 13/9/1938 

ve arkada~ları tarafından tu~k musıkısı zasyonuna bağlanmak üzere yaph- salı günü saat 13 tedir. lıtirak etmek 
ve halk ıarkıları, 22. l O da a1ans haber- rılacak 210 metre bo da kanalizıia- istiyenler 7 lira 75 kuru§luk muvak
leri, 22.20 de halk türküleri: Şaban Soy- b üh" d' likty edarik ed' kat teminat makbuzu ile söylenen yon at m en 11 en t ı-
ak ve hayan Soyak, 22.50 de son ha- 1 k k if . h'I gün ve saatte encümene gelirler. 
b 1 . .. .. 2 3 ece et ve f&rlnameaı veç ı e 

er er ve ertesı gunun programı, . te ık ks 16--26--2-9 2994 ( 2648 ) 
saat ayan. aç e ıltmeye konulmuştur. Ke- B led' • uh b . d 

------------ tif bedeli 1800 lira olup ihalesi 13/ e ıyemız m ase esın e 66 

Go•• z hekı·mı.. 9/938 sah gÜnü ıaat 13 tedir. tşti- l~a °!aa'lı bir memuriyet münhal. 
Diş Hekimi ak k . . . dır. Uakal orta mektep mezunu ol-

r etme ıstıyenler 135 liralık mu- k d kfl b'l k k ...... • 

M•t t o ı Abdullah Nacı· vakkat teminat makbuzu veya ban- ma ve ,a ıko rtiı ~el tve,. as lerlıgın ı 
1 a re . . .. Va'lmll oma !& y e a ıp o an ann 

k~ temmat mekt~bu ile ~ylenen 3 Eylül 938 Cumartesi Y.iinü yapılaH o rf a ÇS U gun ve ıaatte encumene gelirler. cak olan ınüsabıı.ka imtihanına iati-Afustoa sonuna kadar hutalannı öi
leye kadar bu tarihten aonra aabahlan 
10 • 12, öğleden aonra 3 - S arasmda 
kabul eder. 

ADRF.s :ı ikinci Beyler Numanzade 
aokaiı Numara 23TELEFON ı 3434 

Diı ve Çene Rontkeni ile tethis 
ve tedavi 

ADRES : Birinci Beyler sokağı •• 
36 ... TELEFON: 2946 

30-2--6--9 3187 (2754) rak icin nüfus kağıdını ve mektep 
Salhanede mezbaha binası dahi- ve askerlik vesikasını hamilen saat 

lindeki restoran bq kitiplikteki f!tt-ı 10 da heaal') i!le,.i müdürlüğüne mü
nameai veçhile ve açık arttırma ile racaatları ilin olunur. 
bir sene müddetle kiraya verilecek- 26--28-2 3152 (2732) 

. . ' . . . ' ~ .. 

KUYYETSİZLİKMİ? 
Kendinizi zaif hissetmenizin sebebi bnınm 7~il'1 
leyen " Toxin,, lerin vücutta artmumdandir. 
tehlikeli "Toxin '' leri ENO "MEYVA TUZU 
içerek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir 

. ENO bnmm temizler, vücuddaki zehirleri atar, 
kuvvetsizliğin ve bbızin önüne geçer. ENO · 
sıhhatınızı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

'Z1/!T/7Y'Tfn:'/.X'd>V»JJWTJ'!l?P'~~WWW llD"".D'J~ 

. Kireçli suların tahribat1ndan 
Kalorifer kazanlarile tesisatlarını 

Lokomobiller ve alelumum buhar kazanb rı nı 
Kurtarmak için kireçli suyu tasfiye edem 

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

Cihazları tamamen garantidir. 
tıviçrede WEBBOUTE A. G. Türkiye ve §Ula karip vekili umumiai 

V E B O L l D L t d. Ş t i. 
Yeni adrese dikkat: 

MERKEZ! : lstanbul Galata Bilim ıokak No. 7 - 9 P. K. No. 1094 
Telefon : 44507, Telgraf : VEBOUD 

ŞUBESl : Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. 45 
Telefon : 2681, Telgraf : VEBOLID •• 

tMtR UMUMt ACENT ASI : Mimar Kemaleddin cad. No. 15 
P. K. No. 72 

• 
lzmir Enternasyonal Fuarı pavyon N.175 

Prospektüs ve mUhendlslerlmlzl isteyiniz. 
~~ ...................................... . 

Denizbank şubesinden: 
Mordoğanda 7618 lira 35 kuruş bedeli keıifli iskele infaab pazarlık 

suretiyle 8/9/938 perıembe günü saat on dörtte iateklisine ihale edi
lecektir. Muvakkat teminah 572 liradır. isteklilerin daha fazla mala
mat i.lmalan için tubemize müracaatleri ilin olunur. 
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•• 
'Fuar mftnaSebetilc Izmfre gelen miSallrlerlmlzl 

A • 

il 

Saygı ve sevgilerle selimlar ve hos geldiniz der .••• 
lzmir denilince üzüm incir ile eczacı Kemal Kimil Aktaş 

koloııyaları hatıra gelir. 
lzm?rden ,rötü eceiiniz en ince, en zarif, 

KEMAL K. AKTAŞ kolonyaları olacaktır. 
en lüks ve en makbul hediyeniz 

Kemera1tından 2'eçerken HiLAL eczao.: sini mutlaka ziyaret ediniz. 

Eczacı 

Size kolonya nümunelerinc/en göstereceklerdir. Siz de bütün lzmirliler gibi KEMAL AKTAŞ kolonyalarının zarafet, 
nefa~et, incelikteki üstünlüğünü takdir edecek, bir Türk eliyle yapılan bu şaheserlerden milli bir iftihar duyacaksınız. 

Ko.oııya ı:· syon ve esanslar: Bahar çiçeği- Zümrüt damlası - Gönül - Limon çi;eği - Al-
t n ruya - Fu ya - Menek~e - Yase in - Sonhatıra · · 
Keı al Aııt taş müstahzaı·atı: ( Nasırol Kemal) nasır düşmanı ( Korizol Kemal) nezle 

düşmanı ( Okinolin Kemal) saçları hesliyen şahe~er ( .Dişolin emal) diş suyu •.• Kemal 
Aktaş Gül~uyu - Çiçek suyu - Kı a~Kına hülasası - Nane ruhu - Çocuk JlUdrası •••• 

F_enni ~özlükçülük, Sıhhi korsacılık; Tıbbi ve Sıhhi bütün ihliyacat., •. 
............................... azaiiiilir~·•~:~·~:m~r~•ıs::zıı1=cE'Ct'3+w .. •~eaa:mmmws•'~'3111 .. m•Aııım .... a•~·şm+s11tmıt:+~gz2~•aa!llE'.23+ı::::ı~· .. ~sr:ır.zwı:ıım~aa111:1 ...... ııımı .... ..:•~•• ..... -= ................... 11:11 ..... .. 
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GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
Evvelki gWı quk almıjtı, 
dün yatiyordu, bu sabah 

dlpdir'l ayağa kalktı 

GRiPiN 
tün ağn, sı

sı n sncıbırı 
&ıclirfr. 

GRiPi 
Soğuk al~ın

lığı.na, nezleye, 
gripe, diş, bel, 

.sinir, adale ağrı

larile .rom.at.iz -
maya karp bil
hassa mü 
d.ir. 

GRiPiN 
1 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
t.hn n maıbya dikbt, Taklitlerinden sabnm" _,._ 

• 

" - Fenni ~özlük için -, 

KEMAL KAMiL AK,.fAS 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çeşitleri yakından 

ve uzaktan gör-;n parfe siferik, silenderik, dubl fu..-ayye 
tatlar18:. altın, mkel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçev~ 
ler, tofor, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

- ''*Wi'' 4 + wwwa *1 SA 

•• • * swww5 e ..... 

No.9260 No.9360 
.. D~IMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 
UÇ vuz metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. 

Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir edil
mekedir. Geceyi ideta gündüz yapan bu fenerlerden çok istifa. 
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahluku diri diri tutmak mümkündür 
1 

Çünkü ziyaai gözdeki hassayı kama,bnr, tavsiye ederiz. • 

l2mir vilayeti defterdarlığından: 
2257 n~aralı kanun muçibince ihraç edilmiJ olan nikel bir ku

ruşluklar ahı~e~ ken~r!arı dantelli olarak tadilen darp edilmi§ olup 
1-9-19~8 tarihınden ıtıbaren tedavüle çıkanldıiından bir fÜpho ve 
tereddude mahal kalmamak üzere keyfiyet ilan olunur. 

2--3-4 3231 (2772) 

~,~~~~~~~~~~~~~OEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 

Kllmb~ .,.~ b• · TE- Ll lE Vapur acentası 

. Uj ~ ırı 1.":~~~§.~t.~:!: ;:: cE~0:~.:~: bekı ••• 
men icİ1l Fi* .Jw::akbr. mc\te olup Burgas, Vama Ye Köstence 

ARCRJRUS npııanı z9 / 8/ 93' de belt liınanlan için yük alacaktır. 
leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre.- HELDE.R vapuru 5/9/1938 de bek,. 
men için yGk alacakbr. lcnmdctcı olup Am.twdam, Rotterdam 

ANKARA •apuru 12/9/938 de ve Hamburs limanlan için yük alacakbr. 

beltlmiyor. RottordaıQ. Hamburı -.. SVENSKA ORJENT UNtEN 
Bremen limanlan için yük al11eakbr. BARDALAND motörü Elyevm 11-

BE.LGRAD vapuru 26/9/ 9/936 de manımızda olup Rotterdam, Hamburs 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburs ve Dan.imarlt ve Baltık limanları için yük 

Brcmcn limanlan için 7iik alacakbr. almaktadır. 
ATI-IEN vapuru to/10/938 Cle BRACELAND motöıü IS/9/938 de 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve belc.lenmeltte olup Rotteraam, Hamburı 
Brcmcn limaıllan için yük alacıl.ktır. Gdynia, Dantzig, Danimark ve Baltık 

H. SCHULDT limıuılan için yük alacaktır. 
GULUCKSBURG vapuru 31 /8/936 1 S/9/938 e kadar Norveç limanlari 

de bekleniyor. Rottcrdam. Hamburg n için mal kabul eder. 

Bre.men iimanlan için yük alacalı:tır. ZECLUGA POLSKA S/ A. 
DEN NORSKE MIDDEUIA VSUNIE LEV ANT vapuru limanmıızda olup 

OSLO Dantzig ve Cdyni limanları için yük 

BAYARD vapuru 29/8/938 de bek- Qlmaktadır. 
~eniyor. Norveç limanlan için 31/6/936 SERViCE MARITIME ROUMAIN 
tan1üne kadar bbw eder. IDieppe için ARDEAL vapuru 30/8/938 de Ji. 

. 2/9/9.38 günü öğleye !k.ndar mal kabul manımıza gelip Malta. ıusilya ve Ce--
edllir. nova lim nlan için yük alır. 

BOSmORUS vapuru 25 eylôlden 30 lliındaki bardtct tarihlen1e navlunlar-
ey]U} 938 e kadar Oicppe. Oünkerk :ve daki d~liklcrdcn ~tc meşuljyet 

llı---~~~~~~---------1111!1-J orvcç umum r n "çin yük alacak- kabul etmez.. tır. . Daha fazla tafwilat 9n ilcinci kordon-

SERVJCE MARmME ROUMA.1N da FRA TfJ.JJ SRERCO eccntasma mü· 
BUCAREST raeaat edilmesi rica olunur. 

DUROSliOR Tapuru 19/8/9.38 de Telefon: 4111 / 4142 / 2663/4221 
bekleniyor. Kostence Ca1atz Ye Galatz -------------

====~~~~~ ... ----..m;...;;...;;;..;;.;::;:=..:=:.::...1 alctarmaa Tuna limanlan içiD yük ala-
calttır. Olivi Ve Şiire. 

Karaciğer, böbrelc, taı ve lı:umlannd~alıaıll••• 
mütcvelü sancılarınız. damar eertlılderi 
ve ~i~manlık şikayetlerinizi URlNAL ile 
geçiriniz 

Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat gi· 

bi maddeleri eritir, kanı. temizler, lez• 
zeti ho~. alınm sı kolaydır. Y emeklet• 
den sonra yanm bardak su içerisinde ah· 
nır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 
BEYOCLU • lST ANBUL 

DUROSTOR npma 14 ey)Glde bek
leniyor. Köatence Calatz Te Galatz ak
tarmaa Tuna ljme,,Juı için ,.ü.k alacak-
tır. 

D. T. T. 
TlSZA vapuru IS eyfUlde be1'leniyor. 

LıMİTET 

Vapur acentast 
BlR!NCt KORDON REES 

BJNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HATii 
Port Sait ve lakenderiye limanlan için 

yült alacalctır. 
SZE.CED vapııru 30/8/938 de bek- ~CAVAU.0> vapuru \imanımızda 

J • D "b ·•-'----'- • · • .::L al olup 5 Eylüle hdar Londra ve Hull için 
enıyor. anu 1111UU11An 1Ç1ll r.,.. a· "k 

1 
__ L ,_ yu a aı;:;aa;tar. 

caıı:hr. p 
BUDAPEST npuru 1 S eylUlde bek· OLO vap~ru ~ eylwde Londra ve 

1 
. D 

1
. l • . _,,,_ I Anvcnten gclıp yült çıkaracak ve ayni 

enıyor. anup unan an ıçın '""'" a •· 
__ 1_ zamanda Londra ve Hull için yük ala· 
~hr. k 

JONSTON VARREN LINES ca tır. 
JF.SSMORE vapuru J 3/8/938 de Uli.A puru 1 O eyllılde elip 17 ey. 

bekleniyoT, Liverpool, Anver• limanla· lule kadar doğru Londnıya yük alacak. 

rından yük çıkaracak ve Bargaz, Varoa tır. 
ve Kö'lten~ İQm yülc alacakbr. ALBATROS vapunı 'S eylnlde gelip 

AW.RtCAN EXPORT LtNES INC 25 eylwe k dar l...ondra için :yük alacak.-

f..XMOt.ITH vapuru 1.8 Ağuıtosta 

bekleniyor. Nevyork için yük alaealctır. 

tır. 

10. lAN vapuru 26 eylulde 1;e1eeel 
ve 3 birinci tc'1'İne kııdaT doğru Londra 
ve HuJI 'İçin yük alacaldtT. 

IınndakJ ha~ket tarihlerJyle nav· 
tunlardaki dcğiş•kliklerdeıı acenta me-
suliyet knbu) etmez. TRENTINO vapuru 5 birinci t~rinde 

Daha fazla tafsl1At alma le fçln Blrfn- gelecek ve 1 O birinci tcşrine kadar Lon· 
el Kordonda 'V. F. Henry Van Der Zee dra ve Hull için yük alacaktır. 

ve Co. n. v. Vapur aeentalığına milra- UVERPOOL HATn 

caat rdilmesl rka olunur. LESBtAN vapuru 6 ey1ulde gelip 7 
Tel. No. 2007 ve 2008. eyllıle kadar Liverpool ve Glaskov için 

"U d J -· - ,. vük alacaktır. 
m a '' U il' Um 1 ~AL VERNIAN vapuru 1 S cylulde 

d 
• ı • v • -.efıp 21 eyliile kadar doğru Liverpool 

eOIZ acente Jgt ve Clasgov için yük alacaktır. 

L d BRISTOLHATTI 
l • SELMA vapuru 20 eylulde gele-

HELLENIC UNES L m ·ek 25 eylule kadar doğru Bristol 
BELGION vapuru 27 /28 aP.ustos- ·rin yük alacaktır . 

araııncla beklenilmekte olup Rotter· Tarih ve navlunlardakl ddişiklikler-. 
dnm Hamburg ve Anvera liman- ien acenta mesulivet kabul etmez. 

larına viik alacaktır. 
HOLLANDIA vapuru ağustos yyah. yolcu ve yük için tesis ettiği hat· 

nihayetinde beklenilmekte olun Rot- ta mensup Vugosfay b ndıralı 
terdam, Hamburg ve Anvers liman- L O V C E N 
larına viik alacaktır. Lüks vapuru 1 O eylulde 18 de Cos-

c ld' ' ' f /ı ' d / GERMANIA vaouru 1 O eylulde tanza, Yama limanlan için hareket ede-
f lnlZln O TlŞ e l memestnl bekleni1mf'jcte olup Rotterdam Ham cektir. 

isterseniz burg ve Anvel'9 limanlanna yük L O V C E N 
Du··nya h t f d alac;ıt:tır. Lüks ı.>apuru pazartesi 19 eyliilde -~at 

nın er ara ın ıtn ıeve ıeve kullanılan ve .,.. 
cildi trqtan sonra pamuk gibi yumutatan cTURKIA~ vapurn 20 F.vliild,.. l 2 de lzmirden hareket edecek, Piıe 

beklenilmekte olun ROTIERDAM Korfu, Achiyatik limanlan, Venedilc, 

P O K E R HAMRURG ve ANVERS limanla- Trieste ve Şaşalt limanlan için yolcu ve 
rma vtılc a1 caktır. yük alaaıktır. 

UNtTED ST ATJ:'S A NO LEV ANT Gerek vapurlımn muvasalat tarihleri. 

Traş bı"akJarını kullanınız UNELTD ~erekvapurtsımıertv"navlunlanhak· 
"t' cBAALEBEK-. vaouru 22124 kında acenta bir taahhUt altına girmeL 

-·~~~~~N~~~.~-~~~~~~~~~~·~~~~~~~~m> Ev~larasında bekknilmek~ ~up Daha fu~a ta~IM alm~ t~n Birinci 

Nafıa v ekaA letı• nden·. NJ:VVORK irin vı;k a•"c.ı:ıktır Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
~Al~KANl.AR AR4'51 f.f ı\Tfl umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 

Ek 
•J k ) ZF.T~KA PJ OVIDBA A. D. Kotor edilmesj rica olunur. 

SJ .. tmeye 000 an İş Balkan ittifakı iktısat konferansının TELEFON: 3171 _ 4072 

1 - Marmara ıölü iddihar te<ldeai ve boıa)tma kanalı ile imalib ~. Y 
ıınaiyesi kqif bedeli 724310 lira 17 kuruıtur. 

2 - Eksiltme 29/9/938 tarihine raathyan perıembe günü saat 12 
de Nafıa vekaleti Sular Umum müdürlüğü ıu eksiltme komi.yonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
. 3 .- istekliler eksi~tme §arlnamesi, mukavele projeai, Bayındırlık 
ıtlerı genel ıartnamesı, fenni fartnaıne ve projeleri 36 lira 25 kurut 
mukabilinde Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 32722 lira 45 korutluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
8 gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile 
vekalete müracaat ederek bu İ§e mahsus olmak üzere vesika almalan 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri ıarthr. Bu müddet içinde vesika talebin
de bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya.zıh saatten 
bir aaat evveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 3357 /3176 
2 - 9 - 15 - 21 3357 /3176 (2774) 

TAZE TEMJZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü 

Hamdi 
tuvalet 

Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çançar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş sında 

. . . : . .. . • ..... :. ·-ı .... : , .. ..,.. . . ~ .... .ı ••• -· : • • •• ' ' • • • •• '. 



Avrupada harbe mini olmak için 
Cenubi Şarki Avrupa devletlerinin bir tavassutundan . bahsediliyor 

• 

ikinci Hodza Plinı Japon tebliğlerine göre 
Südet mıntakasını 
ayırmayı istihdaf 

• vilivete .. 
• 

yırmı 

ediyor muş •• 
Yirmi Çin fırkası Hoşang dağlarında 
muhasara edilerek Çin müdafaası 

Yalnız 
Al-Üç vilayeti 

manlar idare 
edecekmiş 

o 
BASTARAFI 1 iNCI SAHIFEDL 

Siyasi mahafil lngiliz sefirinin geçen 
aah günü Londrada nazırlar arasında ya
pJan içtimada hazır bulunmasına bil
buaa ehemmiyet veriyorlar. Bundan an
lap)ıyor ki ln&iliz hülcümeti Çek mese· 
lainde mevcut güçlüklerin tasfiyesi iti
ne Almanyanın bilfiil iftirakini temin ,, 
ebnek arzusundadır. Diier taraftan Al-

man hükilmet mahafilleri de lngiliz na
zırlannın müzakerelerinden çıkan neti
celer hakkında doğrudan doğruya, yani 
hu müzakerelerde hazır buluruın sefir 
vaıııtasiyle malömat elde etmeğe çok 

alaka gösteriyorlar. 

Paris, 1 ( ö.R) - Südet meselesi 

hakkında bir çok rivayetler muhtelif hü

lr.ümet merkezleri arasında yapılmakta
dır. Bazı1an bir çok memleketlerin ve 

bilhassa orta ve cenubi prki Avrupa 
memleketlerinin bir tavauutu ihtima
linden bahsediyorlar. 

Bazılan ıunu ihsas ediyorlar ki ltalya
da, doğrudan doğruya müdahaleye mü
temayil olmamakla beraber, Südet me

aclesinin müzakerelerle sulh yolunda 
halli için sarfedilen gayretleri terviç edi
yormu§. 

Londra, 1 . (ö.R) - Amerika sefiri 
B. Kenedinin Londraya gelir gelmez 

baıvekil ve hariciye nazın ile görütrrıe
si bir kaç gün evvel BB. Roosevelt ve 

HuU tarafından eöylenen nutukların 

Londradaki iyi tesirlerini teyit etmekte· 
dir. 

Paris, 1 (ö.R) - Fransanın Londra 

.efiri 8. Korben Lord Halifakaa F ran
saz hülüimetinin Çekoslovak meselesi 
hakkında görü§lerini bildirmit ve miite

kabilen lngiliz hükümetinin müzakerele
rinden çıkan neticeleri öğrenmiftir. Lord 
HaJilaksı ziyaret eden diğer phaiyetler 

arasında Çekoslovak sefiri, Lehistan 
mulihatgüzan ve eski. nazırlardan bay 
Vin.ston Çurçil vardır. Bu aonuncusıı ha
riciye nazariyle y,anm saat kadar göriif
müştür. 

Londra, 1 (ö.R) - Aberdin yoliyle 
Balmoral şatosuna gelen bqvekil Bay 
Nevil Çemherlayn hemen kral tarafın

dan kabul olunmuştur. 

Prag, 1 (ö.R) - lngiliz heyeti mü
pviri bay Codkin dün akpm Südet par
tisi reisi bay Konrad Haynlayn ile gö-

• - . 
rüşmüştür. Bu mülakat yarım s·ıat sür-
müştür. Netice!eri ve mevzuu hakkında 
haber almak imkanı olmamıştır. Müla
kat etrafında büyük bir gizlilik muhafa

za edilmektedir. Fakat Lord Runaiman
la hay Haynlayn arasında evvelce vuku 

bulan iki mülakat gibi bu sonuncusunun 
da Çekoslovak devletine ve-rilecek yeni 
~kil teşkilata müteallik prensip mese
leleri üzerinde cereyan ettiği tahmin edi
liyor. 

Prag, 1 (ö.R) - Baıvekil B. Hod-

bu suretle yıkılacakmış 
Tokyo, 1 (ö.R) - cDomey> ajan• 

sının aldığı haberlere göre Japon kuv-

vetleri Y angçe nehri sahillerinden muh
telif kollar halinde Hankeuye üz.erine 

ileri hareketlerinde muvaffakıyetler k.a
zanmı§lardrr. 

Longşang demiryolu Üzerinde Tiyo· 
nun zaptı yakındır. Bunun neticesi ola
rak yirmi Çin fırkası Huşang dağlarında 

mahsur kalacak ve Yangçenin cenubun
da Çin müdafaa hattı yıkılacaktır. Ti-

1 yang §Chri Kiokiyangın 2 2 mil cenubu 

prkisinde ve Puyang gölü eahilindedir. 
Japon kuvvetleri buraya üç muhtelif is• 

l tikametten ilerliyorlar. Puyang gölünün 
ı#ifa~,>jffe~~W'''J?''~ 1 sahiline çıkarılan bir kol ıehrin 20 mil 

:a;.'!:S:..J±:12~i.._J 1 timaline gelmiştir. ikinci bir kol Kioki-

ti tarahndan hazırlanan ve partiye tevdi 

1 

Bir uzlaşmaya taraftar olmak üzere Sü
edilen tekliflere verecekleri cevabı ha- det partisinde de mutedil unsurlar var
zırlamaktadırlar. dır. Bunlar Çekoslovakyadaki Alman-

Prag, 1 ( ö.R) - lngilterenin Prııg ı lar meselesinin muslihane bir şekilde 
sefiri yakında Berline giderek oradaki I halli prensibine muhalif değillerdir. An
sefir B. Nevil Hendersonla orta Avrupa cak unutmamak lazımdır ki Südetlerin 

vaziyeti hakkındaki mütekabil haberle- 'son cevaplan neticede Seriinin vereceği 
rini kaqılaıtıracaldardır. emirlere göre hazırlanacaktır. 

Prag, 1 ( ö.R) - Südetlerle müzake- Bu bakımdan bu akşam şu mühim 
re meselesi timdilik tevakkuf devresin- haber verilmittir : Südet Alman partisi
dedir. Çekoslovak hükümetinin müna- nin şefi bay Konrad Haynlayn bu sa
ka§a zemini olarak yaptığı yeni teklifle- bah Berştesgadene gitmiıtir. Orada 
re Alman Südet partisinin cevabı bek- Führer §ansölye Hitlerle görü~ecektir. 

lenmektedir. Bugünkü perşembe akşa- Diğer taraftan Pragda reisicümhur B. 
mı üçüncü Hodza planına Haynlayn par- Beneş bu sabah Lord Runsimanı kabul 
tisinin verdiği cevabın 
tahmin ediliyor. 

malum olacağı etmiştir. 

yang demiryolu boyunca ilerliyerek bu 
da Tiyanp 20 mil mesafeye yaklqmıt
tır. Nihayet Longşangtan hareket eden 
üçüncü bir kol l)ehrin 1 O mil garbinde 
bulunuyor. 

Tokyo, 1 ( ö.R) - Müthiş bir tay
fun Tokyoda çok tahribat yapmıştır. 

Rüzgar eaatte 1 1 O kilometre sür'atle 

esiyordu. Hasarlar çok mühimdir. Et
rafta bütün mab.ulün mahvolduğu zan
nediliyor. 

Tokyo ıehri karanlıklar içinde kal
mıştır. Yollan sular kaplamıf, tuğyan ee

bebiyle münakalat durmUflllr. Tayfun 
büyük bir felaket teklini alml§br. Yıkı
lan evler pelt çoktur. 
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Şansi mabedlerinde, mukaddes hqkeller arumda uyuyan Çin askerleri 
Tokyo, 1 (ö.R) - Japonyanın Mos- nun tahdidine hanai vesikalann esas ola 

kova sefiri Sovyet hariciye komiseri B. cağı hakkında henüz anlatma hasıl ol· 

Litvinofla iki saat süren bir mülakatta manupa da aörüımelerde uzla,ma 1'U< 

bulunmuıtur. Mançuri - Sovyet hududu- hunun devam ettiii temin ediliyor. 

Paris, 1 (ö.R) - Avrupa gazeteleri 
Devletin en yüksek otoritelerinin itti- umumiyetle Çeko.&~ m-lesini şqk 

rakiyle hazırlanan ve Lord ' Runsiman tefsir ediyorlar. Fikirlerdeki tehalüfe 

tarafından tasvip edilen plan memleke- rağmen her memlekette ayni olan bir 
tin idari bakımdan 20 jüpi, yani vilaye- his beliriyor gibidir : Avrupa sulhunu 
te taksimini tazammun etmektedir. Bu korumak icap eder. 

Hava bombardımanları 
jüpiler Fransız departmanlan gibi ola-
caktır. Bunların 2 • 3 ünde idare tama- Prag, 1 (A.A) - lngilterenin Prag 

miyle Almanlann elinde bulunacaktır.. elçisi Henderson ile görüşmek ve kendi
F akat bu tavizlerin bütün ehemmiye- sine vaziyet hakkında malumat vermek 

tine rağmen Südetlcri ne dereceye ka- üzere pek yakında Berline hareket ede

dar tatmin edeceği henüz malum değil- cektir. 

ispanyada gece gündüz 
devam ediyor 

dir. İyi haber alan mahfellerin tahmini- Prag, 1 (A.A) - Milli birlik hükü-

ne göre bay Haynlaynin mümessüleri metinin organı olan Norodni Novni ga- Köylere yapılan Hava baskınlarında asiler 
üçüncü Hodza planını kesip atmak eure- zetcsi hükümetin gelecek cuma günü b ) k d • t } •• • { t 
tiyle reddctmiyecekler, fakat diğer ta- milliyetler hakkındaki yeni projelerin a 1 tayyare en mı ra yoz ateşıoe u uyor 
raftan Karlo Bivari kongresinde ileri sür- metnini neıredeceğini yazmaktadır. Paris 1 (ö.R) _ İspanyada hava yardımı ile yapılan ıiddetli defi tayyare 

dükleri müddeiyattan da feragat etme- Berlin, 1 (A.A) _ Halihazırda bir bombardımanları devam etmek tedir. ateıine rağmen alçaktan uçmu§lar ve 

diklerini bildireceklerdir. Yani maksat- j Neville Henderııon - Hitler mülakab Alikante §ehri diln gece 22,50 ile 24 defi tayyare toplarına isabet teminine 
lan hükümetten yeni tavizler koparmak derpif edilmemektedir. Yakında Fon arasında iki hava hücumuna uğramış- çalı§ml§lardır. !kisi çok kudretli olmak 
olacaktır. Böylece az çok uzun eürecek Ribbentrop ile Henderson arasında bir lardır. üzere atılan bombaların ekserisi denize 

1 
yeni bir müzakere devresine girilecektir. mülakat yapılac:ığı eöylenmektedir. Dü,man tayyareleri projektörlerin 

Fon Papen tevkif mi edildi? 
Alman mahfelleri Rayştagın içtimaa 
çağırılacağından haberdar değilmiş 

Berlin, 1 (ö.R) - Bazı haberlere 
göre eski 1&nsölye fon Papen tevkif 

darbesi yapmak istenirse içtima son da
kikaya kadar gizli tutulacak ve yalnız B. 

düşmüş, diğerleri kurman vermemiştir. 
Hasarat ta mühim değildir. Tayyareler 
iki flotürlü biplonlardı. 

Mayorktan gelen diğer beş tayyare 
Baraelona yüz kilometre mesafedeki Pa

lamus sahil köyüne bombalar abmflar
dır. Burada bir çok kurbanlar vardır .• 
Hasarlar da mühimdir. 

Akpm eaat 21 de bir tayyare San 
Vinsa köyünü bombardıman etmiftir .. 
Diğer bir tayyare bir hastahane treninin 
bulunduğu bir gara bombalar atmlf, fa
kat trene isabet olmaJIUfbr. 

Vanderel köyü bombardıman ec:Ulmit 
ve tayyareler mitralyözleriyle halk ÜZ• 

rine atet açnııtlardır. Fakat kurban yok-

edilmiıtir. Bunun sebebi bir döviz me
selesi imif. Fakat Vilhelmıtrase bu ha-

Hitlerle yakınları bunu evvelden bilmit tur. 
olacaklardır. Bilakis Mürai villyetlnde Konie ki>· 

beri ne ~it, ne de tekzip etme~ür. Bi
lakis Fon Papenin ikametgahından bil
dirildiiine göre haber doğru değildir. 

Alman hültümet daireleri ıimdi Ber
linde bulunmıyan 1&nııölyenin yakında 

Rayiştag meclisini içtimaa davet edece

ği haberine vukufları olmadığını bildi
riyorlar. 

Berlin, 1 ( ö .'R) · - Alman resmi 

mahfelleri Rayİ§tagın içtimaa daveti ri

vayetlerini tekzip ediyorlar. Fakat unut• 

mamnlıdır ki 15 eylul 19 35 tarihinde 

de iki mühim kanun çıkarmak için Nü

remberg kongresi esnasında, evvelki tek

ziplere rağmen Rayiıtag meclisi apan· 

sız toplanmı§tı. Bu kanunlar yahudilerin 
Alman birliğinden tardına aitti. içtima 

son dakikaya kadar gizli tutulmuş ve 
meclis alelacele bir tiyatro salonunda Fon PAPEN 

Berlin, 31 (A.A) - Havas Ajansı 
muhabiri bildiriyor : 

Salihiyettar mahaliller terhis edilme
si lhım selen eınıfın eilah albnda tutul

makta de.;.am olunduğu hallmda bir 

fCY bilmediklerini söylemekte ve fakat 

bu haberi kat'i surette de yalanlama
maktadır. Bu haber esasen tekzip gö-

türmez bir mahiyet arzetmektedir. Zira 
terhis olunı,cak efrat silah altında bir 

müddet daha bırakılabileceklerinden ha
berdar edilmişlerdir. Bu sınıfın daha 

ne kadar müddet silah albnda kalacağı 
malılm değildir. 

Kontrol edilmiyen haberlere göre ba
·zı euuflarda bu müddet üç aya kadar 

yüniin bombardımanında iki bomba kö

yün ortasında patladığından iki kiti öl

müıtür. Bu taarruza bet tayyare ittirak General Fnnko 
etmiıtir. mittir. Sefir bu huau8taki tetebbüsleria 

Saragos 1 (ö.R) - Nasyonalist teb- asgarl bir milhlet içinde neticelendirile
liii : Ebre kavaindeki Hrt muharebeler celi ümidini izhar etmiftir 
muvakkaten istikrar devreaine girmiftir. Banelon, 1 ( ö.R) - Milli müdafaa 
Son iki gün zarhnda piyade hareketi nezaretinin tebliii : Merkez mmtakuın .. 

ikinci derecede kalm11br. Hareketleri da Estramadore yolunda bir mayn pat• 
müdafaaya münhasır kalan cümhuriyet· lattık ve düpnan ıaaflannda ağır hasarat 
çiler mevkilerini tahkim etmekte ve de- )·apbk. Sabah pfalda beraber lepanyol 

rin bir saha içinde ıilsiJe halinde müda- kuvvetleri bir baskın hareketini tardet• 
fua hatları tesis etmektedir. Havalar miılerdir. ilk liatbmw zapte tqebbüı 

değişmiştir. Ebre sahillerinde yağmurla eden diitman buna muvaffak olamamıı• 
birlikte eoğuk bir rüzgar tesirini yapı- tır. Diier cephelerde bir ıey olmamıştır. 
yor. Halbuki daha geçen hafta bu cep· Estramadore cephesinde bir hava 
hede askerler eıcağın ıiddetinden mus- muharebesi olmuı, avcı tayyarelerimİS 

taripti. Yaz seferi bitmittir. Şimdi son- dü§manın bir Fiat tayyaresını düıür

bahar eeferi baılıyacaktır. müılerdir. Dün bir hava filomuz Yu ... 

z.a dün sabah Fransız sefiri B. Dölokru- toplanmıştır. . 
vayı kabul etmiştir. Hnynlayn partisi ı Teknik bakımdan Rayiştagın Nürem· 
reisleri toplanarak Çekoslovak hükÜme- bergde bir in içinde toplanması müm-

kündür. Çünkü bütün mebuslar Nasyo
nal sosyalist partisi azası olduklanndan 

kongrede bulunuvorlar. Eğer bit tiyatro 

çıkacaktır. Diğer taraftan askerleri eilah 

altında tutmak için hükilmetin ayn bir 
kararname ittihaz etmesine ihtiyaç yok
tur. Askeri makamlar lüzumuna gördük

leri takdirde böyle bir tedbiri kendilik
lerinden alabilirler. 

Londra, 1 (ö.R) - ispanya eefiri B. kers sistemi Üç motörlü 6, Domiye sir 
Askarate dün F oraynofise giderek gö- temi Bir ve Fiat sistemi 12 tayyareden 
nüllülerin geri alınması planına Franko mürekkep düıman hava kuvvetiyle çar• 

tarafından verilen cevabın bu meseleyi pıımıı. bir Domiye ve bir Fiat tayyare

ı.oktuğu çıkmazdan kurtulmak için alı- sini düıürmüttür. Bütün Cümhuriyel 
nan tedbirler hakkında malumat iste- tayyareleri ealimen dönmüılerdir. 


