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JAPON 
hariciye nazırı istifa etti 
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Cümhuriyetin ve C+imhuriyet eserinin bekçbl, aa"bahLın çtkar ıiyast gazetedir 

• • • n e 1 1 
•• u saat 2,35 te n·tıerı 

a. Daladiye ve Çcmbcrlayn tlıyyare 
meydanında 

B a 
-

Dün on erans iki de a top andı 
Mussolini Münibe kadar Bitlerle birlikte seyahat etti 
Konferansta müşterek hareketlerinin ana hatlarını çizdiler 

Resmi toplantıdan evvel dört devlet adamı bir soğuk 
büfede birlikte kahvealtı ederek samimi görüştüler 

~rlin, 29 ( ö.R) - Duçeyi hamil olan tren Bert.in garına giderken Führerin yor.. Alman ve 1talyan hükümet reialeri Münih konfera.ıwnda takip edecekleri 
lrtnj ayni trenle birlqmİf, iki devlet adamı Münibe doğru seyahatlerine birlik- mü~terek hareketin ana hatlannı çizmek imkanmı hulmDJlardır. 
le devam etmiılerdir. Duçe ve Führer Münibte büyük tezahüratla kartalanJlllf1ardır. 

konferanstan evvel vukubulan bu huauai cöriifme bir tesadüfe hamJedilmi- - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

t linde topla 

B. Çemberlayn, Ribbentrop 11e Hender&onla görüşüyor 

Belediye seçimi için dün bir ~oNFERAN_s_r A_N_çı_KA._s_ıL_Ec_E_K _NETiCELER 

yoklama toplantısı yapıldı ihtilafın kat'i olarak tasfiyesi için 
düşünülmekte olan careler 

ihtiraslar . Valimiz B. Fazlı Güleç toplantıda 

insanlığın ve mede
ııiyetin boynuna 
geçirilmiş bir kement 
0lmamalıdır 

partililere izahat verdiler 

-0-

lı Avrupa baş döndüren bir süratle 
f:~rurna sürükleniyordu. Müthiş bir 
t~ tıa.nın dakikadan dakikaya başgös
rni1ek iizere olduğunu hisseden yüz 
,.. 1

1 
Yonlarca insan derin bir yeise ka

.-ı ll'ııo:ı "b• d"l AI ~ gı ıy ı er. 
leq· ll'ıanya: «Artık son sözümü söy
ta~trı. ilk Teşrinin birinci gününe 
lc\htr Südet toprakları Çeklerden 
it! 1Ye edilerek bana teslim edil
di~~e onu kuvvetimle alacağım~ 

,,ordu. 
Vali ve llyönkurul Başkanı 

B. Fazli Güleç 
~Ca~rnberlayn, müzakere yolunun 
~ ~ rnernesini, Almanyanın esas iti- ı • 
~lırıy}e kabul edilmiş olan dileklerini s vıçr e 

Meclisi Yeni Şehir 

azalıkları için gös
terilen parti namzet

leri listesi 
--0--

Şehir meclisi Azalığı için diin akşam 
saat 18 de Halkevi salonunda Partinin 
yoklaması yapılın]§ ve tam üç saat suren 

. hararetli müzakereler devam etmiştir . 
Partililerin şehir işlerine gösterdikleri 

. ' yakin alaka ile ölçülmesi gereken bu ko
nuşmalar çok samlmt cereyan etmiştir. 
Parti başknnı ve valimiz B. Fazli Güle

~ çin partililere verdiği lz~ttan sonra 
yoklama yapılmıştır. 

- SONU 2 1NC1 SAHiFEDE -

federal 

' 

Südet gençleri ve Elbede Çek vapurlan 

Mussolini çok 
gelmiş 

geniş tekliflerle 
bulunuyor 

ili ~~tle almağa teşebbüs etmemesi-
he~8~7ordu. Godesberg görüşmeleri k • • • Paris 29 (ö.R) - Munih konferansın- Fransa ve Ingiltere hüklimetleri tara- ettiği bir ilk teşrin mühletinin ilgası. Bu. 
~ıtıl ır Teşrin tarihinin ortadan kal- Q 0Sey}01 fi m e S a1 } dan çıkabilecek neticeleri tahmin etmek fından ihtilafın kat'i olarak tasfiyesi için nun yerine Çekoslovakların tedrici ola· 
tol! tnasına, yani Alman oltirnato- için henüz hiç şüphesiz pek erkendir. d~iinülen çareler şunlardır: rak çekilmesini ve Südet arazisinin Al· 
?tıa;~n hükümsüz bırakılmasına Bununla beraber, Paris Soir gazetesi ta- 1-Südet arazisinin Çekoslovak ordu- mantar tarafından da keza işgalini milin· 
l'e.k u tu. Fransa ve İngiltere ınüşte- Münih konferansı gerginliği azaltmazsa rafından verilen aşağıdaki haber pek o su tarafından tahliyesi için Godesberg kUn kılacak bir sistem teklif edilecektir. 
~i ka~uhtıralarında Almanyaya ter- • • .r k / ,. .J • f k J • kadifr imkansız görülmemektedir. muhtırasile Alman hilkümetinin tayin _ SONU 3 ONCO SAHtFEDE _ 
?tıi.i k~ı ettirilen Südet topraklarının lsvıçre ,-ev a aae tedbırler a mağa arar ver ı 
liy: ~n olduğu kadar süratle tah
'bun ını. tekeffül ediyorlardı. Hitler 
~ u hır tavik vesilesi sayarak nok
AVttıazarında ısrar etmekle bütün 
?tıi~t~Payı bir harp havası istila et
~trı11·t Seferberlik hazırlıkları baş-

§ 1 ş·· h cak '1.ıtett · up eye yer kalmıya 
<>itim e anlaşılıyordu ki Almanya 
?tıtıha~krnunu tehir etmezse harp 
~vy aktır. Fransa - Jngiltere ve 
~\ı\'\>:: .. ~usya Çekoslovakyanm 
ttrniy 0 nunde ezilmesine müsaade 

~ı· e
1
ceklerdi. 

) ıt e . 
aynın ~n son nutku, B. Çember-
'•ndarı Varn kamarasının toplantı
~lıracake~elki beyanatı karanlıkları 

hcrabc ır _ı~ık vermiyordu. Bunun
~ik r ıtıraf etmelidir ki bu en 
~. bir"~ en korkunç dakikalarda bi- Zu.rihten bir manzara 
~tlı~arı Baftan İngiltereyi harbe ha- Bern, 29 (ö.R) - Bu sabah teşrii manda sulh lehinde heyecanlı bir da-
~n au}h · Çernberlayn, diğer taraf- meclislerin açJmaaından evvel federal vette bulunur. Memleketinin teıekkü]ü-
evkalbe u kurtarmak maksadiyle konseyi beynelmilel vaziyeti tetkik için ne tekabül eden ananevi bitaraflık siya

ll\a'ktan §er. sayılacak gayretler yap- yeniden toplanmıştır. Konsey Almanya setine ıadık ve her ihtilaftan mutlak su-
Mu~~erı kalrnıyordu. şansölyeeine ve Çekoslovakya reisicüm- rette uzak kalmak karannda musır olan 

~duğuna er:. Yolunu kesen B. Hitler huruna atideki mesajı göndermeğe ka- lıviçre münakaıa mevzuu olan meseleye 
"etinin g.ore Yeni bir müzakere rar vermiştir : karışmak ve hatta bunu hal için takip 

llılnıa81 }:- Yıne Hitler tarafından ya- cAmerika reisicümhurunun mesajına edilebilecek usul hakkında bir fikir be-
- So~tj~ıİN _ iştirak eden lsviçre federal konseyi ek- yan etmek fikrinde değildir. Buna mu· 

CI SAHiFEDE - celans Çekoslovakya reisicümhuruna ve kabil fU kanaatini sUkGt geçemez ı 

----·~~~~~~~~~~~ 

1 Harp 
Sigortası 

• 
Mllll Reasürans, dünya 
plyasasandan ucuz bir 

flatl !! sigorta temin 
etmiştir 
-0--

~bul 29 (Hususi) - Harp r~ 
zikoları için bu giin de ınilll reasil· 
ransta bir toplantı yapıldı. Ecnebi 
sigorta şirketlerinden gelen cevap
lar tetkik edildi. Son iki gün için
de Mısır, Yunanistan ve Italya hu
dutlarına kadar olan mıntakalara 
yapılan sevkiyatlarda harp reziko
s:u milli reasürans tarafından diln
ya piyasasından ucuz fiatle temin 
edildiği görülmüştur. Diğer mınta

kalar için beynelmilel vaziyetin 1 
inkişafı bekleniyor. 

Nafıa Vekilimizin 
lzmir tetkikleri .. 

Su şirketinin satın alınması kat'i bir 
zaruret olarak mütalaa edildi 

Bir müddettenberl Egede tetkikler 
yapmakta olan saym Nafıa vekilimiz B. 
Ali Çetinkaya, evvelki gece saat 1 su
larında hususi trenle Istanbula gitmiş
tir. Vekil Istanbulda bir müddet kaldık-

Vekil, evvelki gece kUltUrpark gaz.1-
nosunda belediyenin verdiği husu.st blr 
ziyafette bulunmuştur. Ziyafette Vali B. 
Fazll Gilleç, Korgeneral Mustafa Muğ
lalı, Nafıa vek§Jeti bUro tefleri hazır bu
lunmuşlardır. 

B. Ali Çetinkaya hareketinden evvel
ce ıu, elektrik ve tramvay §irketlerine 
ait dosyeler üzerinde uzun uzndıya tet
Jtiklerde bulunmuş ve nafıa milessesele-

Nafıa vekili B. Cetinkaya 



a 

llyön kurul başkanlığ nı 
beyannamesi 

Yurddaşlar reylerinizi 
partinin namzet er"ne 

ittifakl:ı 
• • en ız 

Sayın vatandaılar: 1 2 - Bu reyi nokta kadar inhiraf ol 
Yurdu kurtarmak için evvela Anado- maksmn tam bir ittifakla Parti namzeıle-

.............. L: •• -

BER Ri 
Be i ese imı ç·n dün bir 
yoklama toplantısı yapıldı 

-!BAŞT RAFI 1 INCl.SAIUFEDIE - 23- Fahri DokuzeylUI 
Pazar günü yapılacak l"hir meclisi 24- Dr. Sami Salih .t&mt 

-eeçimine Izmirden 34,000 seçicinin iş- 25- ıısret Manifaturacı 

1

16- Ali Şerif Erim: 
19- Rasim Terzi 
20- Kazım Enis 

ihtiraslar 
insanlığın ve mede 
niyetin boynuna 
geçirilmiş bir keme 
olmamalıdır 
~ 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHtFfJ>E 

Alınan Führerine gelince.•· 
lığs ıa.ı- nriellİae ie ık 
.cek ha je:Ci J!ll>ı:mıi• ,,.._üt 
vil d.iildi. 

Bu vaziyette Çek - Alman sı~ 
lannda vukubulacak. taarruzlar h 

tirak etmesi icap etmektedir. Seçimin 26- Ahmet Mümtaz Istanbullu 
büyük bir hassasiyetle takip ve idaresini 27- Cevriye Ismail Viyom 

lu ve Rumeli miidafaail>ulcuk cemiyeti 

1 

rine veımck. valimiz, partililerden istemiştir. ı 28-- Mustafa Münir Birsel 
adiJole büyiilı: Atatürkün :ltlDlluia C. H. En namü•ait ıartlaor .içeri~de bile öz 'Yani şı!hir meclisi li.zabğIIHI partice 23- 'l'ev.fik F.ilı:rd Ailamaıı (A.wıkıd) 
Partisi sizi en "büyük !.ir azlfeae kendi- partisiıii b .. alanıyan civmımmt milletirnı- nnm:oed göst!lrilen zevat, şehir iş~inde 3~ MnzafitT özııen 

21- Ahmet Soyınukçuoğlu 
22- Salim Salepçi 
23- Mustafa Caşın 
211-- Manifırtuı:acı Eınm 

bı gayri kabili içtinap bir hale ko 
bilirdi. Harp bir kerre başla)" 
onun sayısız neticeleri birbirini 2i- Nuri Sevı1 

ıiyle beraber harekete davet ediyor: 'in bu İşte de bizden ayrılmıyacağı pek faydalı olacak meslek adamlarıdır. Par- 31- Bn. Yaşar Olkü 
önümüzdeki 2-l 0-938 Pazar gün.ii vili~ ~abüdir. Bunun eunsuz şülcranlannı şiın~ tinin namzed listesini a~-nen veriyoruz: ~2- Tahsin Pjyala 

26- Mehmet Seyrek 
27- Hayri Bakırcı 
21- Sıt.k:ı zeı:ıir 

kip edecekti. 
Alınanya,. hakikaten harbi 

alarak mı hareket ediyordu. Yo 
cPra!(ln kokmuş yumurtası için A 
rupa harp etmeu kanaatinden k 
vet alarak muazzam bir blöf rnii 
pıyordu}. Hakikati tam kat'i 
kim ifa-le edebilir} Silah oyunla 
da blöflerin bile faciayı tahrik ettıl 
ihtimalleri kuvvet bulunca sulh 
mukadderatından kat'ı ümid 
!erin sayısı çoğaldıkça çoğalıyord~ 

7dimizi• 1- .tııııl'lll'mda bir Jıiinde .lıa~la- 11idmı ulu milletimi&in cher ferdine alf.rl n. - Fetlıunil.!! !Aşki Em!n :3- Sadettin llll.imnP& 
Dalı: '"" a.il!r 'I. .üzeıre IMlediyeı..r .eçim; ıırm flllllımz. 2 - !A. vukat 'Ba'ha Yörük 34-- Atıf 1nan (Bankacı) 1!9- 'Ziı'"lreylr Enen 

30- Mehmet Ali Tüzün yapılacaktır. Bugün bir ibak kullanmak C.H.P. llyönkurul 3 - Avukat Halit özyaman 
hnatını kazanacağımız için onu bir bay- Başkanı 4 - Lütfü Akçin YEDEK AZALAR 31- Hayrı Pündük 

32- İbrahim Halit ram mutluluğu içinde yaşamak ve yaşat- FAZLI COLEÇ 5 - Suad Y urdkoru 
malc istiyoruz. O günümüz bu kutlu duy- Kua ve nahiyelerin belediye asil ve 6 - Mitat Orel 1 - Lütfü Krom 33- Hakkı Mert 
guya liyılcbr. O günü yaşarken hiç şüp- vedelc ualannın evvelki listesjnin ma- 7 - Ali Naci Alenak 2 - Sadık Ahmet Çağlar 

3 - Arif Abacı 
34- Adnan Dövenci 

hesiz hepinizi ille işgal edecek düşünce badr: 8 - Galip Sezer 
kimleri i~in batına getirmek kayguı ola- BERGAMA KAZASI 9 - Dr. Reşad Toktay 4 - Mazhar Yalay 

5- Ibrahim Yafes 
KARŞ!Y AKA : Asil Azalar 

calcbr. Size en yeisli gilnGnüzde ümit ve Asil aza namzetleri: 10- Hakkı Balcıoğlu 
Tam bu yeisli dakikalarda bir kurtulut ı•ılclan saçan öz Partimi% bu ne· 1 - Bayan !l!aime Özcelilc, 11- Dr. Behçet Uz 6 - Recai Turanlı 

7 - Adnan Paşalı 
8 - Mitat Onat 

sani ses daha yükseldi. ,enizde de ıizi yal= brrakmıyacalctır. 2 - B•yan Fatma Beli~ 12- Ihsan Kayın 1 - Sabri Menteş 
2 - Hüsnü Tonak 
3 - Sadi İplikçi 

Ruzveltin, dünyayı saran 
lıklara ışık tutmak ister gibi, 
saravdan Hitlere hitabı vaziyet 
müthis gerginliğin önüne geçti. 1 
kar edilı-mez ki Hitlerin tekrar 
rii•melere avdet karan üzerinde 
asilane davetin büvük tesiri oJrrtU 
tur. Hatta en büyük teoiri.. .. B. RU 
velt cDiinya vatandası sıfatiyle . 
sımıza raci hakkımızla bu meslel<t 

Hemsehrileriniz arasında bir çok ara!J- 3 - Ahmet Hamdi Anlcan. 13- Ömer Dinler (M•tbaacı) 
tırmalar ve incelemeler yaparak tubit 4 - Hasan Celebi oilu. 14- Muammer Apaydın 9 - Tosun Özman 

10- Sadi Hekimgillcr 
11- Sabire Salt 

ve teveccühünÜ%e liyakatlerini t~eHül 5 - Fehmi l<ilrnil f.rııin. 15- Haydar Arya! 4 - Avukat Cemil 

eylediği hepini%ee tanınrnq nam>:etleri 6 _ Kamil Tınaz. 1&- Belkis Bilmıın 
oize ıunacalc ve bunlann tepurıa birden 7 - Recep Talay avukat. 17- E<at Ah 12- Avukat Remzi Duyar 

13-- Serif Remzi Reyent 
14- Osman Kutay 

YEDEK AZALAR 

hiç birini defittinneden rey •ermenizi 8 _ Sami Altan. 18-- Faik Ener (Eczacı) 
diliyecelctir. 9 _Baha Tqdemir. 19- Ruşen Mehmet Akgün 

Sayın .,,.tandqlar: 1 O _ Haydar Atak. ~ Reşat Leblebicioğlu 15- Halim Alanyalı 
1 - Mazhar lzmirlioğlu 
2 - Aziz Göknar 

Medeniyet ölrüoil harekette intizam ve 11 - Haoan Tahsin Ballcan. 21- Dr. Ramih Saydam 
22- Ömer Necmettin Kiliıncioğlu 

16-- Neşet Kahya 
11- Sabri Ezber 

3 - Fevzi Beler 
4 - Ahmet Hamdi Kantarcı birlikle mütenasiptir. İnsan kütlelerinin 

ne kadar olgun olduğunu ölçmek istersek 
o lı:ütl~nin hnreketinde gösterece~ inti
zam ve birlik man%araııı ile bu olgunlu
ğun dere<.esini bulabilim. Şimdiye kadar 
asil8.ne uysallık ve cemiyet i(lerincfeki 
feragatle cemiyetin en yüksek kademesi
ne c1ktı~ın1 İspat eden vatanpeTVer Türk 
milleti bugün de bu seviye ö)çü~ünü te

barüz ettirmek fırsattnı elde etmiş bulu
nacakhr. Bu fıraattan istifade ederek siz
den daha çok sizin olan Partiniz etra· 
fında tek bir vücut, tek bir kalp, tek bir 
dimağ gibi dün olduiu aibi bugün de 
toplanmalll%, dostu güvendirccek ve ağ
,..n yerindirccelı: bir oahne yaratmanız 
~le yerinde bir harekettir. Bu bareketi
nİ%le ai%e on beş yılda U1Tlann -..ermecliği 
teki.mü] ve t.:ralckt eserlerini veren ve 
onun karşısında mesut yaşama zevkini 
tatbtan Partini%e layık olduiu itimadını
"' yenilemiş olacalcstntz. Bu harelcetini• 
aİ%in ic;in nimetşinaslılc -..e halcperestlilc 
nziFesi olduiu lcadar Partiniz ic;in de da 
ha yeni, daha yülcselc ve daha gii%el eser• 

ler yaratmak yolunda bir lcu-..-..et ve ce
aaret menbaı teşkil edecek. müstesna hir 
muhariyet olacağına tüphe etmeyiniz 
Bu aeçimde ıİ%in Partinizle beraber oldu 
iunuzu tam bir emniyetle inanarak bek. .. 
lediğimiz netice hulasaten tudurı 

1 - Gidemiyecek kadar hastalık ve 
7ahut dıtarıda bulunmalı: gibi ciddi ma
zeret olmadıkça mutlaka rey verme hak· 
kını kullanmak. 

1 2 - HalUlt ökeren. 
13 - Abbas Durakoğlu. 
14 - Rifat Olu.,an. 
15 - Behçet C'amlıbel. 
16 - Sevket Ciiner. 
1 7 - Sükrü Yenice. 
18 - Nahit Pirincci oğlu. 
19 - !•mail Pamı•lcc;u. 
20 - T•hir T)ivr;k. 
21 - Rü•tÜ Koz•k. 
22 - Ah<hlloh Niyazi Erten 
23 - Cel!l Aydan. 
Y f'dek ,..,.a namz•tle .. i: 
24 - Hüseyin Arol. 
25 - H .... ., Tettan. 
26 - !sa Ta•lan. 
27 - Sami KayL 
28 - Abdvll•h Venaoy. 
29 - Abdulleh Dağ • 
30 - Ahmet Ko .. Jan • 

31 - Eczacı F.Fu.-cuoğlu. 

32 - Emin Be•mntlc. 
34 - Ali Riza BoyacL 
35 - Fahrettin Yuıcıoğlu. 
36 - EoreF özuvsal. 
3 7 - Raif Ünal. 
38 - T evlilı: Ululı:aya. 
39 - t'elim S1TT1 8qaru. 
40 - Reıo.t C•lebt 
4 1 - Mansur Pekşen. 
42 - Hüseyin Avni Koç. 
4 3 - Emin T unc;er. 
44 - lsmail Hakkı Bilir. 
45 - lbrahim Hakkı Bilir. 
46 - Namık Semsiyeli. 

Nafıa V ekilimjzin 
lzmir tetkikleri .. 

- BAŞT ARAF! 1 11\:CI SAHiFE.DE - Izmir halkına ve hükümete 200,000 lirayı 
rl komiser vekili B. Muhiddinin ataka- bulan borcu da vardır. Bu mesele, henüz 
dar şirketlerin durwn!Arı hakkında ver- dava halindedir. Su şirketinin müzake
diği izahatı dinlemiştir. reye selfilıiyetli murahhas ve müdürü 

Haber aldığımıza göre su şirketi hak- ikinci teşrin ayının ilk hııtwında An

kındaki vaziyet şöyledir: Izmirin halka- 'ı ~ya davet olunarak sabn alma mü
pınar su şirketi, şimdiye kadar şehir hal- zakerelerine başlanacaktır. 
kına mükellef bulunduğu vazifelerden 
bir çoğunu yapmamıştır. Şehrin yukan YOL TETK!KLER! 
mahallatına su v~ en genişliyen şe- Nafıa vekileti şoseler dairesi reisi B. 
bir hudutları içinde :,, l~sisatı yapmak- Ali Talip, Izmirde bulunduğu müddetçe 
tan çekinerek masraf dan kaçınan bu 

1 
vilayetin en .müh'.m ~ollarını .t:tkik et

idarenin satın alınarak devlete mal edil- miştir. B. Ali Talip bilhassa vilayet hu
mesi bir zaruret olarak mütalila olun-1 dudu içinde inşasına başlanacak turistik 
muştur. yollar Uzerinde tetkikler yapmıştır. 

Ş"1ıir hallı:ın• temiz ve aıhht su içlr· lzmirin Burnava ve Buca gibi banli
melc ve ihtl,yacı tamamen temin etmek· yölerinde yapılacak turistik yolların 
için su işinin daha salim bir teldlde lda-ı ziftli asfalt olarak inşası mutasavverdir. 
resi lllzumlu görillmllftUr. B. Ali Talip ödemiş - Çatal ve Dilcili-

Haber aldıtımıza göre su flrlcetlnln Altınova yollarını da teftiş etmiştir. 

Belediye intihap encü
meni riyasetinden: 

2/10/938 de yapılacak Belediye intihabı için mahallit intihap en· 
enlerine riyuet edecek olan Şehir M eclisi izalariyle, 3 eylül 938 

Belediyede mahalle halkı arasından seçilen 13 int ihap mıntakaıı 
5i:mhınnm 1/ 10/ 938 cumartesi günü saat 9 da B elediyeye gelıneleri 
rica olunm. S.2 3599 (2979) 
'ZZ7/7.7f/777777/.7/777//T///7777lr7777777/'r/'./'7'Z7777Zi'7Z77ı 
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-----------------------------------------iki mesuliyetimizi kabul ediyorll1 
sözleriyle bütün Amerikanın ve h9 

ta insanlığın vicdanından yüksel 
bir hitabı yapmıştır. Onun sö:tl 
bu bakımdan bir başka kuvvet i1' 
sap etmiştir. 

Kömür 
imaline yarından 

itibaren izin ver;/; yor 

Mektepler açılıyor 
ilk okullar yarın Orta okullar Almanya, Çemberlaynın iına~ 

mesaisini, Ruzveltin sulh davell 

Pazartesi tedrisata bas, fıyor /ar mukabelesiz bırakabilir miydi? D~ 
l ilk teşrinden itibaren kömür imali yayı atese vermek mesuliyetini c:l" 

i<in onnan baş mühendisliğince alaka- uhte edebilir miydi} 
darbra müsaade verilecektir. Orman baş Şahrimizdcki ilk okullar yarın, orta 

1 

direktörlüğü yolile mekteplere bir ta- işte bay Hitlerin örüsmelere a' 
mühendisliği kesim yerlerirun planlannı okullar ve liseler pazartesi günü yeni mim göı;derilmiştir. deti tekrar kabul et!iş olması nih 
haznlamqbr. yıl tedrisatına başlıyacaktır. Orta okul ödemiş lnönü ilk okulu, vilAyet dal- yet bu düşüncelerin tesiri alt da lcB 

Alınan tedbirlerle bu ~ mevsiminde ihtiyacı tamamen temin edilmiş gibidir. m1 encümeni kararile ödemiş orta oku- dı!lını gösteriyor. ın 
odun ve odun kömürü aJaııbsı çekil- Yalnız bazı okullarda çift tedrisat ya- !una tahsis edilm~tir. Bu tedbir muvak- Münih görüşmeleri sulhu ih~ 
miyeceği umuluyor. pılmast bir zaruret olarak kararlaşmı~ kattir. lleride yeni bir şekil bulunacak- eden kara bulutlan tamamen d • * ve icap eden tedbirler alınmıştır. Bu tır. lnönil olrulu talebeleri bu sene yeni tacak mı} 

B C D tal . . . ka inşa edilen Emmi oğlu olrulunı:la ders 1 1ı· t · · b d evat emrenısuretletek ebenınbilemektepsız 1- •• . nsan gın emenmsı u ur. ·~ 
• mamasına imklln hasıl olmuştur. go~lderdirrif. . • Harp olmamalı, milyonlarca ş'ı· 

Yeni teşelclciH eden toprak ofisi hmir Evvelce kiz lisesi idaresinde bir kız . Türle msa ~yeti bu sene Imılıde en büyük felakete aürü.k.lenmerııe' 
şubesi müdürlüğüne tayin olunan genç orta okulu olarak ittihazı düşünülen hır orta okulla hır ilk ve ana olculu aça- dir. ihtiraslar İnsanlı~ın ve medr~' 
i.ktısatçılannuzdıın B Ce t D caktır. Orta okulun programı ve mual- yetin boynuna "ril · b. k rııel' 

ay va emren ülkü ilk okulu bu sene eskisi gibi ilk lim kadro.su hazırlanmıştır Maarif ce- ., • • •. geçı )"d~ış ır e 
Istanbuldan şehrimize gelm.iştir. kul 1 k k ilan la aktır Kı lisesi · vazıresını gormeme ı ır. 

Ba.y Cevat Demren lzmir teşkililtını ? . ~ a;a u. ı c · z miyeti hazırlıklan başlamıştır. ŞEVKET BILGll'l 
bir kaç günde ihzar ederek toprak ofisini ıçın hır ilave hına bulunmuştur. Türle maarif cemiyeti emrindeki kız -:---
Izmirde faaliyet sahasına geçirecektir. Şehrimizdeki ilk ve orta okullar ki- ve erk.ele talebe pansiyonlan da açılmak Jandarma alay , 

Pasaport karşısındaki Türk.ofisin eski taplarını dört kütüphane satacaktır. Bu üzeredir. Pansiyonlar için Qyıtlara de- I 
hususta Kültür bakanlığından kültür 

1 vam edilmektedir. komutanının feftı•şfef 
işgal ettiği binanın toprak ofisi için ltl-
ralanması mukarrerdir. ---==--======================= Torbalı ve ödemiş jandarma ıeşkil" 

Bu değerli arkadaşımıu yeni vazife- l.. • l • tını teftiş eden jand111'mA alay koauı~ 
sinde muvaffakıyetler dileriz. n C l r a l ı ga Z l n 0 Su B. Huliisi Gür dün avdet etmiştir. 

--=- lZMtR ASKERLlK ŞUBESmD~' 
Bir amele toprak fl - HERKES DlKKATLE oKusal{"' 

azırlıklar ikmal edildi Balcova altında kaldı • 1 - Henüz fili hizmetini yapın•111~ 
Diln saat on beşte Bozyakada kiremit 

fabrikasında toprak taşıyan Bayburdlu 
Yusuf dayı, fabrika civarında toprak al
tında kalmış ve arkadaşları tarafından 
yetişilmişse de zavallı adam ölmüştür. 
Adliye lıAdise yerinde tahkikat yapmış 
ve lıid!senin bir kazadan ibaret olduğu 
neticesine varmıştır. 

--=--
Asri sinemada 

temsiller 
Asri sinemada dün akşamdan itiba· 

ren lstanbuldan gelen Cümhuriyet tiyat• 
rosu, kuvvetli bir varyete ve bale trupu 
ile temsiller vermeğe başlamı~tır. 

ılıcalarında tetkikler bitmek üzere olanlardan deniz sınıfından 316 d•~ 
333 dahil doğumlular piyade snufıll0 

Vili\yetçe Balçova ılıcalarının ıslahı bayramında yapılması pek muhtemeldir. 
hususunda yaptırılan tetkikler netice- Bu inşaat, viliyetin yapacağı istikraz 
lenmek üzeredir. Bu civarda yeniden ba- parasından yaptırılacaktır. 

zı sıcak su kaynaklan bulunmuştur. Bu 
kaynaklardan elde edilen sular da anaJi.. 
ze edilerek ılıcaya ilave olunacaktır. 

lnciraltında inşa olunacak gazino ve 

KayReri yonca 
temizleme evi 

lokantanın her türlü hazırlıkları yapıl- Ka,yaerideki Yonca temizleme e-..inin 
mıştır. Gazino ve lolcanta, banyolarile de..teı Ziraat qletmeleri kurumuna dev· 
ve geniş bir tarasile birlikte, her türlü reclildiği ve buradan elde edilecek yon· 
konforu havi olaralt yapılacalc ve 56,000 ca tohumlannın lı:üskütoüz olarak Tür
lira.ya mal olacaktır. Gazino ve lokanta lİ;yenin her yerine gönderileceği ve %İra· 
bahara inşa edilmiş bulunacaktır. Bu at idarelerinin yonca yetiştiricilerine bu 
eserin temel atma töreninin cümhuriyet hususta deWet etmeleri bildirilmiştir. 

• 

316 dahil 330 dahil doğumlular, gayri; 
lfu:n 316 dahil 331 dahil doğumlular, 
varı, topçu, istibkfun "" ışıldak, rn~ 
bere, nakliye, muzika, demiryol, 1 1ı 
ve zırhlı otomobil sınıflarından 316 .d~ 
331 dahil ve kafi gelmezse 332 da!ıil ~ 
ğumlular, hava, gümrük, onnan kor ,ı,ı' 

harp sanayi, jandarma, deniz sınıfıtı 
316 dahil 332 dahil kMi gelmezse 333 ~ 
hil doğumlular silAh altına alınacal<lV' 
dan şimdiden hazırlanmaları. ~ 

2 - Yabancı erlerin dahi 5/10 ,~ 
gününden itibaren bulunduklan aıalı ~ 
!in askerlik şubelerine müracaatlat' 
olunur. 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması olacaktır. 
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Ailevi ve içtimai !ilimler gösterecektir· 
Programlarının mühemmeliyetile tema
yüz edecektir. 
istirahat icin aranılan tekmil evsafı haiı 
olacaktır. 

, 

Sizin ıçın bir gezinti ve eğlence kaynal1 

olacaktır. 
Güzellik ve zar af et abidesi olacaktır • 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Güzel filim ve ucuz l.-• 



t 
Münih koni er ansı dün saat 12,35 te 

Hitlerin bulunmakta olduğu 
Bravnd ; otelinde toplandı 

8ASTARAFJ t 1NCI SAHiFEDE rak toplanan Halk Fransız başvekilini 
B. ÇEMBERLA YNI tsT1KBAL selamladı ve B. Daladiye otomobile bi

~. Çemberlayn Münibe vardığında nerek ikamet edeceği cDört mevsim> 

~~ nazın Fon Ribbentrop tarafm. oteline ~itti. Ayni oteld~ Mareıal Cö-
aeliınıanm11tır. B. Daladiyeyi bimi1 ring te ıkamet etmektedır. 

cıl-. ta11are de saat ıt.15 te Münib lNGIUZ BAŞVEKiLi 
~are İataayonuna inmqtir. İngiliz başvekili Sir Nevil Çemberlayn 
"1 aaırı... Bravnd oteline aiderken bü- Rejina otelinde ikamet edecektir .. Saat 

Miinib caddeleri büyük bir ballı ka- 11.30 da otele muvasalat eden B. Dala
~ tarafından tutulmuttu. diye hususi dairesinde Fransanın Berlin 
~ batvekili ve dört aelaeteri ile sefiri B. Fransuva Ponse ile görüşmüş-
'- delegasyonuna mensup olan mia- tür. 
:ı __ ViJ.on Fon Ribbentropla birlikte ilk NEZAKET ZiYARETi .. 
-.:e konferans binasına airmitlerdir. öğleye doğru marqa} Göring tayya• 

HITLER GEURKEN red merasim üniformuiyle B. Daladi-
lfitı_., Mkreterleri ve muazum bir yenin dairesine gelmİ§ ve bir nezaket 

•-.. doa,r ... ile birlikte konferans bi- ziyareti yapm11tır. 
....... e-lirtren halle taralmdan tezabü- Saat 12.20 de Marqal Cöring ve B. 
"t ~orda. Fransuva Ponse ile birlikte B. Daladiye 

111.,i Dalacli7e. refakatinde mueta1 açık bir otomobille otelden müfarekat 
~ Ye Franunm Berlin biiyük elçili ebnit ve geçtiji yollarda kalabalık ola· 
~. Framuva Pome olclaiu halde rak toplanmıı olan halk tarafından aJ. 
-...._ ..,.halline aelmiftir. kıılanarak B. Hitlerin bulunduiu otele 

ta -- ) • • • Jl'- •• .:ı. • UJ 
-..q ıe en Duçe olmuttur. gıhnlftir. " ıo • ..,menın va e yem~ 

lt 1~an bqvekili uat 12. 15 te, refa- ğinden evvel olmuı kararlqtmlnuttı. 
~e kont Ciano ve Rudolf Heu ol

.., -ide •lona ginnittir. BRA VND OTELiNDE tLK TOP
LANTI.. 

Fübrerin balandaia Bra'YDCI otelinde 

DöRT MEVSiM OTELiNDE 
Saat 14.55 te Fransız delegasyonu, 

başta B. Daladiye olduğu halde, öğle 
yemeği için cDört mevsim> oteline git
miş ve otelin lokanta salonunda yer al
mııtır. Pek uzak olmıyan bir masada da 
mare~al Göring yemek yiyordu. Diğer 
delegasyonlar da az ıonra ayrılarak ken
di merkezlerine dönmüşlerdir. Konfe
rans saat 16. 30 da tekrar başlamıştır. 

ÇEK SEFtR1 MONlHTE 
cPress Asosyeşon> tarafından bildi

rildiğine göre Çekoslovakyanın Londra 
elçiliği İngiliz hükümeti nezdinde bir 
teıebbüste bulunarak Çekoslovakyanın 
Bertin eefiri ile Londra mulahatgüzan
nm Fransız ve Jngiliz deleguyonlanna 
arzu edebilecekleri izahah vermeğe ha
zır bulunmak Uzere Münihe gittiklerini 

bUdirmiıtir. 
Diplomatik mahafilde tasrih ediliyor 

ki Milnihe giden Çekoe!ovak delegeleri 
ne Alman, ne de İngiliz hükümetleri ta· 

rafmdan davet edilmitlerdir. Fakat be
yaz kitapta intipr eden muhaberelere 
uygun olarak bu eeyahate, Londranın 
da muvafakatiyle, karar verilıniıtir. lıl ulıtelif delegasyonlar huauai ..Ion· 

tela toplanmlflardır. 
~~sız BAŞVEKlU NASIL 
p~ILANDI'? 

toplanan dört devlet adamı, 7Ui BB. PRAGIN NOKT Al NAZARI 
Hitler, Çemberlayn, Daladiye ve Mua- Bu suretle, BB. Çemberlayn ve Dala-

l n" 29 (ö.R) - Fransa batvekili 
'-1,, aladiye bugün saat 11. 15 te Münih 
"arı ate meydanına inmiş ve Führer na· 
"-Eı • hariciye nazın Fon Ribbentrop ta· 
Jiıı ııd~~ karıılanmıştır. Fransanın Ber
~ ~fin B. Andre F ransuva Ponse ile 
)İ c;ok Alman ıahsiyetleri B. Daladiye· 

~l~l~~lıyanlar arasında idi. Bir hava 
~ili ihtiram vazifesini yapıyordu. Al· 
~ '\'e Fransız milli marılan çalınırken 
,:ııaıı baıvekdi hölüK\i teftit etti. Tay-

e liınanının etrafında kalabalık ola• 

aolini bir soğuk b&fede birlikte kabvalb diyenin vaziyet hakkında Prag hüküme
ebnezden evvel ihzari olarak söriipniİf· tinin mütalaalarından daimi surette ha
Jerdir. berdar edilmiş olacakları ümit edilmek-

Sir Nevil Çemberlayn B. Mussolini tedir. 
ile görüşürken B. Daladiye de mareşal Diğer taraftan Macar büyük elçilerin-
GÖTinglc konuşuyordu. den ve hariciye nazın B. Dekanyanın 

KONFERANSIN lLK CELSESi kalemi mahsus sekreteri kont Zaki bu 
Asıl konferans saat 12.35 te başladı sabah Budapeşteden tayyare ile Münihe 

ve saat 1 S e kadar devam etti. Dört hü- gitmittir. 
kümet reisinden hiç biri. ayn olarak gö- Münih, 29 (ö.R) - Bugün burada 
rüımek üzere bir in bile konferans ea· toplanan dörtler konferansı terefine te-
lonundan a:rrılmamıştır. hir baştan başa donatılmıştır. 

SON DAKiKA: 
&iünihte akşam yapılan 3 üncü top

lcintı gece yarısından sonraya 
kadar devam etti 

l>ört devlet esasta anlaştı 
~"lliltere ve Fransa şimdi Hitlerden Çekoslovakyanın 
latiklalinin teminatını elde etmek için çalışmaktadırlar 

lttuasolini Polonya ve Macaristanın taleplerini müdafaa ediyor 
>-1 .. 

'Unih, 29 ( ö .R) - Sulhun korun· tadırlar. 
~ Yolunda bugün aaat 15 ten itibaren Mussolini, Polonya ve Macaristanın 
IQll ~~~ •• konf eranıın mesaisi etrafında Çek arazisi üzerinde olan müddeiyatları
~ -utaya kadar hiç bir resmi malu· nı müdafaa etmektedir. 
~ lrıe"cut değildir. Bununla beraber, Dört hükümet reisi şimdilik görütme· 
t "'la ajan · · · d' · h }erini sadece Çek meselesi üzerinde yap· ~ti •ı, vazıyetı tenvır e ıcı ıu a-

~errnektedir : makta, harici siyasetin diğer kısımlarına 

ransında Südet meselesinin bütün esas• 
ları üzerinde tam bir mutabakat hasıl ol 

duğu bildirilmektedir. Anlatma esasla· 
nna göre Südet arazisi dört mıntakaya 
ayn)mıştır. Bu mıntakalardan Almanya· 
ya ilhakı kararlaştırılan kıemın tabliyesi 
tedricen yapılacak ve ilk tahliye cumar· 

•u·· t<>It ort hükümet ıefinin görü,meleri temas etmemektedirler. Maamafib cu- tesi günü olacaktır. Alman ordusu tara• 
dcvalllrniıni ve çok iyi bir hava içinde ma günü yapacakları diğer bir toplantı- fından ilk işgal edilen mahal cEgendir. 
'tıcıı rn etrnektedir. Müzakereler, Cer- da umumi siyaset üzerinde de müzake- Geç vakit anlaşma esaslan hakkında bir 

bet • ~k ihtilafının halline doğru mÜs· relerde bulunacaklardır. tebliğ neşri beklenmektedir. 
~le ilde inkişaf etmektedir. Münih konferansında Fransa ve lngi- Londra, 29 ( ö.R) - Hariciye nazın 

2 ı oııferan .. .. .. d f 1 ,_ Jiz hükümet •efleri arasındaki anlaşma Lord Halifau bugün Amerika, Sovyet .30 s uçuncu e a o ara& saat v 

lc..iıı da teltrar toplanmıştır. Müzakere- tam bir ahenk içinde kendini göster· Rusya, ltalya eefirlerini kabul etmit ve 
de..aı!ece Yansından çok sonraya kadar mektedir. son siyasi vaziyet etrafında görilflnÜt· 

~di Sü~eceği söyleniyor. Görüşmeler Londra, 29 (ö.R) - Münib konfe· tür. 

~İrıd et meselesinin anlaıma esası 
)•rı e "e tatbik tekli etrafında cere• 

)( etrrıektedir. 
tı • Orıferan . . 
ttı~e b· s netıcesınde vasıl olunacak 

l'lıetirı ır ınuhtıra halinde Prag hükü
c tebı ·x. 

liav •ıs edilecektir. 
t aaırı İsfhb 

Mussolini çok geniş tek
liflerle gelmiş bulunuyor 

1 tarı111 1 aratma nazaran bu muh· 
~ir cltıset~nl.i~ esası ahalisinin mühim BASTARAFI l iNCi SAHiFEDE kil edilecektir. 
lliııi11 'lk Yctı Alman olan Südet arazi- Bununla beraber Alman ordusuna hu-
tıil ar: te§rİnin ilk günü ile onuncu gÜ• dutta çok yakın olan ve içinde istihkam- DUÇEN1N DE TEKLİFLERİ VAR 
c sında Al lttıekted· rnanyaya terkini istilzam lar bulunmıyan bazı mıntakaları derhal 
e1)•tı b .. 1 ır . Alınan ekseriyeti daha az işgal salahiyeti verilecektir. Fakat Italya tarafından bildirildiği-
b.1- o gele . Munih 
~ tıııriJ · rın rnukadderatı için kurula- ne göre Duçe ve Kont Ciano · e, 
~legeler~2:t Fransız. Alman ve ltalyan B1TARAF BtR YERDE Çekoslovak meselesi kadrosunu 90k ge-

Çelto 
1~ en mürekkep bir komisyon- çen teklifleri taşıyarak gi~lerdir. 

'-\lardı a ovak murahhasları da buluna· 2 - Alman ve Çekoalovak or- B. Mussolininin fikrince umuml bir 
l.:ı_J:'taııa~ dalarını birbirinden ayumalı iize. tesviye için çalışmak imklnı mevcuttur. 
~. F'~ lngiliz baıvekilleri son da- re aralarında /ngiliz, Fratuız ve Bu umumi tesviye bilhassa ispanya me
~ er~en Yeni Çek devletinin 1 belki de /talyan lnıooetlerinden selesine, ekonomik vaziyete ve diler mü

tenılllabnı alrnaia çabpnak-
1 miitetelılıil bir bitaral perde tef- hiın meselelere pmll olacaktır. 

Atatürk 
Barbaros ihtifali mü-
naaebetile çekilen 

telgrafa cevap verdiler 

1.stanbul 29 (A.A) - Barbaros ihti
fali münasebetiyle vali ve belediye reisi 
Muhiddin Üstündağ tarafından halkımı
zın derin duygularını bildirmek üzere 
Ulu Şefimiz Atatürke çekilen telgrafa 
Büyük önder aşağıdaki cevabı vermiş

lerdir. 
Muhiddin Üstündağ 

Vali ve Belediye reisi 
lstanbul 

Büyük Türk Amiralı Barbaros ıçın 

yapılan törende sayın halk tarafından 
hakkımda izhar edildi&tini bildirdiğiniz 

samimi hislerden çok duygulandım. Te
şekkür ededrim. 

K.ATAT'ORK 

MEKSiKA MlLLt BA YRAMl 
MONASEBETIYLE BOYOK ŞE
FtMlZLE MEKSlKA RElSl

COMHURU ARASINDA 
TEA TI EDtLEN TELGRAFLAR 

Ankara, 29 (A.A) - Meksikanın 

milli bayramı münasebetiyle Atatürk ile 
Meluika reiaicümhuru general Kardenas 
arumda qaiıdaki telgraflar teati olun· 

muıtur: 

Ekselans general Lazaro Kardenas 
Reieicilmhur 

MEKSiKA 
Meuikanın milli bayramı dolayıaiyle 

ek.el&neınıza en hararetli tebriklerimle 
birlikte phat eaadetleri ve Meksikanın 
refahı hususundaki eaınimi temennileri
mi arzetmekle bahtiyarım. 

K.ATATORK 
Eksel&ne Kemal Atatürk 
Reieicümhur 

ANKARA 
Meksika İstiklalinin yıldönümü mü

nasebetiyle göndermek lütfunda bulun· 
duğunuz tebriklerden dolayı ekselansı

nıza hararetle teşekkür eder ve şahsi 

saadetleriyle Türkiyenin refahı husu
sundaki samimi temennilerimi arzede
tim. 

LAZARO KARDENAS 

Barbaros 
İhıif ali münasebetile 

BOfoekilimizin 
telgrafı 

İstanbul, 28 (A.A) - Barbaros ihti
fali münasebetiyle Barbaros günü komi
tesi adına İstanbul Vali ve belediye reisi 
Muhiddin Uatündağ Başvekilim.ize aşa
ğıdaki telgrafı çekmiştir. 

PEK SAYIN CELAL BAYAR 
BAŞVEK1L YALOVA 

Bilyük Ti.irk aıniralı Barbaros için 
emir ve tensibinizle yapılan törende sa
yın başvekilimizi hürmet ve teşekkürle 
andık. Merasime iştirak eden halkın ve 
heyetlerin tazim ve ıilkranlarını arzede
rim. 

Barbaros günü komitesi adına Istanbul 
valisi ve belediye reisi 

MUH1DD1N 'OSTONDAC 
Başvekilimiz şu cevabı vermiştir: 

. MUHtDDtN 'OST'ONDAC 

SAYFA: 3 
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'soN tt•ABER 

Deniz harp okulundan 
çıkan yenisubaylarırr.aız 

İstanbul, 29 (Hususi) - Deniz Harp okulundan bu sene mezun 
olan genç deniz subaylarına merasimle diplomaları tevzi edilmiştir .• 
Bu münasebetle mektep komutam güzel bir nutukla gençlere yeni va• 
zifelerini anlatmış, onlara muvaffakıyetler dilemiştir. 

Başvekıl B. Celal Bayar 

Merkez bankasında 
müesseseler erkanı 

mali 
ile 

ve iktısadi 
görüştüler 

İstanbul, 29 (Hususi) - Yalovadan dönmüş olan Başvekil Bay 
Celal Bayar bugün Merkez Bankasına giderek iç ticaret umum mü
dürünü, Ticaret odası umumi katibini ve bazı mali ve iktısadi rnües· 
seseler erkanı ile görüşmüştür. . 

Türk - ltalyan 
tt H 

goruşmesı devam 
ticaret 

ediyor 
lstanbul, 29 (Hususi) - Türk - ltalyan ticaret müzakereleri de

vam etmektedir. Bu sabah komisyonlar toplanmıştır. Bu toplantıda 
her iki tarafça tesbit edilen esaslar görüıülmüştür. Heyetimiz öğle
den sonra ayrı bir toplantı yapmıştır. Müzakereler devam etmektedir. 

Dahiliye Vekili Y alovadan. döndü 
Yakında Kastamonu ya 
gitmesi muhtemeldir 

İstanbul, 29 (Hususi) - Dahiliye vekili B. Şükrü Kaya bugür 
Yalovadan geldi. Bir kaç güne kadar Halkevinin açılma r~sminde bu
lunmak üzere Kaatamonuya gitmesi muhtemeldir. 

Amerika Rusyaya rnü-
racaatte bulundu 

Moskova, 29 ( ö.R) - Havas ajansı muhabiri bildiriyor : Ameri
ka maslahatgüzarı hariciye komiser muavini bay Potemkini ziyaret 
ederek Sovyet Rusya hükümet reisi veya devlet reisinin de BB. Hitler 
ve Beneşe kendi mesajına benzer bir mesaj göndermesini teklif et• 
miştir. 

Sovyet hükümeti harbin önünü almak ve sulh yolunda bir tesviye 
temin etmek için Amerikanın bu teşebbüsünü memnuniyetle kar__şı
lamıştır. Sovyet hükmncfi hUbin önüne-g~k için en muayyen -ça
reyi beynelmilel bir konferanaın İçtimaında görmektedir. 

Londra, 29 (ö.R) - Lord Halifaks Sovyet sefiri B. Melskiyi, bal
ya sefiri Kont Grandiyi ve Amerika sefiri B. Kenediyi kabul etmiştir. 

Mussolini dün Hitlerle 
iki defa hususi görüştü 

Münih, 29 (Ö.R) - B. Mussolini dün akpm trenle hareket ede
rek Brener hududunu geçmiş ve bu sabah Münihe gelerek B. Hitler 
tarafından selamlanmıştır. Konferansm sabah celaesinden sonra bay 
Hitler B. Mussoliniyi öğle yemeğine davet etmiştir. 

B. Musaolini Macar ve Leh ekalliyetleri meselelerinin de Münihte 
halledilmesine çalı~caktır. Bu meseleler halledilince Duçenin fikrin
ce dört Avrupa devleti arasında ekonomi ve teslihat meselelerinde İş 
birliği için bir plan hazırlanabilir. 

B.Ruzvelt 
VALl vE B~~~~:: Barış istiyorum 

!Kaçakçılık kana· 
nu değişiyor 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı, ka· 
çakçılığm men ve takibi hakkındaki ka· 
nunun bazı maddelerini değiştiren hh 
kanun projesi hazırlamıştır. 

Barbaros ihtifali münasebetiyle çek- d • 
tiğiniz telgrafı büyük memnuniyetle al- 1 yor 
dun Barbarosun bütün cihan itibarile en Vaşington 29 (A.A) - B. Ruzvelt ga-
bilyük amiral olduğuna şüphe yoktur. zetecilerin Avrupa vaziyeti hakkında be
Vatanına ve milletine karşı yüksek fera- yanat istemeleri üzerine barış istediği
gatle yaptığı büyük hizmetler Türk ni söylemekle iktifa etmiştir. 
gençliğine her zaman için örnek olacak 
kıymet ve mahiyettedir. 

Başta EkselAnslan olduğu halde ter
tip heyetine ve ihtifale iştirak edenlere 
değerli teşebbüs ve hizmetlerinden der 
layı teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞVEKİL 

CELAL BAYAR 

----:---
Av çiF tesi ile kendini 

vurdu 

-=--
Umumi mürakabe he
yeti • • 

nızamnamesı 
Sermayesinin tamamı devlet tarafın

dan verilmek suretiyle kurulan iktısa
di teşekküllerin teşkilat, idare ve 
mürakabeleri hakkında yeni bir kanun 
meriyete girmiştir. lktısadi teşekküller 
bu kanuna uymak için çalışmalarına 
başlamışlardır. Bu kanunla teşkili der
piş edilen umumi mUrakabe heyetinin 
vazife ve selAhiyetlerinin icra sureti 
hakkında bir nizamname projesi hazır

lanmaktadır. 

Proje, diğer bakanlıkların mütalaala· 
rı alındıktan sonra başbakanlığa veril

miştir. Mer'i kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki kanunun en mühim madde· 

!erinden on maddesini değiştiren proje· 
nin en mühim hususiyeti muhbir ve mu· 

sadirlere verilecek ikramiyeler sistemin· 
de değişiklik yapılmasıdır. Yeni proje 

ile peşin ikramiye usulü kaldırılmakta, 
muhbir ve musadirlere daha emin bir 
§ekilde ikramiye verilmesi imkanı temin 

edilmektedir. Projenin ihtiva ettiği di
ğer hükümleı yurdumuzda yapılan ufak 

tef ek kaçakçılığı esaslı bir tekilde önli
yecek müeyyide ve tedbirleri cami bu
lunmaktadır. 

Evvelkl gUn Tirenin Çini yeri köyü 
ovasının Dereli çay mevkilnde kuş av
lamağa çıkan Uç arkadaştan Veli Çetin, 
avlanırken çifteyi idare edememiş, çı- ~~~"'!!!'!~~~-'"!-!!L!!L!!'-~_"""!_~-~~~~~~~~!!"!'"~~--~-----

~KZ1FLXZ'/~!1Jt/.LZZ~.:/T.n',J~.Z7 //7 /7.7 / • ·.~ 
kan ıkurŞUnla ağır surette yaralanmış- ~ 
tır. Yaralı derhal memleket hastanesine ~ 
getirilmişse de hayata gö:ı:lerini yum- A ve JJ k 
muştur. Hadise, kazadan ibarettir. J= . na ___ * __ _ 
Araba devrildi, ara 
bacı altında kaldı 

Menemenin Sasallı köyünde çiftlik sa
hibi B. Arifin hizmetklrı Ali, Ariie ait 
tek atlı araba ile Uç kuyular mevküne 
giderken taş köprüden geçtiği sırada 

araba devrilmiş, Ali muhtelif yerlerin
den yaraluımqtır. Yaralı hastaneye kal-

clmlım.ur· 

Yusuf Riza Okulunda 
Yeni öğrenci kaydına 15 eylul ve derslere de 1 birinci teşrin tari

inden itibaren başlanacaktır. 

İ:estelli Caddesi No. 76 TELEFON 2914 
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1 Sosyal terbiye : ŞEYTA 
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VE KUMPANYASI 
............................. ıam .. ;:mıı:mııı 

Büyük aşk ve macera romanı -,. 
- 61-

Ne mümkünse yapılmalı 
bir şehir tiyatrosu artık 

kurulmalıdır ... 
-4-

Jaıı. birdenbire dalııuı bir halde: ! kalmıştı. Karjak ve ~al~an da onun 
- Demek, dedi. Size lllım olan eyi, bu ihtiyatkar hareketme tabı olmuşlar

bir huta müşahedesidir, eğer bu kabil' dı. Niyang ise bu gizli teşkilatta görün
oluna muvaffakıyelten emin bulunuyor· miyen (Şef) in teıkilat azalan nezdinde 
ıunuz) murahhas aıfatiyle onlann yanında kal. 

Yazan: Nabi Ze~ 1 Ekemen 

Bu eırada yandaki hasta koğuşlarından mışh. Bizde fikir hareketleri pek az .. 
ihtimal onu harekete getirecek vesait 

ve sebeplerin az o1ma..sı buna ıebeptir. 
birinden bir inilti duyuldu. Her sün şifreli tolgraAa aldığı emir-

Doktor Sübebranı !eri onlara teblii{ ediyordu. 
- lıte dedi. Burada duyduğum ye· 

glne ses sadece inilti ve hazan da tehdit 
tesidir. Bu zavalldardan bundan başka 
hil'leJ' öğrenmek kabil değil.. Müsaade 
edeniniz değil mi ... Gidip bakalım .. he
men gelirim .. 

Cus. Jan1a beraber buraya girmemişti. 
Dol<tor dıpn çıktL 
Jan laboratuvar vazifesini gören bu 

odada bir an yalnız kaldı. 
Pcnç.ercdcn gelen güneş ziyası masa· 

nın üzerini dolduran tüplere. lamlara 
çaTPIJ"Or, nikel iletler üzerinde akialer 
bırakıyordu. 

Jan ... içinde beteriyetin amansız düş
manı milyarlarca mikrop kaynapn tüp· 
ere daldı. 

Gece geç vakıt doktor Sübebran 
hastanenin hızla ve şiddetle çalan kapı 
ıeai ile uyandı • 

Boğuk ve telaılı bir aes haykırıyor-
du: 

- Doktor.. doktor.. Çabulı:.. Çabuk 
mösyö J anın yanına kO§Un .. 

- NasJ) Mösyö Jan Lö Helye ra
habız mı) 

- Evet .. Hem de çok ... adeta boğu
acak gibi oluyor. 

Beni •İze o yolladı. Galiba aklını da 
oynattı. Çünkü ıize gönderirken (git 
Öoktoru çağır .. çolı. ıevinecek) dedi. 

Guoun hınçkınklarla kesilerek oöyle
diii bu •Özler üzerine dol.tor hastane
den dııarı hrladı. 

Yiyanedan koğulan Yiy:ın:ılı doktor 
Signıund F reud, insanl3rın meyillerini 

T oplanhlar, T unu~tan epey uzakta, 

deniz ve şehre h.3.kim bir tepede İn!'a 

edilmi, olan büyük ve mermer bir bina· 
üç ana ınnıfa ayırıyor: da oluyordu. 

Burasını otelden daha emin bulan Ta-
tiano kiralamı,h. 

Karjak ve Cema]yan kavga ile netice

lenen son münakaşalarından beri dargın
dılar. Konuşmadıkları gibi kontesin ya

nında da birbirleriyle rastlaşmamağ:ı ça
lışıyorlardı. Biri ~eldiği zaman öteki he
men buradan gidiyordu. 

Tatiano ise onlann kendine birbiri 
aleyhinde söyledikleri sözleri alayla din-
liyordu. 

Kira ile tuttuğu bu yer çok lüks bir 
,ekilde ve büyük bir itina ile telriı edil-

Mide: 
Şehvani meyiller ( göz=c 

kulak=musiki ve ~ai.rc) 
Tahakküm meyilleri. 

nııanzara, 

insanı hayvandan ayıran, tefrik eden: 
ln•anın dü,ünme kabiliyetidir. Muhake
me etmeyi beynimiz bize harekii.tiyle ve .. 
riyor, hissettiriyor. 

F reudun İpret ettiği meyilleri tatmin 
edebiliriz belki.. U.kin beyine, bilhaesa 
i,Ietmefie alı,ıırmak, harekete getirmek 
için. verilecek gıdayı bulmak güç .. Hele 
muhit çorak ise beyini harekete getirmek 
hemen hemen imk.Ansız l[ibi ve yahut 

mişti. bu" k ki "t Lk 1 yü eme ere ve zamana mu eva" ı • Küçük masaların üstünde ufak hey-
ke1cikler vardı. 

Duvarları usta aanatki.rlar elinden çık. 

mı• büyÜk tablolar sü.lemişti. 
Bugün Tatianoyu ziyarete Karjak gel· 

tır 

Beyinleri hareJc.ete getirmelc. için ne 

vapma.k lizım İse bir An evvel yapmalı. 
Her geçen gÜn bizi yirmi dört saat te
rakkiden geri koyuyor. 

mi~ti. Netice: Beyini harekete getirecek mü-
Bermutat yine doktor Cemalyan aley· 

hinde ~hp tutmağa b?.,1adı. 

- Bu herif, dedi. Muhakkak bize 
ihanet edivor. Bir takım gizli işler yapı
yor. Onunla dargın değil iken daima ha-
reketlerini ve sözlerini göz önünd~ tu
tar, ih.tarlanmla, tehdit1erimle yola ge

tirmeğe çalışırdım. Fakat şimdi dargın 
olduğumuz için herif büsbütün serbest 
kaldı. Süphelerimden Niyanga da hah-
sellim. 

esseseleri evvel& kuracaksınız. sonra baş-

lıyacaksınız beyinlere idman yaphrmağa. 
Bu işi yoluna koyun, sonrası kendili-

iinden olur .. 

Tiyatroyu kurmalı. Ak,amlart insanın 
lzmirde canı sıkılıyor. Gidip eğlenile

"'.~k yer yok ... insan gülmek ihtiyacında .. 
dır. 

Saadet ne demektir > 
Bu da sual mi) 

O bir kerre tadını aldı mı sonra kendi .. 
liğinden gider. 

Bu Y3!tyan ölüler, sağ olarak yapma .. 
nın ölü olarnk ya~amadan dah3. lezzetli 

o1dukların1 nnlıyacaklar ve -belediye 
reisimw eize teşekkür edeceklerdir ... 

Fuarda temiz hava, zevkli bir muhit 
görerek mütele:?~İz olduklan zaman na~ 

sıl teıekkür ettilerse öyle teıekktır ede
ceklerdir. 

Ne hikmeti hüdadır bilmem: Ukala 
ukalayı ne çabuk buluyor. 

Bunlardan birisi ben ukalaya 
monlardan bahsetti. 

Hor-

Ne anlanm öyle ince i~lerden ben) 
Vücudumuzun bazı azasını hormonlar 

tahrik edermi~. insanda hormon, oto
mobilde benzin demek imiı. 

Ne tuhaf şeyler ... 
Ne ,Jhaf şeyler .. 
O halde tiyatroyu yaşadıkça hormon 

da para olsa gerek. Yalnız tiyatroyu mu, 
her şeyi. Bu dün de böyle idi, bugün de 
böyledir, yarın da böyle olacaktır. İnsan 
ne kadar artnıist olsa yine bir cepheden 
egoisttir. 

Bereket ki öyledir. 
Şahsi hırsı dünyadan kaldırırsak ça

lışan ve binnetice cemiyete müfit olma .. 
ğa uğraşan insanlann eayısı yüzde itiha .. 

riyle pek aza dü~r. Zira çalıf&nlar yal
nız idealistler kalır, bu da pek azdır. 

Gelir olmaksızın para yemek miras 
yediliğe benzer. Sonu ifl&.stır. Tiyatroyu 
kurarken ilk düşünülecek iş varidat men• 

baları bulmaktadır. Belediye, vilayet, 
hatta, hükümet yardımı elzemdir. Lakin 

Janı yatağında alet içinde fakat göz
lerinde bir memnuniyet şu1esi görünce 
taf!rdı. 

- Niyang ne dedi> 
Ne bileyim saadet ne demek oldu- bu yardımlar -oh babam para geliyor, ne 

- Hiç .. Onun sanki afyon yutmuş gi- ·runu.) diye üzülürsün diyerek- temenni edil-
k

. i n 

bi bir hali var. Ona mukaddes lef ıl8.tı- Kaymaltlı bir baklava yersin, ho§una mekle beraber tiyatro kendi iradiyle mas-
mızın Afrikadaki azalariyle temasa gel~ 1ider, mesutsun. Birisini öldürürsün ka·
mesini ve Cemalyanın onlarla b:ılik ola- rını elinden aldı kaçırdığının cezasını ve

ralc ne gibi haltlar işlediğini öğrenmesini -ir, intikamını alırsın, mesutsun. 

- Fakat.. bu imkansız.. dedi. Has
talık birden ve bu kadar süratle •İze geç-

miş olsun .• lnandmıyacak ıey.. tavsiye ettim. Ben mi, ne ile mesudum) 
Janın nabzına bakarken Gua endişe • - Senin fikrince Cemalyan ne isti-

içinde sordu: 

Sübehran cevap vermeyince Cus, o 

ana kadar zaptettiği göz yaılannı aalı
\"erdi. 

Fakat J an, aakin bir halde, 
limelerle tunları söylemiıti: 

kesik ke-

yor) Ne maksat güdüyor) 
Büyük. ihtirasını tatmin etmek is .. 

tiyor. 
Kimin zararına) 

Herkesin zararına.. Sizin zararını-
za. benim zararıma ve h.atti ... 
Karjakın tereddü.dünü gören Tatiano 

ısrar etti. 

Dev adam sözünü tamamladı .. 
- • .. .. . hattali cŞeb in zararına .. 
Genç kadın, gayet hafif bir aesle: 
- O buna CE!'Sal'et edemez .. dedi. 

Yazı makinesinin b~ına 
palavraları yazmakla ... 

oturup bu 

Şimal kutbu kA,ifi Nansenin hatıratını 
okuyordum. 

Birisi Nansene: 

(Bu kadar sene buzlar aruında yapa· 
yalnız kaldınız, sıkılmadınız mı).. sor• 
mu9 .. 

- Doktor .. beni dinleyin.. Ben sizin 

haatalık tüplerinizdeki mikroplardan bir 
az alarak kendimi qıladun.. artık .. be
nim ilzerimde .. çalıpbiliroiniz.. Elimden 
geldiği kadar size yardım etmeğe, ta
katim olduğu müddetçe hutalık ve ted
birleriniz1e vücudumdaki tesirlerini size 
izaha.. mü~ahadenize faydalı olmağa ... 
çalıp.cağım .. 

- Çocukluğumdanberi zevkim, he
vesim, hatti. tahsilim Arctris olmuştur. 
Fikrimin ya§B.dığı muhit buzlar olmut
tur. Hiç insan kendi muhitinde, fikrinin 

- Nasıl edemez.. Şimdiye kadar et· yapdığı ve anla~ddığı muhitte sıkılır mı) 
medi mi sanki.. Birbirini kovalıyan mu· cevabını vermiş .. 

TATIANONUN YANINDA 
vaffakıyetaizliklerirniz acaba hep onun Nansen bir de mütefekkir ismi veri-
eseri değil mi? 

Tatiano, Fransaya dönmek zamanı 

gelmediğini takdir ettiği İçin Tun usta -BiTMEDi-
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Belediye intihap encümeni riya-
setinden: 
2 Birinci tetrin pazar günü intihap sandıklarının bulunacağı intihap 

mıntakaları ve bu mıntakalara bağlı mahalle isimleri qağıya yazıl
mıştır : 

Mahalle isimleri Sandığın bulunacağı yer 
Oçkuyular, Güzelyalı, Göztepe Güzelyalı Polis karakolu 
Mitat Pa,a, Murat reis, Barbaros, Tur- Karantina Belediye zabıta 
gut reis, Kılıç reis, Çankaya mıntakası. 
Salepçioğlu, Yıldız, Fevzipqa, Kur- Hacı Mahmut camiinde. 
tuluf, Kahraman mesçit, Kestelli, 
Uğur, Türk yılmaz. 
Y etiltepe, Çahabay, ikinci Osmaniye, 
Güngör. 
Tınaztepe, Kocatepe, Duatepe, Çe
mentepe, Bozyaka, Karabağlar, Atilla 
Dolaplıkuyu, Orhaniye, İkinci Azizi. 
ye, İmariye, Altay, Kadiriye 
Tan, Namık Kemal, Olkü, Sümer 
Odunkapı, Bozkurt, Halil efendi, Ka
lafat, Dayıemir, Batçımeııçit, İ&areis, 
Tuzcu ve Hasta mesçit. 

Değirmendağı Camiinde .. 

Eırefpll§a belediye zabıta 
mıntakasında.. 
Yapıcı oğlu cıımiinde .. 

tkiçetmelik Polis karako
lunda .. 

Pazar yeri, Ballıkuyu, Kubilay, Mirali, Pazaryeri camiinde 
F aikpqa, Güzelyurt, Alireis, A!tı::ordu, 

Yeni, Sakarya, lstiklil, Oruçreiı. 
Akıncı, Hatuniye, Etiler, Oğuzlar, 
Erler, Yenigün, Akdeniz, Hurfidiye 
Tepecik, Dağyolu, Güney, Koca 
kapı 

Hatuniye camünde 

Belediye temizlik i§leri da-
- iresinde. 

' 1 

' 

Alıancak, İsmetkaptan, Kültür Alaancak Belediye zabıta , 
mınt:ıkasında 

Kahramanlar Kahramanlar polis kara
kolunda 

or: Zannedersem Hume idi. 

Hume dermiş ki: Etrafın düşünüşü, 
:\data ve ahli.kı sana uyuyor ise mesu
dum. 

Yüksek mevki tutmuş bazı Avrupalı· 
!arın, bilhassa lngilizlerin karikatür gibi 
eşleriyle nasıl mesut olduklarını ıimdi 
'lnlıyorum. 

Yukandaki lafı muhakkak Hume söy-
1emi,tir. 

Zira Nan.sen §ehadetine itimat 
cek bir zattır, yalan söylemez. 

edil"" 

lzmirde yaııyan ölüler var. Şey yanlış 
söyledim. ölü yaııyardar var. Hiç hata 
yapmasını aevmem, derhal tashih etme· 
liyim. 

Bu teneffüı eden, yemek yeyen, yü 
rüyen ve bol, bol para kazanan -allah 
bin bereket veroİn· bu canlJar muhak
kak mesutturlar. 

Mesutturlar zira kendilerini muhitle .. 
rine uydurmuılardır. idealleri tahakkuk 
ediyor: Karlar kıt olmakla beraber fena 
değil. 

Lakin cemiyette yalnız para kazanma .. 

yı düıünenlerden bir fayda beklemesin. 
Yok beni dinlemez de yine beklene, 
bekliye duroun. 

Ben borcumu yaptım ve haber ver
dim. 

Yok beni dinler de bunları cemiyete 
insanlığa fayJ • lı bir unsur haline koymak 
İsterse onlara bilmediklerini ve yaşayış 

tarzlarının ne kadar mana.sız ve felsefe· 
siz olduğunu öğretsin. 

rafını tevazUn ettirmek çarelerini aramalı 
ve bulmalıdır. 

Bir çok yollar var. Bunlardan ileride 
bahsedeceğim. 

Şimdilik şunu söyliyeyim : 
Avrupa tiyatrolarının varidat menba· 

ları fllnlardır : 

Yüzde elli Abonelerde, 
Yüzde 30 Mektep ve diğer tetekkül-

lere verilen müıamerelerden. 
Yüzde 30 bilet ıatışından. 
iane veren olursa eyva11ah., 

Maamafih bunu henüz biz beklemiye· 
lim. 

Malum a : işler kesat .. 
Bu aboneleri temin etmek Ii.zım. 

Biraz onun bunun keyfini kıracağız 
amma, zıuar yok.. ileride yanddıklannı 
anlarlar ve T evlik Fikretin murahhasla· 
rı gibi - mahcup edildiklerinden bizi da
ha çok severler. 

Hele ucunda gülmek ve eğlenmek 
olursa ki, olacak. Nice Hazımlar, Yasfi
ler yetiıecek. 

işte dediğim gibi bu maruf İnsanlara 
müracaat edilir. Jsim ve künyelerini tea .. 
bit etmek gayet kolay : Ticaret odasına 
sorun, size söylesin., 

Bu zevata iİderiz. Senede on temsil 
vereceğimizi, her temsil için birer bileti 
timdiden almaıını, tiyatroya gelmezse 

bile iane verdiği farzederek bu fedakar
lığı yapmasını kendisinden rica ederiz. 

isterseniz bu iıe beni memur edin, eı· 
raya iİder hepsinin elini ayağını öpe· 
rim. 

insan bir kerre de parayı verdi mi, 
acısını çıkarmak için muhakkak gider. 

Sabun ister ağzunda köpür, iıter kö
pürme. PaJ"a verdim, görcc.eiim. 

Bu it te böylelikle yoluna girer. 
Mesela ben zengin bir adam olmadı

ğun halde bu it beni hiç korkutmıyor .. 
Zira : Evveli nasıl olsa sahne mensubi

le arkadq olacağım. Benden nasıl olsa 
para almıyacaklar. Saniyen .. §İmendifer 

asrındayız .. cehenneme yaptırdıiım tre
ni ikmal ettirebileceğim. 

Nasıl olsa cehennemlikim.. Bari ora

ya gidinceye kadar yaptıracaitm trenle 
bey gibi rahat rahat gideyim .. Sonra ne 

isterse ol.un.. Bir günlük beylik beylik
tir. 

Cehennemde yanaam bile gidinceye 
kadar cakamla giderim a .. 

Mühim bir noktaya temat edeceğim .. 

-~~~~~~~~~~~~~--
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emleket gezintileri: 
..••....•..............•...••.••••..•••.• , ....•.... 

Aydın temiz suya 
hayet kavuşuyor 

• 
nı-

Aydındıııı bi7 manz<1ra 

Tallin bana biricik eyillğl: Sürtallah mlE ve çalışkan bir reisle enerjili ~ 
kerim diyar diyar geEdirmesldlr. murları var; Aydı.ıı belediyesi b 

Aman!! !eytan kulağına ktıl'Şun.. O eheınmlyet vererek evlere dağıtılan ~ 
kadarcığına ,ukredeyim de bu eyillğl çok ralı içme suyu ile, Allahmdan akall ~ 
görmesin ... Kürek mahkQmlan gibi be- yu tahlil ettirmiş, umuml Btıywı, ~ 
ni bir yere mıhlayıp bırakmasın.. •udan daha z.lyade güzel ve az _. 

Hiç olmazsa slıinle §Öyle tatlı tatlı olduğunu tesbit e~ ... Zaten bil el 
hıısbihal etmek fırsatını buluyorum az.lz kaklarda •atılan sular, demin SÖY~ı' 
okurlarım.. ğlın Pınar meslrellğlnde iki menb ıf * tulumba He çekilen sulardır. Ontlll 

1 
Aydın hakikaten güzel bir şehrimiz- cak temizliğine gllniil veriyorlar, !f' 

dlr. Yeşillik, suluk, sulaklık .. Hemen hu kadar.. ı' 

taraf ağaçlarla bezenmiştir. Evlerin hel' Umumt suyun güzelliği ve fayd3$ı ~ 
birisinde iki karış olsun bir bağcık var- bit olunca Aydın belediye•! bu s1Jytl bJ1 
dır. Bahçeler de ya incir, ya portakal, ya başından avlayıp borular içinde am d~ 
turunç, ya ayva ağaçlariyle stıslenmiş· tesisatla ~ehre getirmeğl dü!Unm~, ili' 
tir. Hele htt evde bir su var ama saati, şündüğünü de karara bağlıyarak ~af 
maatl yok .. Emme nasıl dersen öyle akı- liyat sahıısına dökın~. bir su kuınP t 
yor. yası ile mukavele yapan Aydın bele 
Bakın Aydının bu su hikayesin! size yesl, elektrik işinde olduğu gibi çolt ~ 

anlatayım: kında fenni tıesisatlarla bu suyu ~e 

Onun, lzmirin cŞaşal> ı gibi bir ma
salı olup olmadığını şimdi bllrnlyorum. 
Belki sonra öğrenirim, ama bu su Aydı· 
wn cPmar> denilen meslrellk bir mev
künde dağdan aşağıya olanca kuvvet ve 
letafetiyle akarak bir değirmeni döndür
dtıkten sonra evvela tahta arklar, sonra 
ktınkler içinde şehre giriyor, taraf taraf 
çeşmelere, bizim lzmirin umumt çeşme
leri gibi değil, evvel zaman çeşmelerine 
bölük bölük akıyor. Oralardan da her 
ev için, su yolcularının bildiği?!? bir 
tertiple, borulara, künklere akıyor, ev
lerin de kiınWnde havuz, kimisinde haz
ne, kimisinde musluk bulunduğundan 
sular istediği gibi akıp gidiyor, lakin açık 
ta geldiği için, menbaından feyezan eden 
bu temiz ve güzel su, şuralal'da, buralar· 
da pisleniyor. 

Evler bu suyu ancak umumi işlerinde 
kullanıyorlar, içmek için sokaklarda ge
zen sürülerle merkepler teneke teneke 
ayrı bir su taşıyorlar, dağıtıyorlar, iki 
tenekesi yedi buçuk kuruşa .... 

Fakat Aydın belediyesi; iti başında te-

halkına (amma saatli) lçirtecck, haY• 
ve sıhhatin önde gelen bu li!zumuntı; 
mln edecek gibi; z.lra Aydının bUtU!1 e 
de ve sokakları, değil arabalara, oto~ 
billere hattı\ ln•anlara bile yol verınır 
cek kadar kazılmı!, oyulmuş, kara k~ 
kocaman kocaman su borularını göğ$ 

yatırmış bir haldedir. ~ 

Hak selAmet versin. Şubata doğrtı bll' 
evde Şa~alın, Yamardarın ayıırını!A 

miz sular akmağa bıışlıyacak. 

* Aydının yazılacak, anılacak hus~ 
!eri pek çoktur. Yalnız şunu şu b' ııl1 
mektubumda söyliyeyim ki: Dar 

1 
bütçesi olan Aydın belediyeıi, Jdııl; 
der, kim ne itiraz ederae et.in meırıl 
için, halk için çalışıyor. ..~ 

Buaün bu kadarlığı yeter mi de.s;:;i! 
sevgili okuyucularım, yeter değil ill' 
Birkaç gün sonra tekarr buluşur, 1 I> 
bir Aydın havası estirir ondan sonra 
göçeriz başka yerlere ... 

TOKDtL .-' 

lsviçre federal 
konseyinin o 

mesa11 
Münih konferansı gergini iti azaltmazsa, 
İsviçre fevkalade tedbirler almağa karar verJt 
- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE -

Eğer bir harbin önü alınamazaa di
ğer bir çok milletler daha buna sürükle
neceklerdir.Harp bütün dünyada ve baş
ta muhasun memleketlerde hayale oığ

mıyacak. kadar maddi ve manevi zarar• 
!ara, harabiyetlere sebep olacaktır.. Bu 
ihtimal o kadar vahimdir ki bunun önü
ne KCÇmek için bizimki &ibi en mütevazi 
bir sesin bile sulh tesviyesi lehinde yük
selmemesi ciiz olamaz. F cderal konae .. 
yi bu hitabının iki tarafça da anlanaca
ğına emindir ve bu teşebbü.te bütün an• 
nelerle bütün lsviçre kendisine zahir ol• 
maktadır.> 

Bern, 29 (ö.R) - Federal konseyi 
(loviçre hükümeti) bu tabahki içtima
ında Münib konferansı umulduğu gibi 

emin olduğum belediye reisim, o çok 
kıymet verdiğimiz (Memlekette muv• 
man) iıte bu tiyatroyu yaptığınız za .. 
man daha kuvvetle doğacaktır. Mcm .. 

leketin iktısadiyatına, imarına, sıhhatine 
yapmlf olduğunuz ödenmez hizmetleri
niz tiyatronun yanında bir kat daha par
lak görünecektir. 

Bu kuracağıntz müessese fikir ocağı 

olacak. yani hayvani ihtiyaçlarımızı de
ğil, bizi hayvanlıktan ayıran ihtiyaçlan
mızı temin edeceğinden kıymeti herşe
yin fevkinde olacaktır. 

. . ·ru··· . 1 ~'- olıf vazıyetm gcrgı ıgıru aza tmıyacaa. " 
aıı memleketin müdafauı ve budu~• 
takviyesi için fevkalade tedbirler ~.-;: 
iia karar vermi~tir. Şu takdirde yeıU ıJ 

nıflar ıilih altına çağırılacak ve f.0~,ı 
uambleıi tarahndan bir bqkuma~ 

seçilecektir. r,rJ 
Siyasi gruplar öğleden sonra '."ıl f' 

konıeyin bir delegasyonu ile birlikl• 
niden içtima etmi§lcrdir. 
~~~~~~~-,_./ 

Her işe elverişH 

Kiralık hae. 
Gazi Bulvarı Uzerinde Borsa v• ıJ 

kalara çok yakın bir mesafede bet el>' 
elveri§li depo, yazıhane ve muayeJI ,1 
ne ıeltilleri de kullanılabilecek bit f 
yette büyük bir han kiralıktır. ,/• 

Arzu edenlere topdan ve ayrı. 

dahi verilebilir. 
1
tl 

Istiyenlerin: Gazi Bulvarında ll11~(1' 
8 di§ doktoru Azra Demirelli'ye ~ ' 
caaUeri. 1-3 (2927) ,/ 

kiralık apartrl1~~ 
Bayraklı, Mersinli Bayraklı Belediye zabıta 

mıntakasında .. 
3607 (2984) 

r • ....:zaılill"'All?P'llınl9';;~m:l'lilli:llll!Z:ıı7J'ri:Zat:O"E.TL7"~'.:ZZ2Zll1!A:ZZ:ıız:ic:lti S.4-5 

Onu aldata rak, kandırarak, inandıra
rak ilim ocaklarına soksun ve orada yu
ğursun. Doktor Behçet Uz, gelecek nesillerin 

münevverleri eizi ıükranla yidedecekler, 
veriniz artık bu şehre en kıymetli hedi

yazan ukala kim diye yenw ... 

Dikkatle okumanızı rica ederim. Tiyatro 
varidat bahsındayız .• 

Anaforculuk .................... . 

Cetal Bayar Bulvarında vahit ~~~ı' 
Kan apartmanının 5 odalı birll> '/j 
ile 7 odalı üçüncü katı kiralıktır~ ı1 
konforu havi bu iki daireyi gel'llle 111~ 
yenlerin ayni apartman odacısına $ 

İ!\C pr:k kol y 've p y"aı .. uu ·- - . . 
. k ~tme lum için :zevce\1ie talıbun. 

1 a&rdU. va.ou•• -~---

Sevdiğimiz kara ııözlü bir kuzuyu ta
ze ot demetini koklıyarak yürütürüz. Bu 
İnsanları da güldüreceğiz diye tiyatroya 
ıürüklivdim. caatleri. 1-4 

mera " • 
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Fransada harp hazır ığ 4 KARILI iMPARATOR 
62 - Yazan: Kemalettin Şükrü 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
altına çağıran 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
ihtiyatları silah 
beyannameler duvarlara asıldı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yoksa papazı mı zehirleyeceksin ? Paris, 29 (ö.R) - 28 eylul 938 ta· 
rihinde milli müdafaa nazırlannm imza. 
lan ile saat 16 da neşredilen ihtiyatlan 
silah altına davet beyannamesi duvar· 
lara talik edilmiştir. Onu hasretini çektiği öte dünya cennetine yollamak 

için zehir değil.. Ellerim kafi.. Fakat hayır. 
öldürecek değilim.. Merak etme Hırıstidi ? 

Pari~. 29 (ö.R) - Franea • İngiltere 
cemiyeti reisi Marki dö Vogüe İngiliz. 
başvekili Sir Nevil Çcmberlayna §U 

mektubu göndermiştir : 
cEkselans, Fransa • Büyük Britanya 

cemiyeti reisinin, cemiyete dahil olsun 
olmasın, bütün Frnnsızlarm size karşı 

kalplerinin en derin köşesinde duyduk· 
lan hayranlık ve minnettarlık hislerini 
bildirmesine müsaade buyurunuz.. Sulh 
davasına en iyi hizmet ettiniz. T qebbü· 
sünüz harbin dehşetlerini bertaraf etmek 
için en a~il ve cesaretli bir teşebbüstür .. 
Hiç cesaretiniz kınlmndan en vahim mÜ· 
nakaşalara giriştiniz. Asilane jestiniz bü. 
tün açık görütılü fikirleri etrafınızda top· 
ladı ve en hararetli minnettarlık uyan· 
dırdı. Bunu en iyi takdir eden de İngil
tere~ Fransa cemiyetidir. Yann ne olur· 

b Sebastiyano, papas Eftimyosun ceva- buriyetinde kalınm. yada değil, bu dünyada, konuşmak İs· 
~beklemeden odasından dışarı çıktı. Hıristidi ıson bir ihtarda bulundu. 1 tiyorum. 

Pl Önilndekl muhafıza: _ Aman dikkat et.. Saygıda falan Bu sözler eğer derin bir hü~etle söy. 
ıe; İçeride bulunan rahip çıkmak is· kusur etme .. Bir kabalık gösterme ... Son· lenmcmiş olsa idi Eftimyos daha büyük 
edi e nıfuu olun... Fakat nazik hareket ra kilise alimallah topumuza duman at• bir endişeye düşerdi .. 
;· Ben şimdi geleceğim.. tınr. Papas, alışkan bir soğukkanlılıkla: 
.E edikten sonra koridorlara saptı. Sebastiyano bu sözleri dinlemeden sa- - Sizi dinliyorum evlat .. dedi. Mesih 

bun VVeli\ doğruca sarayın barem kıs-- rny nazırını büyük bir korku içinde bıra· ve Meryem bütün taksiratınızı affetsin .. 
d ğ da, evvelce karısı ile beraber otur- kıırak uzaklaşmıştı. - Sizin de mukaddes peder .. 

U u odaya gitti. Odasına girdiği :zaman rahip Eftim• Rahip hayretle başını kaldırdı. 
Karlsbad §Chrinde Çek polisleri 

sa olsun, emin olabilirsiniz ki sulhu ko· fabrikaJan i~çileri vaziyetin nezaketi 
rumak için aarfettiğiniz gayretlerin ha· karşısında cumartesi günleri <le milli 
tırasını daima muhafaza edeceğiz. müdafaa için çalışmağa karar vermişler• 

11.t ~urada karısının sandığı ve dolapları- yos bir kanepeye oturmuş, b~ım önüne - Benim de mi? 
S arıştırdı. uyuklar gibi eğmiş, parmakları tcsbihin· Diye sordu. Sebastiyano gülümsedi: 

0
°nra sarayın şarap mahzenine indi. de, dudakları bir dua mmldanır vaziyet· - öyle ya .. dedi. Hepimiz insan de· 

J) ~dan bir şişe şarap alarak çıktı. te buldu. ğil miyiz. Mukaddes kitabımız hepimi-

Paris, 29 (ö.R) - Fransız tayyare dir. 

l'as illresfne dönerken yolda Hıristidiye Papaı başını kaldırdığı zaman Sebas· zin de az çok günahkar olduğumuzu ya. 
tgeldi · d h' · 'b Uwl ~d b H · · bıh kk f · Berlin basını lngiltere 

Bir beyaz kitap 
nesretti 

S · tıyanonun, o a ızmetçıaı a g aıya m z:ıyor. ang1mız: cena a ın şe aatin· 
hı aray nazırı, eski kapı yoldaşının ra- tiyanonun oda kapısını içeriden kilitledi· den kendimizi uzak tutabiliriz. Y oba 
ıu: l!:Etirnyos ile birlikte imparatorun ya· ğini görünce biraz pşaladı. mukaddes peder kendilerini yemez ıç. 
b· da olduğunu öğrerunlş ve tehlikeli • - Kapıyı neden lcilitliyorsunuz ev· mez melekler soyundan mı telalc.kt edi· 
~yet sezerek hemen imparatorluk Jlt... yorlar .. 

e ko~~tu. Diye sordu.. Papu bir aalip ipreti yapb. Konferanslara rağmen 
tehditleri bırakmadı 

\>e~nç irnporator, Hıristidiye biraz ev- - Sizinle çok huaust ve gizli ,eyler Sebutiyanonun, bu sözlerle kendine 
~ bUzurunda geçen vaziyeti anlattık- konU§acaiım mukaddea peder.. Bu ko- ait bir günahı çıkartmak istediğini zan- --0---

&oı:ıra· d b' ' • · 1 · • • · · S · nuıma arum a m lf]tme ennı aatemı• nettı. 
Londra 29 (A.A) - Çekoslovak buh-o 

ram esnasında teati edilen diplomatik 
vesaik bir beyaz kitap halinde neşredil-Jlı ~ ebasüyanonun her halde bir pll- yorwn. - Hakkın var.. Bütün insanlar gü. 

d ar. Fakat bu plAn nedir. Anlıyaına- --Fakat unutuyorsun ki sözlerime her nahkardırlar. Cünahlannın itiraflarında t:' Git, onu bul. Maksadını anlatsın.. An ve her yerde hazır, nazır olan cena· samimi olanları Allah affeder. Söyle ev· 
~~en çatlıyacağun. bıhak ~ahit olacak. lat ... Seni dinliyorum. Ne gibi bir günah 

Münih konferansı hakkında evhama 
lazımdır diyorlar ... kapılmamak 

.... ;~ 
~-r. 

-------
Seb ~ışti. Hıristidi işte böyle koşarak - Daha eyi ya.. Ben de sizinle ce• isledin .. 
kor:i~hyanonun yanına giderken onunla nabıhakkm huzurunda, fakat öte dün· -BiTMEDi-

Volga bölgesinde
ki askeri talimler 0

rda karşılaşmıştı. ·-----------------------------l'eıaşıa: 
~ - :Ne var .. ne oluyor .. Böyle acele ne
llo: e koşuyorsun diye sordu. Sebastiya-

~Şimdi fşlm var, dedi. Sonra göril

rı:: Böyle elinde şarap şişesi ner7Ye gi
.... .rorsun.. 
-Od ddi ama ... Misafirime ikram etmeğe 

Yorum •• 
- Kim mi.Wirln? 

bıll\ f 
ta hof hoflm af haf hamfhouih hof 

E'..E;- Muhterem ve mukaddeı peder 
Jill\~os hazretleri .. 

11'ıııtidi sapsan kesildi. Boğuk bir 
~le: 

b :- Ne yapıyorsun Sebastiyano.. diye 
t flt-ırdı.. Bu hasta papası oarapla öldü
'eck tnisin ~ 

Scbastiyano katılırcasına güldü: 

d .. - Merak etmeyin .. dedi. Papası öl· 
h~ı'lrıeğc karar vermio olaa idim onu ze· 
ır e d "il h eg .. ıu iki elimle öte dünyadaki 
fl.aretini k •W• • 11 d 

l-fllYır .. çlde _ tıgı kcedn~~lt.ıne Syod ar ım. 
~ " o urece egı ım.. a e ona 
in J Ve Wci bir prap ikram edeceğim. 
d flnnıazaan itte bale.. Bir yudum içeyim 

e gönlün rahat olsun. 
Scbaati b- l .. ı · ek tiı Yllno oy e soy ıyer oarap 

Ct:İni dikti. Bir yudumda şişeyi yarını 

Amerikada bora 
Moskova 29 (AA) - Tas ajansı bil· 

diriyor: 
Volga askcı·i bölgesine mcruup kıta. 

atın talimleri nihayet bulmuştur. Ta· 
limler ordunun halkla olan sam.im1 rabı· 
tasını ve halkın ordusuna karşı olan seV'
gisinin kuvvetini isbat etmiştir • 441 Kişi öldü. On bin 

kişi yersiz kaldı 
Potemkini ziyaret ederek ya hükümet 
veya devlet reisinin B. Hitlcr ve B. Bo
neşe B. Rooseveltin müracaatine müma• 
sil bir müracaatte bulunmasını talep etw 
mi~ olduğunu haber vermektedir. 

Maddi zarar 150 
Nevyorlt 24 Eylül 

milyon dolardır B. Potcmkin Sovyet hükümetinin Bir• 
!eşik Amerika hükümetinin teklifini sem• 
pati ile karşılamakla beraber beynel~ 
lel bir konferansın derhal içtimaa dave

harap etmiştir. Bir çok kimseler deniz 
tini muhhar bir tecavüzün ve yeni bir 

ısulan tarafından sürüklenmiştir. James• 
cihan harbinin önüne geçmek için mü• 

tovnda mekteplerine giden yedi çocuk 
euir bir çare addetmekte olduğu ceva• 

Birleşik Amerikanın Atlantik sahilleri· bir mektep otobüsü içinde boğulmuıı bu· 
bını vermiştir. 

ni kasıp kavuran kasırganın tahribah lunmu§tur. 
ÇEK BAŞVEKIUNIN NUTKV 

tahminlere göre, 150 milyon dolara baliğ 
1 

Bu sahillerde demirli olan vapurlar Prag, 29 (A.A) _ Halihazırda vu• 
olmu,tur. 441 ldşi ölmüştür. Binlerce ve yatlar palamarlanna kopamuılardu. kua gelmekte olan hadisat dolayıııiyle 
yaralı vardır. On binlerce kişi yersiz bJ. Bu bölgedeki fevkalade güzel malikane· Pragda çocuklaTa zehirli f1a% ınaakeleri ile tecrübeler yaptırılıyor general Sirovi tarafından radyoda eöy-

mııtır. ler timdi birer enkaz yığını halindedir. Berlin, 29 (AA) - Havaa Ajansa ri sürüyorlar. Münih konferansı Alman· lenecek nutkun tehir edilmiş olduğu biJ .. 
Antillerden baılıyarak tedricen Ame• City Porik feribotu kasırgadan sonra muhabirinden : !ara ait bir hak.kın ihlcakını istihdaf et· dirilmektedir. 

rika sahillerini yalıyan kasırga Long Is· kaybolmuştu. Feribot bulunmuı. yolcu· Münihte bir içtima aktedileceğine da- mektedir. JAPONLARIN NOKTAI NAZARI 
lıındda saatte 200 kilometre bir sürati larının sıhhatte olduklan öğrenilmiştir. ir olan haber vaziyetteki gerginliğin za· Berliner Tageblatt ile diğer Berlin Tokyo, 29 (A.A) - Hariciye neza• 
haiz bulunuyordu~ Kanadanın cenubun• V estamp tondaki muhteşem golf kulü· il olacağım ümit etmekte olan Alman gazeteleri Prag hükümetinin hali hazır· rcti Amerika tarafından Berlin bükü· 
da 7 devlet arazisi bu felaketin sillesini hü morga çevrilmiştir. Ailelerini kaybe· efkarı umumiyesi üzerinde derin hir te• da mevcut olan vaziyeti bir teşrinievvd· mcti nezdinde yapılmış olan teşebbn@ 
yemiştir. Kasırganın tahribatta bulundu· den binlerce bedbaht omdaki cesetler sir hasıl etmiştir. Gazeteler Führerin aul· den ileri idnme etmek imklınını bir da· hakkında çok ihtirazlı bir hattı hareket 

Damağını fapırdatarak: ğu sahada yaşıyanlar müthiı bir gece ge- aralarından kendi yakınlarını tqhis et· hu muhafazaya azmetmiş olduğunu kika bile hatırından geçirmemesi lô.zım' takip etmektedir. Hariciye nezareti Av· 
-H . l;fl. . akikaten çok enfes oey .. dedi. çirmişlerdir. Rod lsland ve Long Jsland mek için kulübe akın etmişlerdir. ehemmiyetle kaydetmektedirler. Maa· ielmekte olduğunu yazmaktadırlar. rupadaki vaziyetin bu teşebbüsü acil bir 

bit·l'~ı, bana mani olma .. Sonra şişeyi sahilinde bir deniz bnakını da bu sahil- Felaket anında yüzlerce otomobil ha· mafih gazeteler bu bapta evhama ka· Moskova, 29 (AA) - Tas ajansı zaruret haline getirecek mahiyeti olma• 
ırır b' 
~ ır daha mahzeni boylamak mec• ler boyunca uzanan şık ve zarif plajları rap olmuı, yolculan öldürmüılerdir. pılmamak lazım gelmekte olduğunu ile· Amerika maslahatgüzarı B. Krikin bay dığı mütalaasındadır. 

H~ -ık -ı 1 oğluna veriyor. Bize Ölan vaadları hep Alaeddin artık merak etmiyordu. Oda- zelliğine hayran olmuştu. Gösterdiği ber nlmış bulunduğundan bunu padişaha a masa arı boş imi§. Bu gece sad.rıAzamm oğlu sul· sındaıı çıkarak validesiyle beraber ak· hürmet ve riayetten fevkalAde memnun I arzctti. Uzun uzadıya müzakereden soıı--

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tan cBedin ile evleniyor. DüğünU yapı- şam yemeğini yedikten sonra yine kendi olarak o geceyi gencin gösterdiği yatak· ra düğünün tehirini, izdivacın bir mild
lıyor. odasına çekildi. Orada oturarak cinin ta yatarak geçirdi. Sabah olunca Cin gel- det sonraya bırakılmasını kararlaştırdı

Sihirli Limba 
Bu haberi alan AlAeddin birden bire emrini icra ve gelin ile güveğl getirmesi- di. Damadı beraber getinnişti. AlAeddi- lar. 

-8-

telllşa dtlştü ise de çok geçmeden kendini ne intizar etmeğe başladı. nin emri üzerine sultan ile beraber onu, Padişahın birdenbire böyle bir karat 
topladı, derhal lAmba ile onun hadimi Bu sırada sultan ile vezirin oğlunun getirdiği gibi kimseye görUnmeden sa· vermesi halk arasında birçok dedikodu~ 
olan Cin aklına geldi. Kendisine itaat et- dllğilnU, sarayda fevkallde bir tantana raydaki odalarına götürdU. O akşam da lara sebep oldu. Bunun sırnnı Allled<fin.. 
meği vaadeden bu hlclim vasıtasiyle pa- ve şA.şaa ile icra olunuyordu. Merasim aynı hal vaki oldu. den başkası bilmiyordu. O da son derece 
dişahı sadrılzama verdiği sözden rücu hitam bulup damat ile gelin kendileri Uçüncil günU sabahı padişah kızını zl- • süldkt edip saklandL Padişah ile vezirle
ettinnek, bu izdivaca mAnl olmak mUm- için ihzar olunan daireye çekildiler. Oda· yaret etmek için dairesine gitti. Sultan ri Alaeddini onun sultanın izdivacını ta· 
kUn olacağını tefekkUr eyledi ve derhal ya girdikleri Anda, lambanın hlclimi bun· hanım iki gecedir başından geçen mace-- lep eylediğini unutmuşlardı. Binaena
odasına giderek lambayı aldı. İcap eyl~ lan avuçlan ıçıne alarak AJ&.eddinin rayı babasına anlattı. Fakat neye götü- leyh bu gelin güveği meselesinde kimin 

diği veçhile onu yaktı. O Anda Cin görU· odasına götürdil. Celin ile damat Ala· rüldliğünü bilmediğini söyledi. dahli olduğunu bir türlü anlamıyorlar-

tİ}' Al&eddin kendisini insanlann en hah· 
İti ~rı. a.ddederek pek çok sevindi. Kendi 

•Çın °ünl d' .d. hl'k . tö~ " erce ıvana gı ıp, te ı eyı 

diii. e ~~ıp çektiği zahmet ve ihtiyar eyle-
İipU ulfctten dolayı annesinin ellerini 
ttıct p tcıek.kürler etti. Sonra kendi eeli.· 

tlı.iye~~ İstirahati için bu derece ehem· 
'-fltl 

1
, ~lan müddetin hafta ve gün ve 

Crtnı h• b. ., 
llt 1i: • ırer ırer aaymaga ve her sa· 
'ek CÇtiltçe muradına yalclaotığını gör~ 

er::~, rur olmağa baıladL 
,. un er v h f 1 
~re i . c a ta ar geçti Oç ay bitmek 
'· dı. Ala· dd' · · b ~c '?tak e ının anneııı azı eoya 
'ra •. _d almak için çarııya çıktı. Halk 
-n abu .. ._ b 

'-fa. a._ ~.u~ ir ıenlik, nqe, zevk ve 
l.r, ~1 iorunüyordu. Bütün dük.itin· 
la.r)fl. .. az.

1 
lar, evler bayraklarla, hah· 

&Us ij k ~ li • umaılarla tezyin olunrn~ 
er tarafta ı ı;0cu1- ... ça ııılar çalınıyor. Çoluk 

·~ ••Cfe • • 
l orla.rd IÇınde her tarafa kotup oynı· 

ı. Sokalc.Jardan tak.un takım aü-

vari askerleri geçiyor, piyade askerleri 
ise sıra ile dizilmiş bekliyorlardı. Velha, 
sıl şehirde fevkalade bir ayin. bir bay· 
ram, bir eğlence hali vardL 

Alaeddinin annesi bütün bu bayram 
bazırhklarının neden ileri geldiğini bak· 
kaldan ıordu. Bakkal hayretle yüzüne 
bakarak cevap verdi: 

nerek: eddinin önüne geldikleri zaman Alaed· Padişah bu garip macerayı işitince dı. 
- Benden ne istiyorsun? din Cine : hayret edip hemen veziri çağırarak onun AlA.eddinin annesine padişahın vaadet. 
Ben ve biltiln arkadaşlanm senin em· - Şimdi vezirzadeyl alıp götür ve ya· ile bu hususta görüştü. Vezir de oğlun- t:iği üç ayın eoo gününde gencin annem 

rine Amade bulunmaktayız. dedi. rın sabaha kadar münasip bir yerde sak· dan görünmez bir kuvvet ile akşam olun- yine saraya giderek üç ay evvel durduia 
- Hanım sen nereden geliyorsun> AIAeddin bir tavrı lmlrane alarak de- )L Sabah olunca buraya getir. ca bir yere götürülerek sabaha kadar ha-ı yerde durdu. Padişah kadını görüp ta· 

Bu memleket halkından isen bu kadar dl ki: Emrini verdi. Cinin damadı alıp gö- pis ve sonra saraya iade olunduğunu ha- -BITMEDI-
habersiz olduğun şayanı hayrettir. Bil· 
miyor musun ki Vezirin oğlu padiıahı· 
mızın kızı ıultan «Bedir> ile evleniyor. 
Bu gece güveği girecek.tir) Bu gördüğü. 
nüz zabitler, askerler icra. olunacak gelin 
alayı için saraya gidiyorlar. Orada dü~ 
yapılıyor: 

Kadın bak.kalın bu sözünü işitince ko· 
tarak eve döndü. Daha kapıdan girer 
iken haylcırdu 

- Oğlum, padişah kızını Sadrıizamın 

- Beni dinle. Padişah kızını bana tilrmesi üzerine AlAeddin sultanı tesel- A L h Ll&ibt L :W: & W 1 mm1w Jiii&K it 

vermek ıçın söz ~ti. Sözünden dl).. liye haşlıyarak nasıl kendisine Aşık ol· Satılık banka binası ve depoları 1 
nerek sad.rıAzamm oğluna veriyor. Bu duğunu, sonra annesini gönderip padi-

gece gilveği girecektir. DUğUn ve dua şahtan istediğini, padişahın verdiği sözü Ak.cehir Bankasından: 
merasimi hitam bulup zifaf odasına gil'- anlattıktan sonra: Y 
dikleri zaman onlan bana getir. Alled- - İki gözüm sultanım. Ben sizin en ikinci Kordonda kiin Banka binuiyle Kuap blZll' mahalleti Arap 
dinin bu emrini Cin hil.snü teWcld ile ce- sadık ve en hilrmetkAr bir hlzmetklrı- bam ve Otücüler IOkajmda 19, 25, 27 numarab H' ve iki dükk" 
np verdi: nızım. Ve hiç merak etmeyiniz ve kork- mülkiyeti aatılıia çıkanJmq olduğundan binayı görmek ve teklifi • 

- Efendim em.rinizl icra edece.ır.ım. mayınız. Ben daima size fevkaiade hür- nİ dermeyan etmek için lzmirde Gazi bulvarmda 16 numarada ~..-ı::ı-• 
Onları buraya 
buyurmayınız. 

6 hir Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat ebneleri • " getireceğim. Siz merak metle muamele edeceğim, dedi. 
Sultan Bedir AlAeddini görünce gU- olunur. 1 - 25 (2858) 

sıwam • 
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Slavlar ve Cermenler .. Trakyada Köylüye yardım 
''Almanya Slavlar la meskun 

• j Pamuk ziraatinin 
genış inkişafı için Ziraat 

has ad 
memur ve talebeleri 

• ar azıyı almak S?'ayesini güdüyor,, • -Edirne 28 (Huousi) - Trakyada pa-
muk yeti§tirmck ve yetiıtirmeyi de tevsi 

ve ıs18.h etmek İçin on gün evvel telıri ... 
mize geldiğini bildirdiğim Ziraat vekaleti 
pamukçuluk mütaha.ssun Bayyö ve pa
mukçuluk şubesi fefi müfettişlik ziraat 
müşaviri B.Şevket An ile birlikte Türlc
geldi çiftliği, Tekirdağ, Keşan, lpsala, 

zamanlarında köylü.ye 
yardım edecekler 

YAZAN: SERJ SABATlYE gözetmemiş olduğuna bizi kim inandıra
bilir? Almanya, diğer fetihlerine bir 

Çekoslovakyadaki almanlar, mesele- merhale teşkil etmek üzere Çekoslovak
ııinden ortaya çıkan buhran, dikkatle yayı ele geçirmek istiyor. 
tahlil edilirse, Cermenlerin Slavlara kar- Nasyonal sosyalizmin ana vechelerini 
§ı asırlık mücadelelerinin nazik saDıala- bilmek istiyen bir kimse Hitler Alman
rından biri gibi görünür. yasının şu iki mukaddes kitabına baş 

Almanya, Çekoslovakyada gilya taz- vurmalıdır : Adolf Hitlerin <Mücadelem> 
yik altında yaşıyan almanlara haklannın ve Alfred Rozenberg'in •Yirminci asır 

verilmesini isterken sadece bir h!mi rolü mili> 
oynamak iddiasındaydı. Fakat Avustur- Burada neler okuyoruz? Alınanyanm 
yarun işgalindenberi, feveran halinde Avrupada takip ettiği politikarun, Slav
olan Südet almanlarına karşı üçüncü !arla meskiln geniş araziyi almak gayesi-
Rayhın vaziyeti birdenbire değişmiş, ni takip ettiğini. 
Çekoslovak devletinin istikamet ve şek- Bu politika Hitler tarafından icat edil-
line müdahale derecesine varmıştır. meıniştir. lkinci Frederikin Tötonya ta-

B. Henlayn, Karlsbad programında, rikati de ayni politikayı gödüyordu. 
•Darg nach Osten> fikrine kar§ı Çekos- Hitler diyor ki: <Biz eseri, altı asır 
lovak milletinin slAvlığın bir seddi oldu- evvel bırakılmış olduğu yerden ele alı
tu iddiasının terkedilmesinl ve Çekosl<>- yoruı:. Cermenlerin cenuba ve garba 
vakyayı Almanyanın di!şmanl•n arası- doğru ezeli kruvazadına nihayet veriyo
aa koymll§ olan politikadan vugeçme- ruz ve gözlerimizi şark memleketlerine 
sini lsteml§ti. çeviriyoruz. Harp öncesinin sömürge 

Bu sözler, Çekoslovakyanın alman la- ve ticaret politikasını durdurarak istik
loakkümü altına girmesini l.rtemiye te- halin politikası olan toprak siyasetine 
b btil etme>: mi? geçiyoruz.> 

Burada mevzuu bahla olan cerınanlz- Demek ki Hitlerin tavsiye ettiği an-
mın müdalaası detildl, bilAkls uıl cer- aneye dönmüştür. Bu anane, şarka doğ
JD8DW!l milteaddi vaziyetinde görün- ru, S!Avlarla meskil.n muazzam toprak
mektedir. lara doğru devamlı ve sistemli bir iler-
Çekoslovakyanın hi!cum için alınan leyişten ibarettir. Hemen bütün Prusya, 

prop<ıgandasırun mutad manevraların- Saksonyanın büyük bir kısunı, Silezya, 
dan bir! de onu aildetlerln icra vasıtası eskiden almanlar tarafından S!Avlardan 
ıeJdinde göstermektedir. Almanya bu fethedilmiştir. Berlin evvelce Slav balık
aureUe d{wl tehlike> endifeslnl lstls- çılariyle meskil.n küçük bir kasaba de
ınar etmek istiyor ve Çek05lovakya me- ğilıniydi? Zikrettiğinıiz yerlerdeki Slav 
selesine dünya ölçiliıündeld ideoloji kav- müesseselerinden geriye ne. kalmıştır? 
galarının bir safhası manzarasıru verıni- Luzasın bir kaç bin sırbı Slav dilinden, 
ye çalışıyor. Bol§evllıne kal'§ı medeniye- bir kaç mevki ismi, hatta Prusyanın is
tin müdafii geçinen Almanya Çekoslo- mi (Borusya), belki prusyalıların bazı 
•akyaya bu bakımdan hücum etmekte- mümeyyiz vasıfları. Hepsi bu kadar. 
dir. Slavların temsil eyledikleri bu yer-

Bütün bu yalanların maksadı nedir? )erden başka Berlin ve Viyanarun cer
Bolşevizmden korkan bazı devletlerin men imparatorlukları harpten evvel Po
tecavüze uğrıyan küçük ve zayıf Çekos- lonyanın büyiik bir kısmını, Galiçyayı, 
lovakyaya karşı duyabilecekleri sempa- Bohemyayı Slovakyayı, Hırvatistaru, 

tiyi yok etmek. Dalınaçyayı, Bosna Herseki, 30 milyon 
Çekoslovakyayı biçimsiz bir devlet S!fıvla meskil.n bütün o toprakları fet

Avrupa haritasında gUli!nç bir istifham hetmişlerdi. 
lpreti §eklinde göstermiye çalışan bu Harp bu milletleri cermen boyunduru
propagandaların hedefi nedir? Millet- ğundan kurtarmıştır: 1918 denberi Po
lerin kendi mukadderatlarına hAkim ol- lonya ve Çekoslovakya lstiklAllerine 
mak üzere tezine bağlı demokrasi ka- kavuşmuşlar, Sırbistanda Hırvat ve Slo
moylarıru ondan soğutmak. vaklarla bugünkü Yugoslavyayı kur-

Gilya taeylk altında olan kardeşlerini muştur. Fakat Sl8.vlara tahakküm ili· 
müdafaa için, Almanya gibi büyük ve yadı alman ruhunda hAla demirli dur
dünyanın en büyük askeri kuvveti ol- maktadır. Bu zengin ve türlü menbalar
mak iddiasında bulunan bir devletin sah- la dolu toprakları ele geçirmek almanJar 
6e deliller ileri ailrerek dünya kamoyunu mantıki ve meşru bir şey görünüyor. 
.Herber etmlye ne hacet vardı? Hitler hareketinin tasarladığı dış po-

Almanya'nın, milletlerin bir lkısmını litika bir zirat emperyalizm politikası-

1eferber ederken daha uzak bir hedefi dır. B. Hltlere göre, Vilhe!m politikası-

nın hatası, sömürgeler peşinde koşarak 
lngilterenin husumetine sebebiyet ver
miş olmaktır. Onun için Almanyarun 
müstakbel politikası, denizaşırı memle
ketlere göz dikıniyerek ve harp evvel
cesinin endüstri politikasını terkederek 
lngilterenin sempatisini kazanmaktır. 

•Mein Kamb müellif, Almanyarun is
tikbalini, 250 milyonluk müstakbel al
man kitlesini doyuracak genişlikte yek
pare bir Avrupa imparatorluğu şeklinde 
görmektedir. Bunun için A vrupanın şar
kında sabanlar için lüzumlu toprakları 
kılıcın fetetmesi lazımdır. 

Zira.at vekilinin imzasiyle vil&yete 

&f&ğıdaki tamim gelmiştir : 

1 - Mahoul ıeneai başlarında mek
tepler ve Ziraat vekiletine bağlı iıtas-

Uzunköprüde tetkikleiini bitirmişler ve yonlar ve müeueselerin, kendi iılerini 
bunlardan B.Necati Gelibolu, Eceabat bitirdikten ıonra ellerindeki vasıtalarla 
ve Çanakkale havaliıindeki pamuk zeri- Ye mahza talebe ve memurların geni§ 
yatı hakkında incelemelerine devam et .. mikyasta tatbikat görmelerini temin 

mele üzere Keşana gitmi§ıir. mahadiyle civarlarındaki köylerde köy-
Haber aldığıma göre bu sene mevıi· lü mahsulünü biçmeğe ve harman etme

rninde, yerli pamukçulaıa Amerikadan ğe yardım etmeleri bildirilmi§tİ. Bu is
getirilecek olan yük.ek kaliteli pamuk tilcamette oarfedilmi§ olan ve köylerce 
tohumlarından verilecek ve çiftçiler tar

lalarının ayrı bir kısmına bu tohumu eke .. 
rck kendi ellerindeki yeıli tohumun ver· 
diği mahsul ile mukayesesini yapacak

lardır. 

Amerikadan getirilen tohumluk la 

de minnet ve şükranla karşılanan mesa
iden dolayı arkadaılara teıekkür ede
rim. 

lüler arasında yaıdım ııraaı ıöyle 
caktır : 

A - Oğlu ziraat mektebinde ok" 
makta olan köylüler en baıta ele aııııır• 

B - Kocaoı ukerde veya tehit ol•~ 
lar ondan ıonra gelir. 

C - Mütebalr.ioi için ve lr.öyler iıaıa' 
riyle sırayı tayin hususunda kur'a ç6l' 
lir. 

D - Elimizde fazla niobeıte makiıı' 
ve diğer aletler mevcuttur. Melr.tep1'1 

ve müesseselerimiz ihtiyaçlannı ta1" 
ederek bildireceklerdir. 

Şarkta Slavlar vardır: Polonyalılar, 

Çekler Slovaklar, Okranyalılar, Ruslar 
ctabialin esirliğe mahkô.m ettiği aşağı 

ırktan milletler> Almanyanm müstakbel 
fatihleri, böylece, ırkçılık nazariyesi ve 
Almanyanın sözde medeniyetçi misyo- T rakyanın münasip bir yerinde üretile .. 
niyle önceden meşru gösterilmek isten- cek, birinci sene •onunda halk tecrübe-

2 - Bir çok köylüler, bu yıl yağmu
run biraz erken ve biraz bolca düşmek

te olması dolayısiyle nadas ve kıt ekimi 
İfleıinde de mümkün olan yardımın ya· 
pılmasını rica etmektedirler. 

E - Talebe haricinde memur otail•· 
rının organize edildiği zamanlarda, biil' 

çede tahoisat bulunduğu talr.dirde J 
naların benzin masrah bütçeden veri" 

cektir. Bulunmadıiı talr.dirde, be,,,ı
nrmeği lcabul edecek köylülerin araS'' 
ıinde çalııJır. miştir. 

Rusyadaki bolşeviklik bu programı 
tahakkuk ettirmek için mükemmel bir 
vesiledir; • Mein Kamf> ın şu pasajı da 
bunu isbat eder: •Bolşevizm, Rusyayı 

şimdiye kadar rus devletinin istikrarını 
idame eden ve onu koruyan entellektüel 
sınıflarından mahrum etmiştir. Filhaki
ka bir rus devleti şeklinin organize edil
mesi Rusyada slfıvizmin iktidarının bir 
neticesi değil, daha ziyade aşağı kıymette 
bir ırkın arasında yaşıyan cermen un
surlarının yaratıcı ve siyasi dehasının 

bir misli olmuştur .Şef olarak cermen 
ırkından organizatörlere ve muallimlere 
malik olan aşağı milletler bir çok defa
lar kudretli devletler teşkil edecek şe
kilde inkişaf etmişler ve yaratıcı ırk çe
kirdeği içlerinde kaldığı müddetçe de
vam etmişlerdir. Asırlardanberi , Rusya 
yüksek müdür sınıfları besliyen bir Cer
men çekirdeği sayesinde yaşam1ştır. 

Bugün ona tamamen mahvolmuş naza
riyle bakılabilir. Onun yerini yahudiler 
almışıtr .. Biz ırkçılık nazeriyesinin delil 
teşkil edecek bir kadastroya şahit olmak 
olmak üzere mukadderat tarafından se
çilmişizdir. Bi2im vazifcaıiz, nasyonal 
sosyalist hareketinin misyonu, milletimi
zi, siyasi mukadderatını, tskendervari 
bir sefer şeklinde değil, kılıncın kendi
sine yalnız toprak vereceği alman saba
nının çalışmasında görmiye sevketmek
tir.> 

-Oçüncil Rayh devlet adamları o za
mandanberi fikir değiştirmiş midirler? 
tik zamanda buna ihtimAI vereceğimiz 
gelir, çünkü, tatbikatta, nasyonal sos
yalistler iktidara gelelidenberi, Hitler 
doktorininin antislivizmi alman dış po
litikasında tamamiyle takip edilmiştir. 

sini yaparken pamuk müessesesi de üret-

meeini bitirmiş olacakbr. 

ikinci sene içinde rençbcrin elindeki 
yerli pamuk tohumlan tamamen ortadan 

kaldırılacak ve bütün çiftçiler neticesin
den emin olacakları yeni tohumla J:eri

yatlarını yapmağa ba,lıyacalclardır. Ve
rimsiz olan yerli tohum nevileri bu ıuretle 
ortadan kalkacaktır. 

Halka pamuk üretmenin yeni uaulleri 
de gösterilecek Ye icabeden tohum ek .. 

3 - Prensip itibariyle talebe ve me .. 

murlarımızın her neYİ zirai tatbikat için 

F - Bu eaular dahilinde bir çailfll" 
programı hazırlanaralr. malumat veri"'1' 

her fırsattan istifade ettirilmeıi llzım.. •İni isterim. 

geleceği kanaatindeyim. Bu bakımdan 

her ziraat mektebi, her aene kendi civa

nnda metgu) olabileceği adet ve nia
bette köyü teıhit etmeli ve talebemiz, 

bu köyün her nevi ı.iraat itleri ve euı:eti 
umumiyede zirai kalkınma mevzuuyle 
a!Alr.adar edilerek bu hareket kendileri 

----:---
Maliye Vekciletinde 

tayinler -Maliye velr.Aleti mUeteıarlıima bütç• 

me ve çapalama makineleri de hükü- için de Çetitll ıtaj mevzuu haline ıokul-
ve mali kontrol umum müdlirü B. c.
mal Y efil mali tetkik heyeti reisliiiıı' 

müatetor muavini bay E..t Tekeli milr 

teşar muavinliğine muhasebat umu.ıs 
müdürü bay lhaan Pırnar bütçe ve ınıJI 
kontrol umum müdürlüğüne mali te~ 
heyeti Azaoından bay Hulusi Ayken! t•' 
yin olunmuşlardır. 

met tarafından temjn edilecektir. 
Trakyada pamulc elyafını tohumun

dan ayırma igi için fabrilcalar çok fahit 
Ücret almakta olduklarından bunun önü .. 
ne geçmek için de T ıalcyanın münasip 
birkaç yerinde Çırç11 makineleri kuru .. 
lacağını öğrendim. 

Almanya, Polonyaya, ve diğer devlet
lere karşı sevimli davranıyor, ve şimdi
lik yıldırunlarını Çekoslovakya ile Sov
yetler birliğine hasrediyor. Fakat bu bir 
taktik meselesinden ibaret gibi görünü
yor. Üçüncü Rayh hükilmeti, tam zama
nında, onları ayrı ayrı vurabilmek için, 
Slav milletlerini birbirinden ayırmaya 
çalışıyor. 

Evvela şurasıru kaydedelim ki alman 
başvekili, §imdiye kadar, dış politika 
programını madde madde tahakkuk et
tirmiştir. Tahakkuk sırasının ehemmiyeti 
yoktur, hem bu programda pratik sahada 
yapılan tadiller hakiki olmaktan ziyade 
zahiridir. Nihat hedefin tadil edildiğine 
hükmettirecek hiç bir şey yoktur. 

Hitler programında , her şeyden evvel 
politikasının Aleti olacak kudretli bir 
ordu vücuda getirmek lüzumunu göste-

malıdrr. Bu suretle her ıene yeniden ele 
alınacak köylerle mekteplerimizin ken
di muhitlerinde daha inkitoflı bir eaha 
te1isine hizmet etmif olacak.Jarı tabüdir. 

Bütçe mahdut bulunduğu için yapda
cak j§Jerin. bütçe iınklnları haricinde bir 

masraf tahmil etmemesi li.zımdır. Köy-

riyordu. Alınanya, kendi tabirince •Ver- 'olacaktır? Her seferinde teraziye kuV
say zincirlerini parçalamıştır.> Her türlü vetlerini atmıya amade olacaklar ını 1 
enternasyonal baskılardan azade olarak Hatta böyle olsa bile, garp demokrasile
hummalı şekilde silMılanmıştır. rinin şarkta sağlam bir set yüksel~ 
Şarka tercih edilen ve şimdilik Çekos- olduğunu hissetmeleri lazımdır. 

lovakya üzerinde temerküz eden alman Avrupanın bu kısımda bütün küçük 
hamlesi karşısında İngiltere müdahale sltıv devletlerin arasında bir tesanüt vU
etti. Çekoslovakyanın müttefiki olan cuda gelmelidir ki, geçici menfaat ayrı· 
fraruıa, sulhun ldamesi için !ngilterenin lıklarıru istismar ederek Almanyanıll 
aksiyonuna milzaharet ediyor; bununla ilerlemesine karşı bir set meydana çık· 
beraber, en lı:ötu ihtimAll göz önünde sın. 

tutarak Sovyet hilkümetı taahhütlerini Bu milletlerin maruz bulundukları 
yerine getirmlye azimli görünüyor. tehlikeler böyle bir tesanüdü Amirdir. 

Fakat başlıca alfulıların vaziyeti ne Nasyonalizm sosyalizm, cermen ırkı-
dir? Çilnkil en ziyade tehdide maruz bu- nın sözde üstünlüğünü propaganda ede
lunanlar şarki Avrupanın orta ve küçük rek pancermanizme bugünkü tecanüsü· 
devletleridir. Bunların ön safına slav nü vermiştir. 
milletleri tehlikededir. Büyük demokra- Slav tesanüdü de ırk·ve his birliğindeıı 
silerin bir defalık müdahale etmesi WI kuvvet alabilir. Bu his sJAvlar arasında 
.gelmez. Bu tehlike atlatıldıktan sonra ne mazide bir çok defalar tezahür etmiştir. 

Tarihi macera Demir Maske 
ve esrar romanı ............................ 11111111 ...... ~~lll.ılilllll!! .. i&m ...... ~ ... 
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Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

- Baı üstüne patron 1 •• 
Mistufle hemen kdıncım çekti ve du

varı yıkmada olduğu kadar kapalı kapı
laıı da açmada mahir olduğunu göater .. 

di. 
KJlancının ucunu kapının kilidinin 

anahtar deliğine ııoktu . 

Kapı kolayca, açıldı. 

Hemen içeri girdiler ve kapıyı yine ka
padılar. Şimdi büyük bir bahçe içinde 
bulunuyorlardı. 

Bahçenin nihayetinde karanlık içinde 
lıayalmeyal farkedilen kocaman bir taş 
bina vardı. 

Bu binanın bütün pençereleri sımsıkı 
kapalıydı. 

İçeriden dışarıya hiç bir ziya sızını -
yordu. 

Monsenyör Lui ve arkadaşları bir 
müddet birbirlerine sokulmuş bir halde 
ve oldukları yerde kalarak etrafı dinle
diler. 

Biraz sonra kulaklarına bir takım in
san sesleri, bağırtılar, küfürler geldi. 

Bu sesler, silahşörlerin seslC'ri idi. 
Takip e ttikl eri adamları tamamen kıs

tırdıklarına emin oldukları sırada onla
rın birdenbire sır olduklarını görmüşler 

ve hiddetten adeta kudurmuşlardı. 

Sonra yavaş yavaş bu insan sesleri, 
küfür avazeleri hafifl edi. Silfıhşörler 

uzak !aştılar. 
Ortalık yine derin bir sükilta bürün

d!i. 
Faribol ellerini oğuşturdu. 
- Çok şükür ... dedi. Allah yardımcı

mız oldu. Tehlikenin koyusundan kur
tulduk, şimdi iş buradan, bilmediğimiz 
bu yerden cıkmağa kaldı. 

Monsenyör Lui, kolları arasında tut
makta olduğu tvonun titrediğini hisset
ti. 

Onu mantosunun içine alarak sordu: 
- -Oşüyor musun benim küçük ve fe

dakAr hemşireciğim. 
Genç kız gülümsemeğe çalışarak ce

vap verdi. 
- Hayır monsenyör .. 
Halbuki aldığı yara yüzünden kansız 

kalması ve bitap düşmesi onu ha•la et
mişti. 

Zangır zangır titriyordu. 
Monsenyör Lui: 
- Yaran acıyor mu? 

Diye tekrar sordu. 
Genç kız yine aynı cevabı verdi : 
- Hayır monsenyör .. Böyle çok eyi-

yim. 
Bu sırada buluttan bir an için sıyrılan 

ay ışığı 1vonun yüzünde renkten eser 
kalmad1ğını ve dişlerinin birbirine çarp
lığlDl gösteriyordu. 

Genç kızın bu hakikaten fena vaziyeti 
de.Jikanlıyı çok üzdü. Faribol ve Mistuf-

1 
leye: 

- Hiç vakıt kaybetmeğe gelmez, de
di. Mutlaka hastamızın istirahat ve te-1 
davisini temin etmeliyiz. Bu binadakiler 
ister dost ister düşman olsun. Onlara baş 1 

vurmalıyız ve lvon muhakkak on daki
kaya kadar sıcak bir odada ve yumuşak 
bir yatakta bulunmalıdır. 

Genç kız hfila: 

Nakleden 
Kemaleddin Şiikrü Orbay 

di. 
Arkasından Faribol ve lvonu taşıyan 

M!stufle tarafından takip edilerek ışık 

gelen kulübe gibi eve doğru gitti. 
Ev, büyük binanın tamamen ayrı ve 

bahçenin bir köşeciğinde yapılmıştı. 

Alt katında, kepenkleri açık bir pen
çereden bol ziya çıkıyordu. Monsenyör 
Lui yaklaştı. BaşlDl cama dayıyarak içe
riye baktı. 

Odarun ortasında, arkası pençereye 
dönllk ve diz çökmüş bir kadın .. dua edi
yordu. 

Delikanlı cama iki defa vurdu. 
Pençerenin yanında bir gölge peyda 

oldu. 
Bu gölge, bir kadın gölgesiydi. Ve 

sanki pençerenin önünde nöbet bekli
yor gibi leli. 

Hafif, tatlı bir sesle: 
- Ne istiyorsunuz? 
Diye sordu. 
Delikanlı yalvarır gibi: 
- Allah rizası için, dedi. Kapıyı açı

nız. Biz zavallı insanlarız. içimizden bi
risi hastalık ve soğuklan ölmek üzere .. 
Sıcak bir köşeye ihtiyacımız var .. Bunu 
bizden esirgemeyin .. 

- Siz kimsiniz? 
- Benim adım monsenyör Lui ... 
Delikanlı kendi adım henüz telaffuz 

ebnişti ki pençerenin kanatları arkaya 
- lvonu kucağına al ve peşim sıra ışık var .. Bahçenin hu taraf köşesinde kadar açıldı. 

geliniz. küçük bir evden geliyor. bu ev şüphesiz Bir genç kız büstü dışarıya doğru eğil-
- Ben üşümiyorum .. acı hissetmiyo- Diyerek ilerledi, karanlık kara cep- bu koca binanın hizmetçilerine falan eli ve karanlığa doğru haykırdı: 

rum .. Böyle .. sizin yanınızda daha eyi- hesi görünen ışıksız binaya doğru yürü- mahsus bir yer olmalı .. Bana kalırsa o - Lui!... Lui! .. 

yim. 

1 

dü. tarafa gidip kapıslDl çalsak daha eyi et- Delikanlı, kont dö Brevanın kızını ve 
Diye mırıldanıyordu. Bu sırada Faribolun sesi duyuldu: miş oluruz. sesini tanıdı. 
T ,uj Mistufleyc: - Monsenvör .. bakınız .• surada bir Monsenyör Lui istikametini değiştir- Sevine içinde kendini tulamıyarak 
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haykırclı: 

- Suzan!.. sen .. sen burada? .• 
Ve pençerenin kenarına tutunarak biı 

sıçrayışta odaya atladı. Herşeyi unuttu, 
Bir çok defalar hayatını uğrunda tehll
keye koyduğu genç k12ın önünde dW 
çöktü. 

tvon da pençerede Suzanı görmüş ve 
tarumıştı. Bir çılgın gibi Mistuflenin 
elinden kurtulınuş .. birkaç adım atmış: 

- O .... Oo .. matmazel Brevan! 
Diyebilmiş, sonra boğulacak bir hale 

gelerek iki kolunu yana açmış ... sendele-
miş, ve birden.. boş bir çuval gibi Far!· 
bol ile Mistuflenin önüne düşerek bayıl
mıştı. 

VlI 
V AL Dö GRAS MANASTIRI 

Va! dö Gras manastırı, Kardinal Riş
liyö ile mücadeleleri zamanında kraliçe 
Ann d'Otrişe melce vazifesi görmüştü. 
Manastır esasen .kraliçe tarafından tesis 
edilmişti. Manastır henışireleri An d'Ot• 
rişi velinimetleri saydıkları için onun 
ölümü hepsini derin bir mateme sokmuş
tu. 

Bu ölüm haberini manastıra, üzerler! 
çamur içinde, ayakları çizmeli iki süvari 
getirmişti. 

Süvariler, manastıra girmek için mev
cut usule riayet etmemişler ve doğruca 
baş rahibe Sör Tezerin yanına ..• Odasına 
giderek kara haberi bildirmişlerdi. 

Haberi getiren bu iki süvari, vaktin 
geçmesine ve gece yarısı olmasına rağ• 
men manastırdan çıkmamışlardı. çünkü 
derhal baş rahibenin yanında kendileri
ne manastırda bulunan daha iki kadının 
da iltihakı il• bir konferans kurulnıu tu. 

• 
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Güzel bir katil 
Daha o sabah gelmiş olan Jorj Danglas, ı yi istiyen bizzat kendisi değil miydi? Bu 

'll'ttnda Yİlml altı yaşının inceliğine peki hareketine şimdi biraz pişman olmuştu. 
Yaraşan bir mayo olduğu halde, plajda, 1 Kendisini o derece seven kocasına biraz 
ltıııhtelif güzellikte fakat aynı derecede olsun muhabbet göstermiş miydi? Niha
Çtplıık olarak, guruba doğru inen güne- yet o da bıkmıştı. Kim bilir başka bir 
lin altında küçUk gruplar halinde yüti- kadın ona aşk komedisi oynıyarak .. 
ren •eya kumlara yayılmış olan gilzel- Mişölin hiddetle: 
er atasında bir aşina arıyarak dolaşı- _ dşte buna tahammül edemem> 
Yardu. dedi. 

Birden Jorj, heyecanla durdu. Ta ora- Hafta sonunda kocası yanına gelince 
da, sağda, bir bez koltuğa uzanmış şu ona sordu. 
eaner taze Mışölin Harböydü.. Daha 
.W...... - Her hafta Parise dönmen sanki bu -..ruau Mlşö!in Lormua, çUnkü evlen-
......., kadar lüzumlu mu? .....,,.... Ve i§te aradan dört sene geçmiş 
ıılıııasına rağmen Jorjun bu evlenmeden Edmon Lormua hayret etti. 
dUJduğu teessür hM& bU..bütUn silinme- - Fakat, azizim, bilirsinki işler .. 
ıtıişll.. - Ağustosta iş olur mu? 
d O meşum Mdisedenberi Mişölini ilk _ Olur ya. Tam şimdi, bir iş peşinde
~fa olarak görüyordu. Ona doğru yü- yim. Cenubi Amerika ile mühim bir iş. 
~ ve ~~~ e~dammın düzgün h.:t- Pariste bulu~am. elzem~. thrnfil. et
i • derısuıı.n zarif kızarmışlığını, goz- menin sırası degildir. Sana ızah edeyım.. 
ı"''' kapalı yüzUnUn cazibesini hayranlık- Mişölin cyalan söylüyor> diye düşün
~ leyrediyordu. Sanki bu hadise dil- dü. Tehditkar bir tebessümle sözilnü 
~lUıdUğU kadar meşum muydu? .. Mişölin kesti: 
"VVeıce, seviştikleri sıralarda kendisin-
<! - Nafile burada kalınanı istiyorum. 
~Çok hoşlandığını söylerdi. lş hayatın- ı da b Mektup veya telefonla işini hal et. Be-

üyük bir servet yapmış olan B. Lor-
ıııua da genç kadından on beş yaş bü- nim için bunu yapabilirsin, yoksa beni 
'lrlıL<-. sevmediğini anlıyacağım. 
•-•Ü ... Jorjun içinde tatlı ümitler uyan-
dı ve Mişölinl seyrederken ciddi ve uıe- B. Lormua gene itiraz etti. Mişölin, 
l•·L lik b . bunun sırf bir metresle buluşm3k için .._o ir tavır takınmıya gayret etti. 
~ gözlerini açıyordu. olduğuna büsbütün kanaat getirdiği için 
"~ k ki daha ısrar etti. Nihayet kocası razı oldu ve -.enç adın kendisinden san · 

dU. ayrılmış gibL. kaldı. 
- Vay siz mi•iniz, Jorj, · dedi. Ya- Aradan sekiz gUn geçti. Rakibesi üze-

Panlnızmı. yanıma otursanıza. rinde zafer kazandığı hissi Mişölinin ko-
erkek itaat etti. Havadan sudan bir casının daima yanında olınasınd:ın duy

lteç kelime konuşuldu. Jorj Turende olan duğu iç sıkıntısını yendi. Kocası bir sa
lllesınden bahsetti; Mişölin, kocasının hah genç kadına bir mektupgösterdi. 
lı.er sene olduğu gibi ~endi.sine deniz ke- - Al, oku. Cenubi Amerikayla yapa
lla:uıda bir villa klnlamış olduğunu, ooığımı söylediğim iş suya süştü. Görü
lı.afta sonlarında yanına geldiğini izah yorsun ya, yalan söylememişim. Fakat 
ettı. ziyanı yok, beni yanında alıkoymak is-
Bunıar söylendikten sonra aralarında temenden çok memnunum! Ne güzel bir 

ltüçtlk bir sükilt oldu. Sonra Jorj bili;- tatil geçirdik. 
bUtıın ısmarlama olmıyan bir heyecanla: Mişölin, Jorj Danglasın hakiki bir ah-

- Ah! Mişölin, dedi, sizi ne kadar çok mak olduğunu dilşündü ve onu bir daha 
"'\>ırıiştim .. Evlenmeniz benim için bü- görmemeye karar verdi. 
~ bir ıstırap oldu. .. 

Genç kadın gülümsedi: 

- Haydi canım, Jorj, plAj da ve deniz 
lllıl:vosiyle pek uygun dilşmiyen bu müte
~ ve romantik tavrı bırakın.. 

- Mlşölin, istihza etmeyin! Sizi her 
24nı.ndan daha cazip görmekten ve baş
lı:asue evli olduğunuzu bilmekten duydu
iuııı acıyı tasavvur edemezsiniz... Beni 
&e1rdiğinizt zannetnıi§tlm. .. 

- Evet ama, bana evlenmek teklifinde 
buttınınamıştınız, dedi Mişölin. J orj )>1-
~ taŞaladı: 

- Ben.. Ben bunu ç<>k istiyordum.. 
F'aqı ailem .. Aileniz .. O kadar gençtim 
iti .. Malt vaziyetim iyi değildi. 

- Evet benim de pek küçilk bir ciha
tıııı vardı. 

lorj bir cevap aradı, bulamadı, canı 
~· Bir müddet 30nra, başka bir ton-

llize başlndı. 
- Kocanız doğrusu çok ihtiyatsız ... 
Genç kadın hayretle gözlerlnl açtı. 
- liıtiyalsız mı? .. Ne hususta? 
- Ne olacak, eğer sizin kadar güzel 

lıiı- kadinuı kocası olsaydım, bana öyle 
ıoıt:ror ki iUmat edemezdim.. 

lzmlt mektupları: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Kandıra 
Türkiyenin Keten 
istihsal merkezi 

oluyor 

lzmit 28 (Huausi) - b:mitin süzel 
ve verimli bir kaza merkezi olan Kan

dıra Türkiyenin Keten istihsal merkezi 
olmaktadır. Bura<h, bugün İptidai ve 

geri vesaitle bile, çok mükemmel Keten 
bezleri imal edilmektedir. Vilayetin te

tebbüsil ile Ketenlerin ıslibı çareleri üse
rinde yapılan tetkikler miisbet neticeler 
vermit bulunuyor. lkısat vekil eti, keten

eilik mütahassuı ~afından yapılan tet
kikat, bu banlide dünyanın en süze! 

ketenlerinin utihsat edileceği kanaatini 
ıetirmİf!İr. lktuat vekileti, K.andıradaki 

- !Cime? keten istilısill eden mmtakaya Yerilmek 

- Kendime, .Mişölln. Karımın, ben- üzere aenİf tahsisat yo~tır. Bu tab-
tfeıı uu.Jrta, bir plljda, kendi yıışınıla bir aİlal ile, bııaün İptidai tel<ilde bulunan 
~ gençler arasında ihanet etmiyecek tezgahlardan daha çok verim temin et
~ beni sevebileceğine inanamazdım.. mek imkinlan lıiaıl olacaktır. Aynı za

"'flı:. lrıakançlık doğurur .. Kıskançlık il- manda, ketenlerin revacmı artırmak ve 
~ etınemek bir kadın için hakaret gibi hariç piyasalara ıöndermek için letkilit 
~ detiJ midir? Böyle bir kadın koca- yapılacaktır. 
:;:.ıı kendisini ~~vmediğinden h.~ı ola- Kandıra ketenlerinden sofra •e yatak 

IÜphe edebilir ... F.ğer kendisin! çok takımlan, peçeteler ve aömleldik bezler 
~t bırakmıyorsa demek ki bir baş- imal edildiği ıibi bilbaua yulık keteııli 

b - B~ başkasını mı? .. Ne demek isti- komla "'ıanlar ~~':kunmaktaeıdır. ~-"..._kumatd -
#Oı-a..,_ --tt. o .-q~ IOD len er &arlUI a o 

-• ....,.UL •.. Sözünüzü tamamlayınız. 
Jorj, Samimiyetle: 
- Ben -: ? Hi ı D d. 

kadar çok arlmlflır ki, metresi önceleri 
20-25 kurut iken bugün 100 W"'fll ka-

" . .......... . ç. e ı. 
~lişölin istih.fafla: dar yükselmipir. Yeni tezgatılarda enleri 

d.::- ~öylesi daha iyi, dedi, yoksa söyle- 70 santim üzerine imil edilecek ketenli 
'IDnize inanmazdmı. kutna§lara raibet daha çok olacaktır. 
O da samimiydi. Edmon Lormuayla HükW-tiıı keten miiatahsillerine verdiği 

~k Para kazandığı için ve dürilst bir ehemmiyet balla ve köylüyü minnet 1'C 

aş:" olduğu için evlenmişti. Kocasını ıükran içinde bıraknılfbr. 
,_ la sevnııyordu. .. Buna mukabil onun lzmltte Belediye lntl-
~•ndi · d sını çok sevdiğine inanıyordu .. Bu ha batı ye: pıldı 

aGPek tabiiydi. lzmit, 28 (Hususi) - Yapılan bele-
dö :C~ Yarısından sonra, Mişölin, gazino diye intihabatında Halk. partisinin nam~ 
ş(i:~:u·._"~de yalnız kalınca içine bir zetleri ittifakla kazanmışlardır. 
la d duştü. Orada Jorju bulmuş, onun-
Yap ansetmişti. Eski aşıkı kendisine kur • J 
,, ınl§, fakat kocasının kıskanmasın- Bır cocuğu at ısır ı "an b· ı a ır daha bahis açmamıştı. Ismail oğlu arabacı Rahmi, idare etti-
töıt:utıla beraber Mişölinin zihni o ği arabayı kestane pazarında yol Uzerin
tnlyet takılmıştı. Evvel~ bunlara ebem- de bıraktığı sırada arabanın hayvanı, 
başı, vermek istememişti. Edrnon bir oradan geçen 13 yaşlarında Hüseyin is
Sonras~ı sevsin? Bu da olur iş mi! .. minde orta mektep talebesinden bir gen-

a •ndini bö le . est bırakması- ci ısırın tır. Hüseyin tedavi altına alın-

YENi ASIR SA.tt'A: T 

ASAN ÖZLÜ 
Pirinç özü Bezelye özü 

Bugdayözü Yulaf özü 

Patates özü Mercimek uzu 

Mısır özü 

Arpa •• -ıe ozu 

Türlü özü 

ltALORi 
l<IJVVET 

GIDA .. · 

İrmik özü 

Çavdar özü 

badem özü 
Vitamini. Kalorisi ve Gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği, safiyeti ve halisiyeti itibariyle bilhasaa Y A V R U L A R mut-

rulara sıhhi bir gıdadır. Vitamini, kaloriai ve ııdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği safiyeti ve halisiyeti itibarile bilhassa yavrular mut· 
lak Hasan özlü unlarının bütün çeşitlerinden tam bir surette iatifade ederler ve gıdalanırlar ve beslenirler. Hayati kudretleri İn· 
kitaf eder. Cihaz hazımlarda ve uzviyette kolaylıkla temesaül ettiği için kemikleri, adeleleri ve bütün hayati kısımları kuvvetlenir. 
Çabuk neşvünema buhrlar. Çabuk yürürler. Çabuk dif çıkarırlar. Yanaklan, kan gibi kırmızı, neteli, tombul tombul olurlar. 

Hasan özlü unlan yalnız tabiatın ve kudretin feyiz kanunlarile yetİfen saf hububattan ve bu hububatın en iyisinden, en temiz ak
samından, en feyizli cevherinden, en mugaddi özlerinden fenni vesaitle imci edildiği için çocuklarınıza, yavrularınıza, ihtiyar ana ve 
babalarınıza, hastalıktan yeni kalkanlara hiç tereddüt etmeden, hiç düfünıneden Hasan özlü unlarından bol bol veriniz. 

Hasan özlü unları ishal yapmaz. Midede çabuk hazmolur. En nazik mideli olanlara bile iyi gelir. Şitginlik yapmaz. Midenin ve 
barsakların halitabiide kalmalarına yardım eder. 

HASAN DEPOSU Perakende salı§ yeri Kemeraltı caddesi Telefon 
Toptan satı§ yeri Yeni Kavaflar Ç8Jlısı Telefon 
Klllfıyaka perakende satlf yeri Ferah eczanesi Telefon 

3180 
2862 
5023 

Biluınum Eczane 
ve hurdavat 

ve ecza 
nla;{a~atarında 

depolarında, tuhafiye, baklıa'iye 
muvaffakıyetle satılmaktadı.-. 

(BORSA)
1 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 

E RADYO E • • . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 

OZOM l ANKARA RADYOSU, 
ismet Kaptan mahallesi lnbat sokağında 9/3 Numaralı lbrahim 

kansı Arifeye ait arsaya arazi komisyonunca 900 lira kıymet takdir 
edilmittir. Sahibinin adresi belli olmadığından keyfiyet ilinen tebliğ 

1 1 71 lnhi.ar idaresi 
398 A. R. Üzümcü 

279 Y. 1. Talat 
193 M. H. Nazlı 

6 50 
6 50 

7 50 
14 50 

151 l. Üzüm Tarnn 16 
145 Abdullah Fesçi 9 75 

120 Ş. Remzi 10 
119 S. Erkin 10 

91 D. Ardiıi 

8 3 Nihat Ozümcü 

58 Vitel 
51 Ömer L. o. 

35 P. Klark 
3 3 L. Calemidis 

33 Hilmi Uyar 
3 1 M. j. Taranto 

2 3 Ş. Riza Ha. 
22 j. Tanınto Ma. 

16 Pateraon 
14 P. Mihalef 

111 H. Besim 
1 O Kadri Türeç 

5 Necati Beşeli 
3192 Yekun 

250296 Dünkü yekun 
25 3466 Umumi yekun 

iNCiR 

7 25 
9 75 

10 50 
10 

10 50 
10 75 

13 
15 75 

9 75 
6 

il 50 
9 25 
9 

l o 75 
7 50 

2845 Ş. Remzi 7 
200 H. Alyotl (H.va. 5 
139 Ş. Riza Ha. 9 75 
1 1 1 M. H. Nazlı 8 25 

70 M. j. Taranto 
38 Eanaf Bank 

3403 Yekiln 

70593 Dünkü yekun 
73996 Umumi yekun 

10 
7 75 

UZUM FtA TLERt 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 1 1 

ZAHiRE 

15 7 4 çuval Buğday 4 875 
4 2 6 çuval Arpa 3 5625 

2 vagon Akdan 
467 ton P. Çekirdeği 

7 
8 50 

öğle neşriyatı: 

11 75 Saet 13.00 te Alaturka plak neşriyab, 
16 25 13.15 te haberler, 14.00 te kanşık plak 
1 6 25 neşriyatı ve son. 

10 25 

olunur. 3606 (2977) 

lzmir vilayeti hususi hesaplar 
Akşam neşriyatı: d ) d 

ı ı 25 mü ür üğün en: 
1 O 50 Saat 18.30-19.15 te karışık pW.k neşri-
12 yatı, 19.15_20.00 de tUrk musikisi ve halk Turan : Menemen caddesinde Seci Vatkinise ait iki arsaya tahriri 
12 50 şarkıları (Hikmet Riza), 20.00-20.lO da arazi komisyonunca beher metre murabbaı bir liradan 300 ve 600 li-

ra kıymet takdir edilmiştir. Sahibinin Türkiye haricinde bulunmut ol-
11 arapça neşriyat ve saat ayarı, 20.10-20. masından keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 
1 O 15 te haberler, 20.15-21.00 de İnce saz 

12 50 faslı (Tahsin Karakuş), 21.00-21.15 tel--=======•36=0;;;;;2-..;====('"'2'"'9'"'7'"'3'"')======= 
11 25 Çocuk esirgeme kurumu namına konfe-
13 25 rans: (Ramazan Gökalp Arkın), 21.15-
15 75 22.00 de stüdyo salon orkestrası, 22.00-

22.15 te haberler ve bava raporu, 22.15 
yarınki program ve son. 10 

8 
il 50 
9 50 

ISTANBUL RADYOSU, 

l 5 50 Akşam neşriyatı: 

1 o 75 
Saat 18.30 da dans musikisi (plak), 

1 50 19.00 da konferans: Selim Sım Tarcan 

16 50 
5 
9 75 

(köylü kardeşlerimiz), 19.30 da Sıvas 
gecesi ve havaları, Tanburi Ömer ve 

iişık Osan, 19.55 te borsa haberleri, 20. 
de saat ayarı, Vedia Riza ve arkadaşları 

tarafından !ürk musikisi ve halk şarkıla
rı, 20.40 ta ajans haberleri, 20.47 de 

Ömer Riza Doğrul tarafından arapça 
ıöylev. 21 de saat ayar~ orkeatra, 21.30 
da Suat Gün ve saz eserleri: Refik Şem-

12 settin ve arkadaşları, 22. l O da hava ra-
l O poru 22.13 te Darütıalim musiki heyeti: 

7 15 Fahri Kopuz ve arkadll§lan tarafından, 
22.5 5 te saat ayarı: istiklal marşı. 

9 
9 50 
9 75 

11 
15 50 

Ressamların 
seferberliği 

Atine gazetelerinde 
takdirle karşılanıyor 

Ati na - Estia yazıyor: Türkiye hü
kümetinin yeni ve çok enteresan bir ka

rar verdiği, Ankar .dan bildirilmektedir. 

lzmir vilayeti hususi hesaplar 
müdürlüğünden: 
Akdeniz malıallesi Bilgiç sokağuıcia Abdullah ve oğlu Mustafaya 

ait arsaya tahriri arazi komisyonunca 503 lira kıymet takdir ediJmiı
tir. Sahibinin adresi belli olmadığından keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

PiLLi RADYOSU OLANLAR ! 

Akümülatör ve Bataryalannı 
ölçmek için mutlak bir VOL TO
METRE edinmelidir. Yeni ve mü
saadesi alınını' 6/150 volt ölçen 
Voltometrelerimiz geldi, fırsattan 
istifade ediniz ... 

HOSNO tDEMEN - IZMIR 
ikinci Kordon 55/3 

ressam seçecek, hükürnet bunlan - ke
limenin tam manasiyle- seferber haline 
koyacak, memleketin muhtelif yerlerine 
yollıyacak ve bir ay içinde, a.ogari on eaer 
vücuda getirmelerini emredecektir. 

3601 (2972) 

Parisfakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Memleket lıastaMSı dış tabibi 

~luzaHer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta'arını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 

IZMiR BiRiNCi iCRA ME
MURLUöUNDAN: 

5 25 

Türkiye ıanatki.rlarmın vücuda getir

dik.1cri yeni eserlerinde aynı le.ti.sik man
zaralarla aynı köy hayatlarını tekrarla

makta oldukları. Türkiye hükümetinin 
çoktan nazarı dikkatini celbetmİ§tİ. 

Bili.hara bu eserlerden en eyileri seçi~ 

lerek halk partisi tarafından sabn alına

cak ve bu suretle yavao yavaı milli sanat 
kollekaiyonu tetlo:il olunacakhr. 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
icraen açık artırma suretiyle pa
raya çevrilmesine karar verilen 
tahminen 1500 kilo mikdarında 
ve beher kilosu yirmi kuru, kıy
meti muhammeneli müstamel 
elektrik telinin birinci açık arbr
ması 4/10/1938 salı günü saat 11 
de İf bankası lzmir şubesi altında· 
ki depoda yapılacaktır. Bu artır
mada muhammen kıymetin yüzde 
yetmi' bqini bulmazsa ik;nci ar
tırması 8/10/1938 cumartesi gü
nü ayni saat ve mahalde yapıla
caktır. Taliplerin muayyen saatte 
hazır bulunınaları ilan olunur. 

3 6875 
3 25 
3 

Binaenaleyh bu gibi ça1ııma tarzının, 
sanab bir adun bile ileri götüremiyeceği
ni görerek., ciddi tcdabir alınmıştır. 

Seferber haline koncak olan ressam
lann bütün masraflarını hükümetin temin (Satıt pefin para iledir.) 



SAHlFE 8 

INGILTERENIN ENO "MEVVA Tuzu" 
• 

MARK.ASİ GİBİ TANITİLMİS DUNYADA YOKTUR 

ENO "MEYV A TUZU" sonderece teksif edilmis 
bir toz olub, p,anüle şeklindeki mümasil müstahzarlar
dan daha kat ı bir tesır icra eder. Mukayeseden sonra 
ENO "MEYV A TUZU" alınakda israr ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

lzmir vj)ayeti defterdarlığından: 
Lezize veresisinin 928 yılı veraset vergisinden olan 173 lira 36 ku

rut borçlarının temini tahsili için tahsili emval kanununa tevfikan hac
zedilmiş olan Kartıyakada Y emifçi pata ıokağmda kain 64 numaralı 
ev yeniden takdir ettirilmİf olan 600 lira üzerinden 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılml§tır. 

Almak, müzayede tartlarını öğrenmek istiyenlerin 14/10/938 cu
ma günü saat üçte vilayet idare heyetine müracaatleri. 

24- 30- 6-12 3500 (2921) 

ithalat gümrüğü müdürlüğünden: 
Mevadı tayyare Yüzde sekiz azami 
Rütubet Yüzde üç azami 
Kül Yüzde on dört azami 
Kükürt Yüzde bir azami 
Kaloro Alb bin sekiz yüz asgari 
1 - Şartnamedeki rütubetin yüzde bete kadar fazlası yerine kö-

mür verilebilir, yüzde betten fazlası reddedilecektir. 

8 

YENi ASIR. 

1 

IZMIR BELEDIYESINDENı f _. 
1 - Dizel motörlü otobüsler '1Z' 

için sabn alınacak 70 ton motorin 
batki.tiplikteki tartnameai veçhi • 
le açık eksiltmeye konulmuttur• 
Bedeli muhammeni beher tonu 70 
liradan 4900 dört bin dokuz yüz 
lira olup ihalesi 7/10/938 cuma 
günü ıaat 16 dadır. lttirak etmek 
istiyenler 367 lira 50 kurutluk mu· 
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söyle
nen gün ve saatte encümene gelir
ler. 

2 - Batk&tiplikteki tartnamesi 
veçhile hava gazı fenerleri için 35 
numal'adan ( 4000) 36 numaradan 
(4000) ve 37 numaradan da 5000 

HERKES LMEL • 
1 Bi 

Et ve sebzelerin iyice pİfmemesinden, meyvalarin güzelce yıkanmamasından, içilen ıularm temiı 
ve saf olmamasından bi.aıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır. Bunlar, 
ince barsağm iç zarına yaplf&r&k ve kan emerek yetifir ve ürerler ••• Ekseriyetle çocuklarda bulunur• 

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

benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede 
bozukJuk hep bu kurtların tesiridir 

iSM[T SANTONIN BiSKüViTI 
ki ceman (13000) adet amyant B kurtl b. • · d dı B·· ··k kü. · ·kı k Ji • • • tia ·lir H uk 

1 ak B h 35 
u arın en ırıncı evası r. uyu ve çu ere eına emnıyet ve ıtima verı • er çoc 

satın a ınac tır. e er numa- Çocuk! ed b. ka d f ihti. t · • A·ı d kt d 
15 k 

93 5 
. seve seve yer. arınıza sen e ır ç e a ya en verınız.. ı e 0 oruna anıtınız.. 

d
ra am

35
yant luJnık' ' 93sa5ntım- ~Sıhhat vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır .....• 

en numara uru~ , san· F. ti. h ed 20 ku ( ı S M E T ) · · dikk · d 37 d · 12 ku ıa er eczan e ruıtur... ısmıne at .•• 
tım en ve numara a ru~ 

93.5 santimden muhammen bedeli . . . -' . . ;- e-, ' , ' ) -1 (1841) bin sekiz yüz kırk bir lira , 
elli bet kuru~tur. Açık eksiltme ile 

ihalesi 7 /10/938 cuma günü saat ~ı--mı---~--•Hıa1-=---~-----------------.ı. 
16ı:~~~ etmek istivenler 138 lira ECZACI KEMAL KAMİL 
25 kurutluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saat
te encümene gelirler. 

21, 27, 30, 4 3438 (2906) 

DOKTOR OPERATÖR 

M. Nuri Arkan 
MEMLEKET HASTANESi BAŞ 

OPERATöRO 
Hastalarını her gün öğleden IOn

ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka
ğında fırın karııaındaki 25 numaralı 
muayenehanesinde kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon: Muayenehane, 3125 
Ev 2980 

AKTAŞ 

• • HiLAL ECZANESi 
KOLONYALARI İÇİN 

Söylenen sözler "Şeyhin kerameti kendinden 

menkul " kaziyesi gibi değildir. 

Çünki KEMAL K. AKTAŞ kolonyala
rının bir damlasını bile 2 - Kömürün naklinde husule gelen toz ve mıcır kısmı yüzde üçü 

geçmiyecektir. 
3 - Gümrüğümüzün senelik ihtiyacı olan yukarıda evsafı yazılı "·-------------

IÖmi kok maden kömüründen 14 ton alınacaktır. Gümrüğe teslim Diş Hekimi Yapmak mümkün olmadığını 
olunacak 14 ton sömi kokun ınaıe tarihinden lo gün içinde teslim ı .'bdullah Nacı· 
edilmek ıartiyle 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 46 ıncı _-\. 

Benzetilenler in daima taklit kaldığını 
BEN DEGIL 

maddesinin A. Fıkrası hükmüne tevfikan pazarlık suretiyle mübayaa H 
edilecek olan sömikok kömürü yukarıda sözü edilen evsafa uygun ortaçsu 
bulunacaktır. Alınacak kömür bittahlil evsafa uygun olmadığı tak· Dit ve Çene Rontkeni ile tethis 
dirde kabul edilmiyecektir. Pazarlık eksiltmesinde takarrür edecek ve tedavi 
fiat üzerinde bu qi deruhte edecek müteahhidin yüzde on bet hesabi- ADRES : Birinci Beyler sokağı .. 
le pey akçesinin İzmir ithalat gÜmrÜğü veznesine yatırıldığına dair 36 .•• TELEFON : 2946 Büiün Iznıir Söylüyor makbuz ibraz etmesi mecburidir. 

Taliplerden bu mübayaa iti hakkında fazla maliimat öğrenmek is
tiyenler lzmir ithalit gümrüğü Levazım ve Ayniyat servisi tefliğine 
müracaat etmeleri ilin olunur. Pazarlık eksiltmesi 19/10/938 çar
pınba günü saat 15 te lzmir ithalat gümrüğü Levazım ve Ayniyat 
serviainde yapılacak~. 

30-13 3563 (2969) 

lzmir vilayeti Hususi hesaplar 
müdürlüğünden: 
Osman zade mahallesinin İametpa§a caddesinde Fon Fiçniye ait 

17/1 numaralı arsaya tahriri arazi komisyonunca 1664 lira kıymet 
takdir edilmi§tir. Sahibinin adresi belli olmadığından keyfiyet ilanen 
tebliğ olunur. 3604 (2975) 

Hususi hesaplar müdürlüğünden: 
Mükellefin adı Kıymeti M.M. Nevi Par. Ada No. Sokağı 
Mariya 410 205 arsa 5 1022 .. Uray caddesi 
Zulfikar kızı Rubap 120 35 araa 6 1043 5 Poyraz sok. 
Rafael Davi 4000 230 arsa 3 991 41 Gazi bulv. 
Rafael ve Mose 660 110 arsa 24 956 .• Gazi bulv. 

Yukarıda ada ve parsel, sokak numaraları yazılı arsalara arazi ko
misyonunca konulan kıymetler hizalarında göıterilmqtir. Sahipleri
nin adresi belli olmadığından keyfiyet ili.nen tebliğ olunur. 

3605 (2976) 

T.S.K. lzmir bölgesi başkanlı-
ğından: 
Karııyakadaki stadyumda yapılacak kulüp binası ve ıpor salonu 

infaab on dokuz bin yedi yüz elli iki lira 35 kurtl§luk keJifnamesi 
üzerinden 6 birinci teşrin 938 pertembe günü saat 17 de Beyler IO· 

kağında Cümhuriyet Halk Partisi binası dahilinde bölge merkezinde 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Talip olanlar ketifname ve §&rtnameyi görmek üzere bölge bafkan· 
lığına müracaatleri ilan olunur. 

30-3 3589 (2978) 

lzmir vilayeti hususi hesaplar 
müdürlüğünden: 
Akdeniz mahallesi Reıit p&fa 10kağında Fahireye ait 8/15 numa

ralı arsaya arazi komisyonunca 730 lira kıymet takdir edilmİ§tir. Sa
hibinin adresi belli olmadığından keyfiyet ilanen tebliğ olunur· 

3600 (2971) 

ikinci mıntaka etibba odası baş
kanlığından: 
17/1 Tetrin 938 de Ankarada toplanacak Yedinci tıp kurultayına 

iıtirak etmek istiyen hekim arkada§ların btanbul Cağaloğlu Etibba 
odası binasında tıp encümeni veznedarlığına iki fotoğraf ve iki lira 
~öndererek müracaatleri ilin olunur. 

3598 (2980) 

Zayi 
lzmir esnaf ve ahali bankasın

dan aldığım dört hisse bedeli kar
tılığı ödediğim kırk liradan 15/ 
11/927 T. 2361: 2364 No. dört 
adet ceman yirmi liralık makbu
zumu zayi ettim. Y eniıini alaca· 
ğımdan hükmü olmadığı ilin olu
nur. 

Söz Kolonyalarımın ve lzmirlilerindir diyor 

Çapak karyesinden Hacı Ali 
ağa 

C'e{İt er: Bahar çiçeği, Altın rüya, Gönül 
Limon çi ;eği, Zümrüt damlası Maskülen, 
Zümrüt amlası Feminen, Yasemio, Fulya 

30, 1, 2 3580 (2982) 

IZMIR SiCiLi TiCARET ME
MURLUCUNDAN: 

(Feyzullah Müngan) ticaret un
vanile lzmirde Kestane pazarın· 
da sandıkçılar caddesinde 20. 22 • 
24 numaralı mağazada zahire ti
caretini yapan Feyzullah Münga· 
nın itbu ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
2368 numarasına kayıt ve tescil 

FIA TLAR: 

:1. 75-90-65·50·30·25 

Kuruşluk altı boy şişedir. 
edildiği ilan olunur. 

'r:._._.._. ..... _. .. ,._. ....... , ............................ -.;ı_. __ , 

3586 (2981) 

lzmir ithalat 
lüğünden: 

gümrüğü müdür-

T. No. E:Jya kıymeti Kilo Gm. G. T. No. Cinsi etYa 
Lira Ku. 

58/202/83/750 90.00 96.000 853 Müstahzeratı tıbbiye 
66 50.00 265.000 552/B. Boyalı teneke kutu 
Yukarıda yazılı iki kalem eşya 6/10/938 günü açık arttırma ıureti

le satılığa çıkarılacağından dahile alıcısı çıkmadığı takdirde 15/1O/938 
günü ecnebi memleketlerine götürülmek üzere satılacağı isteklilerin o 
günü İzmir ithalat gümrüğünde müteşekkil satl§ komisyonuna gelme-
leri ilin olunur. 23-30 3489 (2914) 

ithalat gümrüğü müdürlüğünden: 
T. S. Kıymeti T. R. Hattı 

No. Marka S. No. Cinsi eıya Li.Ku. Kilı> Gr. No. Li. Ku. 
433 ICI 2 53/54 Deri takli- 910 00 350 00 75/C 10 00 

di muşamba 
Yukanda yazılı bir kalem eıya 12/10/938 çarıamba günü açık 

arttırma suretiyle satılacaktır. Alıcı çıkmazsa Ecnebi memleketlPre 
götürmek üzere 20/10/938 günü tekrar müzayedeye konulacağından 
isteklilerin ithalat gümrüğü sah§ komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

30 - 8 3557 (2970) 

lzmir vilayeti Hususi hesaplar 
müdürlüğünden: 
Donanmacı mahallesinin Dudu 10kağmda Mehmede ait anaya 

arazi komİlyonunca 100 lira kıymet takdir edilmittir. Sahibinin adresi 
belli olmadığından keyfiyet ilinen teblii olunur. 

3603 (2974) 

ı auıuııı..ıuı~ ,._.,.,., __ ~ .... r -~··· • -o • ... 

' . .... . . - . · - . , - . ~ - .· 

No. 1626 FOC No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi göıı

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım DAIMON mal" 
ka yassı pille yanan bu fenerlerin ıiyah ve renklileri vardır 1936 

senesi icadı olan bu fenerler çok beğenilmit ve takdir edilmittir• 
Herkese tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI ı 

hmirde ı Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz ödemieli .. 



• 
' Daima Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet için
de Yatnmak hakkını vermiştir. Her türlü suiistimal 
~~. tabiat kanunlarina e.ykın hareketin cezası ölüm· 

ur ... 

Yurddas l Her zaman kendi kendinin dokotru ol! 
B~tün uz

0

viyetini gözden geçir ve gördüğün en uf ak 
hır arıza üzerine derhal faaliyete geç. Kendinde düt
künlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık , kuvvetsizlik, 
lenıbellik, korkaklık mı hissediyorsun ? Bunlar uzvi. 
Yetin imdat ifaretidir. Çabuk yetİf ve hayat ekıiri 
olan • • • • • • • • • 

Kan kuvvet iştiha şurubu 
içıniye bafla, F O S F A R S O L tababetin esasını teş
kil eden bütün doktorlar tarafından takdir edilen en 
tnülıim ilaçların gayet fenni bir surette tetrikinden 
)apılmıt emsalaiz bir kudret turubudur ..• 
Kanı tazeler ve çoğalbr, iştibayı açar, hafıza ve ze

kayı yükseltir. Sinirleri, adeleleri sağlamlaştırır. Azim 
~e faaliyeti yükseltir. Ve bütün kudretleri uzviyette 
toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle geçirtir. FOS
F A R S O L günq gibidir. Girdiği yere ıağlık, dinçlik 

Fratelli 
Vapur 

Sperco 
acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

cHERMES> vapuru 28-9- da beklen
mekte olup Amsterdam Roterdam ve 
Hamburg limanları için yük alacaktır. 

cORE.STE.S vapuru 6-1 O da beklen
mekte olup yükünü tahliyeden sonra 
Burgas, Varna ve Köstence limanlan için 

yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINEIN 

CDYNIA motörü 29-9 da beklenmek-

DEUTSCHE LEVAN 
1~E- LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

ATLAS LEVANTE LlNE BREME.N 
cBARCELONA> vapur halen )imanı-

mızda olup Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanlrına yük alncakhr. 

cSAMOS> vapuru 5 Birinciteşrinde 

bekleniyor. Anvers ve Hambur, Bremen 
limanlarından yük ;ıkaracak ve Burgu, 
Yama limanlan için yük alacakhr. 

cA THEN> vapuru 1 O Birinciteşrine 
te olup Roterdam, Hamburg Danmark kadar Rotterdam, Hamburg ve Brernen 
ve Baltık limanları için yük alacaktır. limanlan için yük alacaktır. 

V ASALAND vapuru 1 5-1 O da bek- VE.STSEE vapuru 2 3 birinci teşrin-
lenmekte olup Rotterdam, Hamburg den 30 birinci te.,'lfine kadar Rotterdıı.rn, 
CDYNIA OANZIG Danmark ve Baltık Hamburg ve Bremen limanlan için yük 

limanları için yük alacaktır. 15-1 O a ka- alacaktır. 
dar Norveç için yük kahul eder. ARMEMENT H. SCHULDT: 

ZECLUCA POLSKA cBIRKENAU> vapuru 30 Eylülde 
LECHISTAN vapuru 29-9 da Avners bekleniyor, Rotterdarn, Hamburg ve 

D.anzig ve Cdynia limanları için yük Bremen icin yük alacaktır. 
alacaktır. AMERICAN EXPORT LINE.S INC. 

SERViCE MARITIME ROMAIN DOCRU SEFER 
ALBA JULIA vapuru 21-1 O d:ı bek- cEXMlNSTER:• vapuru 26 Eylülde 

lcnmekte olup Malta, Marsilya ve Ce- bekleniyor, Nevork için yük alacaktır. 
nova limanları için yük ve yolcu alır. cEXCHESTER> vapuru 2 7 Eylülde 

HOLLAND AUSTRAlLA LINE beklenivor. Ncvyork için yük alacaktır. 
ARENDSKERK motörü 7-1 O da bek- cE...TI AVIA:• vapuru 7 Birinciteşrin-

lenmckte olup Bombay ve Avusturalya d e bekleniyor, Nevyork için yük nlacak
için yük alacak ve Nevzeland limanı için tır. 
de yük kabul eder. cF'.XPRESS> vapuru 1-4 Birinciteşrln-

llandaki hareket tarihleriyle navlun- de bekleniyor, Nevyork için yük alacak

lardaki değişikliklerden acnete meııuli- tır. 

Kumb bini 

\ Ye gençlik saçar, her eczanede bulunur •.• 

yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için cEXHIBITOR~ vapuru 24 Birinciteş-
2 ci kordonda F ratelli Sperco vapur rirıde bekleniyor, Nevyork için yük ala

l\centeliğine müracaat edilmesi rica olu- cakhr, 

I c~XERMONT• vapuru 27 Birinciteş-nur,. 
Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala-

kendioi daha 
üşütür! 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkta 
Ediniz 

lu ilk hlHI e 2Tfrrtt1f1 .r.i görür görmez derhal 

NEVROZiN 
~ımak lazımdır 

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

icabında günde 3 luıfe alınabilir 

Siz de bu kren1den saşmavınez! 

HALSAMJN 
tı Sıhhat bakanlığının resmi nıhsa-
13~1 haiz bir fen ve bilgi m~hsulüdür. 
~tün cihanda elli senedir daima üs-

Ve eşsiz kalmı~tır. 

l<rem Balsamin 
~ lJ~n bir tecrübe mahsulü olarak 
tt cuda gctirilmiı yegane aıhhi 

ernlcrdir. 

l<rem Balsamin 
aı.t~tini eöz ve şarlatanlıkla değil 
N 1 evsafını Londra, Paris, Berlin, 
~f ork güzellik enstitülerinden 
bı~rce krem arasında birincilik 
Ct:Qı· fabıu ltazanınıJ olmakla ispat 

lftir. 

c~rem Balsamin 
~ uncı~ için ~ gece için yağlı 
d~ lı.ıiı acı badem ile yapılmış gün-

KRFMLERI 

•c Rece tekilleri vardır. 
1:_ ~ BAi.SAMiN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp tek
~ 8atılır. INGH JZ KANZUK ECZANESi ... 

BEYOOLU - IST ANBUL 

lzmir belediyesinden: 
~-İltuyonu önündeki meydanlığm tadil edilmek suretiyle 
..... ~ bat m~likten tedarik edilecek ketif ve prtname
Qai -=~ açık ebiltmeye konulmUftur. Keşif bedeli 2241 lira yir
~~ Olup ihalesi 4/10/938 sah günü saat 16 dadır. lftirak et
Be.rik llÜyen.Jer 168 lira 25 inınqluk muvakkat teminat makbuzu veya 

1
; mektubu ile söylenen gün ve eaatte encümene gelirler. 
-20- 2879) 

cakbr. 
PlRtı: AKTARMASI SERi SEFERLER 

V Ş
.. cEXCAMBION• vapura 23 Eylülde 0 li Vİ e Uf e • Pireden Nevyork n Bo.ton için hareket 

LıMiTET edecektir. 

V
. cEXOCHORDA• vapuru 7 Birincl-
3 J)U T acent&St teırinde Piredı-n Nevyork ve B09ton için 

BlRINC' KORDON REES ha .. ekct edecektir. 
BINASI TEL. 2443 DEN NORSKE MlnOELHAVLtNJE 

EJlerman Lioes Ltd. OSLO 
LONDRA HA ITI ı:BOSPHORUS> vapuru 26 Eylülde 

POLO vapuru 19 eylule kadar Lond- bekleniyor, Dieppe Dünkerk TC Norveç 

ra ve Hull için yük alacaktır. 

ALBATROS vapuru 18 eylulde ge
lecek ve 26 eylule kadar do~ru Londra 
için yük alacaktır. 

umum limanlanna yük nlacaktır. 
BA YARD vapuru 2-4 Birinci teşrinde 

bekleniyor, Le Havrc. Dieppc ve Dün
kerk' Jimanları için yük ıılacakbr. 

SERViCE M~R~T:fın ROUMAIN 
BUCARf.ST 

cDUROSTOR> vapuru 1 O Birinciteş-

IONIAN vapuru 26 eylulde gelecek 
8 birinci teşrine kadar doğru Londra için 
yük alncaktır. !"İnde Köstence, Gabtz ve Calatz aktu

TRE.NTlNO vapuru 14 birinci t~- maııı cTUNA• limanlanna yük alacak

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

ScıbaA, ô6fe ve cıkttam her 11P.rMkten 
sonra günde 3 def<ı 

Kullanmak 

RADYOLİN 
Di~lerinlzl tertemiz. bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-rinde gelecek 18 birinci teorine kadar tır. 
doğru Londra için yük alacakhr. STE ROY AU: HONGROISE el asır kimyasının Mrikalarından 

LtVERPOOL HA Tn DANUBE MARITTME biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
Bfl.GRA VIAN vapuru 16 eylôlde 

l.ondradan gelecek yük çıkarıp ayni za
manda Liverpool ve Claskov için yük 
a)acakbr, 

BUDAPF.ST lezzeti hoş, mikroplara kartı ıe-
TlSZA vapuru eylul son1annda bek- siri yüzde yüzdür ..... 

CITY OF LANCASTER vapuru 28 ey
lülde gdccck 5 birinci teşrine kadar Li· 
verpool ve Clasko..- için yük alacakbr. 

BRtsTOL HA TI1 
SELMA vapuru 20 eylülde gelceek 

22 eylüle !tadar doiru Brutol için yük 
alacaktır. 

DEUTSCH LEV ANTE - UNIE 
DELOS vapuru 16 eylilldcı ıelecek 

yük çıkaracakbr. 

Tarih v~ navlunlardakl de~i~iklikler· 
den acenta mesulıyet kabul etmez. 

J)"t For~nede 

i)amp~kıbs • Selskab 
COPENHAGEN 

MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANJltNAVtA 
S/S. SV ANHOLM 
Eylülün birinci on bet giinliikte yük 

a11Kakttr. 
sıs. ALGARVE 
Eylülün ikinci on b~ gün}~o yük 

alacıılt tır. 

leniyor. Tuna limanlanna yük alacaktır. 
cDUNA> vapuru Eylül sonunda bek-

leniyor, PORT-SAIT ve lııkenderiye için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LIVERPOOL 

cDROMORE> vapuru 30 Birinciteş
rinde bekleniyor. Liverpol ve Anven 
limanlanndan yük çıkaracak ve Burgu 
Köstenc:e, Sulina Calatz ve lbrali için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE S.A. ANVERS 
cMAROC> vapuru 6 Birinciteşrinden 

12 Birinciteşrine kadar Anverı {Doğru) 
limanı İçin yük alacaktır. 

flAndalcl hareket tarihleriyle nav· 
tunlardaki değişlkliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tnfsllAt almak için Blrtn· 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına milra· 
caat edilme.!! rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

"Umda•,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
M/V. ALGtER HEU.ENIC UNES L 1D 
Eylill sonunda ve birinci tqrİD bat- CE.RMANIA vapuru balen limanı-

bnnıcındll yük ıılııcnktır. mrzda olup 30 eylwde doğru Hamburc, 
M/S. BROHOLM Rotterdam ve Anversa limanlan için ha-
Birinci teşrin ilk haftasında yiik ala· reket edecektir. 

.:aktır. A TH1NAl vapuru 30 Eylulde 
S/S. EGHOLM beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham-

. . . . . . .·· ... 

. RADYO.LiN 
. . . . ,r . : -... •. . 

. ' 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 
si~orta ettirmiş sayıhrlar sabah öğle ve 
akşam ht»r yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçala yıııız. 

~ 
TAZE 

ucuz 
Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar-

ECZANESj 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında Birinci teşrinin ilk on bet günlükte burg ve Anvera limanlan için yük a1a-

yük alacaktır. caktır. a..__ 
S/S. EBRO CRtCORIOS C. 11 vapuru 7 /9 birin- • 
Birinci teşrinin ikinci on bq sü.olük- ci teşrin araaında beklenilmekte olup 

te yük alacakttt. Rotterdam, Haı:nburg ve Annna liman- Nn • York için yük alacak.m. L OV C EN 
M/V. MAROCCO lan için yük alacaktır. UNEA SUD AMERlKANA !Lüka vapuru pazartesi 17 birincitqrind, 
Son teplıı ilk haftumda yük alacak· HE.U...As nparu 18/20 birinci teJrin ~ C. HOLM Yapııru 20/22 birinci ••t 12 de ~ir~e ~reket edecek, Pire 

br. arastnda beklenilme'kte o1up Rotterdam tqr1n aıumda beklenilmelrt. olup NeY· Korfıa. Adnyatilt lıman.tan. Venedik. 
M/V. TIJNIS Hamburg ve An•er• limanlan içiD yük 7orlr. için yük alac:akm. T rieste ve ŞUJ&k limanlan için yolcu .,., 
Son tqrln ikinci on bet ıünlükte yük aJacaltttr. BALKANLAR AR.ASI HA Tl1 7ük alacaktır. 

alacaktır. ANGHYRA Yapuru 2S /28 birinci ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor Gerek vapurların muvasalat tarihleri, 
HER ON BEŞ CON MUNTAZAM teorin arasında ibdtlenilmekte olup Rot- Balk.an ittifab ikbaat konferan.aanın gerek vapur lstmlerl ve oavlunlan hak-

SERViS OLACAKTIR terdam, Hamburg '\'e Annrsa limanları seyyah, yolcu ve ,.ük .t .. , te.M ettiii bat• kında acenta bir taahhllt altına girmez. 
NaYlun n bilUınum ranaenyöman için için yük alacaktır. ta mensup y,~oılu b•ndıra.lı Daha fnla tafsilıt almak için Birind 

Accnteliğe müracaat edilmesi. UN1TED STATES AND LEVANT . L OV C EN Kordonda 152 numarada (UMDAL) 
ADRE.S : Fevzi pap. bulvan No. 7.. LtNE LTD Lüb npuru 9 birinciteşrinde saat 18 wnumf deniz acentalığı Ltd. müracaat 
TELEFON : 3304 RACNA CORTHON vapuru birinci de Conatantza ve Varna fi.manian için edilmesi rica olunur. 

(Osmanlı Bar\kUI ittisalinde) teşrinin nihayetinde beklenilmekte olup hareket edecektir. TELEFON : 3171 - 4072 



• 

• 
• 

~ ------------ -

ot : v,,ıxvs fENJ ASIR 30 EYLOL CUMA 1938 

• o a rdığ kisi er 
.I.ngilferenin Fransa a karşıdostluğu, Fransanın soğu 

kanlılığı, Çek erin· cesareti takdirle karşılanıyor 
Bir Fransız meb'usu 

Paris, 29 ( ö.R) - Münih konferansı 
mebusan mahafilinde hakiki bir mem-
nuniyetle karoı1anmıştır. Hariciye komis
yonu reisi B. Mistler Arap oaçı gibi ka-

~ık bir vaziyetten çıkmak için biricik 
çare olan bu teıebbüsil memnuniyetle 
oclô.mlamııbr. 

Tayyareci mebus Boıu1tro demi~tir 

lrd : lnsanlar konuturken toplar ıusarlar. 

Diğer blr mebuo lngilterenin dostlu
ğunu, F ranııanın aoğukkanlılığıru ve Çe
koslovakyanın ceııaretini takdirle kay
detmiştir. 

Bir ıoayalist mebuau demi§tir ki : 

Sosyalist grubunun gayesl öteden beri 
en münasip vuıta1arla harbi bertaraf 

etmekti. 
Komüniıt Gabriyel Peri konferansa 

yapılan davetlerin mahdut kalmasını ih
tlrazla karıılamakla beraber bunun oul
ha bir hizmet olacağını kabul etmiıtir. 

Muhafazakarlardan Lui Moren demiş
tir ki : Konferanı kolay kolay yürümi· 

yecekse de en iyi bir limittir. Bu tarihi 
milli.kattan Avrupa için yeni bir aulh 
,atosunun çıkmasını beklemek cüretk.Ar· 
!ık değildir. Ayni zamanda bu helecan• 
dan mem1eltetin der• alması da temen· 
niye değer. 

Fra11StZ orduları başkumandanı Gamelin, Fransız baş Amiralı Darlan, Fransız 
bahriye nazırı Kampinçi 

SULH LEHiNDE DUA önünde diz çökmüşlerdir. 
Londra, 29 ( ö.R) - Sabah saat 9 Berlin, 29 ( ö.R) - Alman gazete-

dan beri halk uzun kafileler halinde lori dörtler konferansını bu sabah ha
Vestminister katedralinden geçerek ıul- her verirken bay Hitler tarafından yapı· 
hun muhafazası için dua etmİ§tir. Dua lan davetin su1h arzusunu bir daha gÖa• 

edenlerin ekserisi meçhul asker 8.bidesi termit olduğunu yazıyorlar. 

"Yeni baştan tecrübe et,, 

• 

Ingiliz hazırlığı dev11mda 

nanrnanln ihtiyat efradlnın davetine ve 
donanman>n seferberHğine müteallik 

/olan beyannameyi imza etmek için saat 
10/30 da Bukingam sarayında hususi 
bir mec]is akdctmi~tir. 

Bu toplantıda Sir Samuel Hoare, B. 
Duf Kuper, Sir Con Saymen, Lord Ha
lisharn ve B. Maugl'ıam hazır bulunmuş
lardır. 

Londra 28 (A.A) - Press Associati
on bu sabah Londrada mukim Alınan
lardan bir çoğunun Ingiliz tabiiyetine 
geçmek için dahiliye nezaretine müra
caat elntl§ olduklarını haber vermek
tedir. 

YARDIMCI SERVİSLER 
Londra 28 (A.A) - Yardımcı se-rvis

lerin temini için kadınlardan mürekkep 
bir teşldlat vücuda getirilmesi hususun
da hükümetçe yapılan davete Ingiliz ka

dınl~rı derhal icabet etmişlerdir. ~enli Çek Cümhurreisi B. Beneş, Çek başvekili B. Sirovi ve Londra sefiri B. 1\1azarik 
teşkil edilen servislere yazılmak lstiyen NUTKUN CENEVREDEKl attı. Bundan sonraki jesti yapmak oı» 
kadınlar akın akın devşirme merkezleri- AKİSLER! !ara aittir. Umumi kanaat Çemberi•)' 
ne gitmektedirler. Cenevre 28 (ö.R) - Royter ajansının nın sulh için yapılabilecek her şeyi ys 
frağ 28 (A.A) - Royter ajansı muha- muhabiri bildiriyor: tığı merkezindedir. Mumaileyh bunda 

birinden: Çemberlaynın nutku hemen tam dene- başka harb mesullyetinin kime yüklene 
Çekoslovakya kendisini müdafaa etme- bilecek blr ittifakla tasvip edilmektedir. ceğini de açıkça göstermektedir. 
ğe hazırlanmaktadır. HükUmet icabında Nutkun bilhassa kat'i ve açık lisanla ve Bitarafların kanaati şimdi Ingiliz baş
sivil ahaliyi hudut mıntakalarından ve çok vazih bir şekilde vaziyeti hüll\sa et- vekilinin lehine temayül etmektedir· 
Pragdan 9ıkannak için tedbirler almak- mesi bilhassa takdir edilmektedir. Evvela Çekoslovakyayı kendi halin• 
tadır. Halk kütleleri gaz maskeleri tevzi Yapılan bir tefsirde şöyle denilmekte- terketmeğe mütemayil gibi görünen Jıı• 
edilen merkezlerin önünde t.oplanmakta- dir. giliz siyaseti bidayette tenldt edilın~ 
dırlar. Çemberlayn topu tekrar Almanlara tir. 

B. Münibe 
sözler 

Çemberlayn 
zarif ve manidar 

giderken Çeklerin meşhur Skoda fabrikaları 

H itler Munihi biT ziyaretinde ve Gode&bergde ÇembeTlaynla 
beraber Çeko&lovakya haritası önünde 

söyledi · 

Londra 29 (A.A) - B. Çemberlayn yorum. miş olduğu inşirah hissiyatını ifade et-
bu sabah Heston tayyare meydanına Londra 29 (A.A) - Çekoslovakyanın mektedir. 
gitmek üzere saat 7,50 de başvekalet dai- Londra sefiri B. Mazarik dün akşam B. Roma 29 (A.A) - Büyük Faşist me~ 
resinden ayrılmıştır. Çemberlayna telefon ederek Çek hükü- !isinin 1 teşrinievvel tarihinde mukarrer 

Londra 29 (A.A) -ltalyan, Alman ve meli namına söz söylemeğe selôhiyettar olan içtimaı 6 teşrinievvele talile edil
Fransız sefirleri ile muhtelif nezaretler 1 bir zatın derhal Munih konferansında rniştlr. 
erkanı, parlamento azasından bir çok-

1 
bulunup bulunmıyacağını sormuştur. Roma 29 (ö.R) - Amerika reisicüm

ları ve binlerce kişi B. Çemberlaynın ! Başvekil bu ihtimalin münselip olma- huru B. Ruzvelt B. Hitlere gönderdiği 
Hestona gelmesine intizar ediyordu. l dığını ve kendisinin Çekoslovak reisi 

1 
mesaje benzer bir mcsaji da B. Musso

Başvekil tayyareye binmeden evvel şöy- cümhuru ile temasa girmiş olduğunu 1 !iniye göndermişti. Diğer taraf dan B. 

le demiştir: söylemiştir. 1 Çemberlayn da B. Mussoliniye hususi 
- Çooukluğumda her zaman şu sözleri MUSSOL1N1N1N HAREKEI'l bir mektup göndererek tavassutunu ri-

tekrar ediyordum: dik hamlede muvaf- Berlin 29 (A.A) - B. Mussolini bera-
1 
ca etmiş ve bunun üzerinedir ld Italya-

fak olmazsam meyus olma, yeni baştan berinde Kont Ciano olduğu halde saat nın Berlin sefiri, Italyanın taahhüdlerini 
tecrübe et..> İşte bu gün bunu yapıyo- 6 da Brennex hududundaki istasyona : tutmağa hazır olmakla berarber, B. 
rum. gelmiştir. B. Mu•solini B. Hes tarafından Çemberlaynın tekliflerini tetkike büyük 

B. Çemberlayn şu sözleri ilave etmiş- karşılanmıştır. Duçe ayni hususi trenle ı' bir ehemmiyet verdiğini B. Hitlerc bil-
tir: Munihe hareket etmiştir. dirmiştir. Bu müracaat üzerine B. Hitler 

Avdet ettiğim zaman Şekspcrin dör- Roma 29 (A.A) - Havas ajansı mu-, Duçeye olan dostluğu ve Avusturyanın 
düncü Hanri dramındaki eşhastan Hots-1 habirinden: ilhakı sırasında Italyanın aldığı vaziye
purun dediği gibi; bu tehlikeli dikenler 1 B. Mussolininin Munihe hareketi es-

1 
tc minne1tarlığı sebebiyle umumi scfcr

çalılığından bu çiç<'ği örselenmemiş bir I nasında yapılan alkışlar Munih konfe- 1 berliği 24 saat tehir etmeği kabul ctmiş
haldc çıkardık. Divebileeeğlmi iimit edi- ransı ictimaı haberinin halkta tevlit et- tir. 

'k kolay've p~amoenn .......... -; 
etrne. \\um için zevc.e\ii;e talıbun .. 


