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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Bapnuhanir ve umum! neşriyat mücilrü: 

HAKKI OCAKOöLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDEn Türkiye için 

Snelik............ 1400 
Altı a11lıJc • • .. • • • • • • • • • • • 7 50 

Hariç l~lr 
2900 
1650 

T E L E F O N : 2697 

f1A TI ( 5 ) KURUŞTIJR 

• Fuarımızı 
12 Günde gezenlerin aayıaı 

301,082 dir 
--------' YENi ASIR Matbuamcla baulnnfbr 

Hatay! lstiklllin Kutlu Olsun! 
~ 

Hatay . Millet Meclisi . dün toplandı Meclis 
reisliğine B. Abd"iilgani Türkmen secildi 

t 

8. Tayfur Sökmen tam bir ittifakla 
Hatay Devlet Reisi o'du 

Kardeş Hatay 
Devletinin yeni 

vazifesinde 
muvaf fakı yetini 
candan dileriz 

Hatay Millet Mecllsl -
nln açıhf törenine alt 

haberi er a Uncu 
eahlfemlzdedlr 

BİR İT AL YAN MEB' USU 

Fuarımız • • 
ıçın 

ltalyan ticaret odasında 
takdirlerini bildirdi 

Müstakil 
Hatayı 
Selamlıyoruz 

Şehrim.izde bulunan ltalyanın Bari mUnıeuilleri, ltalyan konsolosu ve TUrk 
P!!!-.!~~~~----~~~~~~~~~~"'!""!"""==~=~=--1!!!!!!!!!!!!~=~!""""!!!~~~~~~~~~.e-~===~=~=-ıı===ıı== fuarı ve korporasyonlar mUmeasili Ital- ofis müdürünün i§irak ettikleri bu top-

Aım an kontrol daı•resı•nı•n u••zu••m- yan aaylavı B. Andrea Cilent.o Italyan lantıdabirnutukaöyliyeırekTürk-Ital-
ticaret odasında yapılan bir toplantıya yan iktıaad1 münuebetleri ve memlek. 
riyaset ef.miltir. timiz hakkındaki hayırhahane dUfilnce-

lerı• mJ•Ze tespı·t ettı•gv ı· fı•atler Tanınmııbirltalyandevletadamıolan lerini belirtmliür. 
B. A CUento Italyu flrmalarmdan ma- Italyan mebusu, TUrkiyede ilk nazara 

ada, Italya ile iş yapan ihracat flrmalan - SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

Hatayda büyük ekseriyeti teşkil 
eden Türk cemaatinin yegane mü
messili ııfatiyle Hatay Halle partisi
nin neırettiii beyanname, bu güzel 
yurd parçasında 20 ıencdenberi de
vam eden ıstırap aahifelerinin niha
yet kapandığını, Hatay ve Hataylı
ların çileli gijnlerini bitirerek mesut 
bir iatikba1 yoluna girdiklerini müj
C!eliyor. 

Beyannamede kullanılan açık ve 
eamimi lisan, Türk efkarı umumi
yesince malum olan bir hakikati şim
di dünyaya ilan ediyor. 

Bu hakikat ıudur: 
Hatay, taıiyle, toprağiyle, kültü

riyle, içinde ya§Bttığı yüz binlerce 
yurddaıiyle Türktür: Türk varlığın- Limanda üzüm ve incir ihracatı 
dan ayrılmaz bir parçadır. Hatayı Alınan kontrol dairesi, Alınanyaya it- tesbit ettiği fiatler, maalesef tahminlerin 
bu ~ı~klı !"inle~e k~vuıtu?11.td tam bal edilecek üzüm ve incir fiatlerini tes- dunundadır. Bu fiatlerin tesbitinde bazı 
bir ıtık~l.ın feyızlerınd.~n ıstı a e et- bit etmiş, keyfiyet §ehrirnizdeki al!ka- mahalli amillerin tesiri olmuştur. 
tinnek. ıçı? ~enelercc suren gayretler darlara bildirilmiştir. ön söz olarak §U- Çekirdeksiz kuru üzilmlerimize eylôl 
earfcdılmıştır. Ancak .Hataylıları~ nu söylemek isteriz ki, Alman kontrol tesliml tesbit edilen fiatler şöyledir: 
düıüncelerine, emellerıne, kendı dairesinin Türkiye menşeli üzümler için - SONU 2 iNCi SAHiFEDE -
kendilerini idare haklanna yol açıl- --------==----------------
dıktan sonradır ki memleketin her ş 1 F • ı 
tar~fında sükun, emniyet havası ~s- an 1 1 omuz 
mege baılamı§, fesatçılarla tahrik-
çilere Hatayda dikit tutturamıyacak-
lan anlatılmııtır. Türkün devlet kur
makta, disiplinli bir varlık yarat· 
maktaki kudreti küçük Hatayda der
hal kendini gösterecektir. Dündenberi şehrimizin 

misafiri bulunuyor 

•• •• nonu Çoban ve Mustafa 
Etim es ut Finlandiyalılarla lzmirde 

Havacılık kampı 
calısmaları 

karşılaşacak 
, , 

Ankara, 2 (A.A) - Tiirkkufu· 
nun lnönü ve Etime.ut tayyarecilik 
kamplannd temmuz ortalarmdan 
31 ağuatoı alqamma kadar olan 
müddet zarfında 18.672 UÇUf ya· 
pılmııtır. Uçut sayasında geçen on 
beı güne nazaran olan 3961 eksik 
UÇUf yetiımekte olan gençlerin ha-

Müsabaka 
7 Ve 8 eylülde 
Fuar tiyatrosun

da yapılacak 
vada daha uıun müddet kalmaia ---o-
muvaffak olmalarından ileri gel· Çoban deyince bil! istisna herkesin 
mektedir. Bu müddet zarfında mo- gözU önilne heybetli vücudu, kalın en-

i törlü mektepte yalııız uçutlarma de- sesi, yusyuvarlak çehresi .ve.~. k~: 
vam etmekte olan 39 gencin uçut taklarına kadar yayan sevimli gülüşü i 
saat1eri yekUnu 1337 saate, açut maruf amatör ağır siklet bq pehlevanı
aayılan da 7324 e yükselmİftİr. 39 ! ınu: Mehmet, gelecektir. 
mesai gününde bapnlnuf olan bu~ Çoban Mehmedin. ~ ~~tmiyen, 
18.672 UÇUtta Türk gençlerinin onu hiç olmaz.sa resimlennde g~rUp ta-
yiibek uçuculuk kabiliyetleri saye- nımayan bir Türk asavvur edilemez. .• 
Iİnde en küçük bW irma dabi ol- Çünkil Mehmet, yallı gürep bırakarak 

lnanuftır. _SONU 5 iNCi SAHiFEDE -

Geçen .eneki fuanmız müncuebetiıfk. 
11apılan Bcılktın giireı JCmpivonumda 

Çoban Mehmet ve maOlilp ettic)l 
Sardia ( YuMn ) 

Imralı Cezaevindeki tetkik 
Ecnebi ceza mütehassısları hayrette 
Amerikalı iş Bankası 
Bir mütehassıs 

Bizi geçtiniz .. Diyor 

Dün ilk toplantısını yapan Hatay 
mebuaan meclisinde 40 mebustan 
yirmi ikisi Türktür ve Ha1k partisi
ne mensuptur. 9 alevi mebusun da 
ayni partiye temayül edecekleri kuv
vetle memuldur. Diğer arap, Erme
ni, Rum mebusların takip edecekle
ri aiyaaeti, mecliste takınacaklan va
ziyetten sonra anlıyacağız. Ne olur
sa olsun, büyük ekseriyet halk par
tisinin elinde olduğuna göre Hatayı 
bu parti idare edecektir. Bilhassa 
Hatayda çok sevilen ve hürmet edi
len bir şahsiyet olarak bay Tayfur 
Sökmenin müstakil Hatay devlet 
reisliğine intihap edilmesi Türkiye· 
nin Hataydaki siyasi nüfuz ve te~ 
fevvukunu fiilen gösterdiği gibi Ha
tayla Türkiycnin ilerideki münase· 
betlerini daima kuvvetlendirecek, 
yakınlaştıracaktır. 

· ~ Vah.ancı 
Küçük hesaplar 

ikramivesi 
--o-

Ankara, 2 ( A.A) - Türkiye it 
bankaaaun küçük cari hesaplan ara
amda tertip ettiii ikramiye kflfideaİ 
bugün yapılmlf ve biiyük ikramiy. 
leri JU numaralar kazannuttJr 1 

Bu nokta eyice anlaşıldıktan son
ra Hataym nasıl idare edileceğini 
burada tebarüz ettirmek isteriz : 

Hatay Halk partisinin beyanna
mesi şüpheye yer bırakmıyacak su- Türkün denizlerde gücünü temsil limanını ıereflendirmeai, halkımız ara
rette suaJimizi aydınlatıyor. Bu be- eden Şanlı donanmamız, kuvvetli bir fi- aında büyük bir ıevinc; uyandırmlf, ge
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE _ lo halinde dün aabahtan beri İzmir lima- milerimizin ıeldiğini ifitenler hemen 

ŞEVKET BlLGIN mnda bulunuyor. Donanmamızın Jzmir - SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

Gazetelerin izhar 
ettikleri takdirler 

lmralıdan dönerken 
Kalamış vapuru 
karaya oturdu 

- YAZISI 3 UNCU SAHiFEDE -

Bin lira lıtanbuldan 18.947 hesap 
numaralı Ayte lunet, bet 7ÜS lira-

1 lık İkramiyeler : latanbulda 13. 172 

..:-.. · ''J 111 numaralı Tank ve Samsunda 3221 
-....,~~,,_- 11 numaralı Mitat Recep. 

Adliye Vekili B. .Şükrü Sa,.açoglu 
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iz mirin kurtulu~ bayranıı ~-------lllliiiiiil--illllıilm-lliiilımm-~---...... , Müstakil 

ŞEHiR HABERL:ERi ~ Hatayı 

Selamlıyoruz 9 Eylô.lü bu sene büyük 
törenle kutlulayacağız lzmirde Yaş üzümlerimiz :==~~~s~== 

lmairin lıcurtulıat bayramı programı ha- 11 - Çelenk koyma işi bitince Dwn- nin en pmil manasiylc tam ve müs-
zırlanmı§tır. o gün yapılauk merasime 1~ okulu Başöğretmeni Gaffarın Yeniden Orta mektep • d ._ takil bir devlet olan Hatay bütün ic-

ait program §Udur: idaresinde öğrencilerden müteşekkil bir acılmasına lüzum Londra pıyasasın a r~~tında ink.ıla?çı Türkiyenin teced· 
lmı.irde bulunan Saylavlar, sivil ve grup orada münasip milli oyunlar oyna- • dut ruhundan ılham alacaktır. Hatay 

asker! erkln ve subaylar, Parti mensup- yacak ve 8Dl'.lra bando" onuncu yıl.maqmı görülmiyor b •• •• k b• "" b •• d •• rejimi itibariyle hallcçı bir Cümhu-

ları, belediye bqkan 'ft erkhı, matbuat, çaled-~ n balüt~.tı.~lkdağız1ba mdoarpltad·~ 1mıir ilk ve orta okullarının talebe uyu )f rag et gor u riy~ttir •• Hatay ve H~taylı .. c~-
bankalar' resml Ye ticart kurumlaT "··- ~ n ay onun e an o ""6~ • • ~ L- L tr• H-'L ı '~ile K ittir 1 ~ • .ı.. "- .. •. d Kültü ka durumlarını tesbit ve tedbır almaga Uö- ı n1D'lye~, aKÇl, L.ıtl , u e 
kan direktör ve mUmessillerile bütün halde he,rn.eun onun en rpar k 1 k dil • üf' ıı· milliyetçi, inkılapçı bir rejimin bü-' w 11 k dan d wıl kt anı ça memure en umunu m e ış 
yurddaşlar aşağıda yazılı olduğu şekilde dogru yo anara. . or~ ag aca ~· B. Hikmet Türk tetkiklerini bitinniş ve 'Ü'rlim kurumu tarafından tngil~ Kurum önümttzdt!ld sene bu işi pıtnlı tün ileri ruhundan hayat toplıyacak-
kurtul t •. . davetlidirler 12 - Gece birmcı kordon ve denizde tı Laik ·· d" · 1 · · d l t · aş ottnme • • fene layı ve eğlentiler yapllacak ve hazırladığı raporu vekilete göndermiş- SelAııik yoliyle ve vagonla sevkedilen ve programlı bir pkilde organize etmlye ler •. d reJım ~n ış erı~ı d:ıe dfı. 

1 - 9 EYfdl cuma gQnil aabahleyın r ~ . · tir. ilk parti yaş üzümlerimiz Londraya va- karar verml§tir. Razakı Uzilmüyle f8D1 rınh en hayımslcagı~- ]~~~ l d' 1 
Saat 8 de ---• dairelerl• Parti w hu- lialkevinde aat 21 de bır konser ven- mez ep usu anntUl ı~a avra• 

n::uIU " k li Bu sene orta okullarda vaziyet gayet sıl olmuş ve büyilk bir rağbete mazhar razakısı için muayyen bir fiat tesbit edi- l k l kl h l v • sust 1rurumlardan davetli olanlar Cüm- lecekür. Eğlentı1er Atatilrk Hey e. . . . . nı ara azı arın oşnut ugu temın 
.. ünd ~ ktır normaldır. Alınan tctbırler sayesınde hıç olmuştur. lecek, kunım tesbit edeceği fiat1erle bu d·ı ek . 

huriyet Halk Partisi merkezinde tonla- on e 
0 

aca · bir şikayete meydan vdilmiyecek ve tik $ev1clyat üç vagondan ibaretti. üzümleri bı1uz sene milddetle satın alma- e 1 ec tir. 
na.rak oradan Halkanınardaki şehitliğe 13 - Gerek öğleden evvelki ve gerek -s Bundan kimeenin şüphesi olma· 
giderek ui .. §ehitlerimizln mer.an ba- öğleden sonraki programın tatbikine c. mekteple~ yapılan müraeaatler kabul Hepsi de razakı üzümüydü. Bu üzümler, yı garanti edecektir. Bu suretle bağcılar 
Şında ızml·rı.· r adına (Avukat Ekrem H. P. tlyönkunıl yardımcı üyesi Mehmet ~dilecektir. iyi .~mbalaj yapıldığ~ için bozul~adan razakıcılığa ehemmiyet vereceklerdir. san... - k k ki 

Bu sene ilk okullardan mezun olanlar, ve urselenmeden, soguk hava tertibatlı b w .. 1a . . b Şurası muhak a hr • miista· 
Oral) tarafından verilecek söyleve §e- Aldemir, Müstahkem mevki komutan- _, 1 Lo d . . t• .. ., .. 1 Ha er aldıgımıza gore raza ıçın eş, kil Hatay devletinin gözleri daima 

v • "eçen seneden 1000 fazladır Orta ınek- vagoıuar a n raya gıtmış ır. vzum er 
hitleır anıtı karşısında yer alae.ak atlı 1ıeındaıı yUzbası Halim Ca(!lar, E-nnıyet ~· 1 d ·d •oo z__ d ha Lo dra meyva halinde açılırken ~razakısı için 6 kUI'U§ fiat konulacak- büyük hamisi Türk Cümhuriyetine 

~ t .1 r.- t K.. .. ep mezun arı a gel"9n sene en "% ıaz;- a n t 
mfifre:ze komutanı Cevap verece.ıuir. müdür muavini sm~ı .un av. .~ı l P ' ' asile tesbit edilm" tir. satılmış ve başlıca.salonlarla oteller tara- ır. • çevrilmi~ bulunacak, aym siyasi ha-
Söylevler blth1tten ~nra mu?ika bti.~lal var direkfün1 N:SM Ssyla~: 11ceynn:u- Bu sene İz.mird; yeniden orta mektep fından satın alınmıştır. ~vrupa pıyasala~.ı~~ Y~ olarak sev- v~, ay~ı me~urecilik orada .d~ hü· 
marsı çalacak ve mlilreze havaya sıllh ~ı baslcanı 't hl_r Bol' ve uv~en F v~ acılm:ısına lüzum görUlmemislir. Ancak ! kinci parti üzümler de bu günlerde kedılecek olan bu uzümlerın hastalıksız kum surecektır. Halk hamlecı hır te• 
ataraX: saygı.:OOrcunu yerine f:?:tirecektir. ~ Arval. Em~;;eto ~ Wniri :alnı orta mektE'plerde yeniden ıo sınıf, kız Londraya vasıl olacaktır. Londra piya- olmaları ve bakıma eheıruniyet verilmesi ceddüt mefkfı.resinin.~.e~di~erine re-

! - B~ tören!en ~ ~i?:it askerle- _,~rer, E"'"af ?1
r ~1 n baSkanı M ~met lisesinde 4, erkek lisesinde yeniden ~ sası bu sene Tar:iş markalı üzümlere ta- Şal'ttır. Daha ,şimdiden bir çok bağcılar, fah ve.saa?et bah.şettıgım hıssetmek• 

rlmiz: aşagı~ göstenlen şekilde üç kol- ~lı ve halkevı idue meı:ıuru ~ao. ba- sınıf açılacaktır. • !iptir ve fazla gönderilmesi için ısrar et- bağlarını r azaktya çevirmiye karar ver- te gecıkmıyecektır. 
dan hmire J?Jl'eceklerdlr. 1tacaklar ve '\'t''\c lannda ~c;areti mahsu- = mektedir. mişlerdir. Hataym istiklalini fiiliyat sahası· 

Birinci kol E~refoaşa - Kışla. sa iaşıyar::ıklnrdır. • na intikal ettiren bu güzel neticeden 

tldncl kOl Teneclk - Kışla. 14 - AJavın gerek Bı=ısmanede ve ge- ihracat malları- T . t. k il herkes memnun olacaktır. Bizim 
'Ocüncü kol Halkanınar - Kışla. ..Pkse Atatrrkiin heykeli önünde dura- urıs 1 yo ar memnuniyetimizin maddi, manevi 
Bu üç kot saat onda (10) hUkUmet ve ~nğ'ı yerin kroki .. irıin tanzim ve pn<;fnril- mız icin sıhhat bir çok sebepleri vardır. Fakat en 

Jtışla önünde k.omutarilarının uygun bu- .,,esine İsmail Giintay. Nes0 t Şl\ylan . • mühimmi kardeşlerimizi hürriyet ve 

lacak1arı yerlen1e duracaklal'dır. 't'ehir Bor ve lbrahim memurdur. şahadetname Sİ istikla1Ierine kavuşmuş görmekten 

3 - Saat 10.lS de Kadife kaleden 15 - Iz:mlr ka%alaTmdan davet üzeri- Yenı' kanunun. tatbı'kine baJılan- ibarettir. Siyasetimize hakim olan 
atılacak btr topla Kışla ve hükümet "le Relen heyetlertn ~ece kalacakları yer- Başta Almanya ve İngiltere olmak 1 '- Y' şey Hatayın tam istiklalini, Hatay 
konağına HaJkapmardan s.?elen nsker1ert- 1"tfo bulunmasına ve p(Menlmpsine Vf' üzere muhtelif memleketler, ihraç mah- AT kJ • Ü fi • J ı halkmın refah ve saadetini temindir. 
mlzin önünde yilrliyerek bu yere ~lmi~ .. H\kadarla!"a l lildi .. ilmesine F~n<ıf Vfl' t<'- sullmmiz.e birer sağlık sertefikası Da!- mıştır. l'TQ ıye ere erınae zam ar tıhak veya iltihakı asla dü~ünme-
olan atlı mllfreze komutanı tarafından -.ner birli~ rrisi M"'1met Ali ve beledi- !anmasını istedikleri için, bütün ihracat dik. Bugün de dü~ünmiyoruz. Şuna 
bayrağımız çekilecektir. Bu tören esna- "C zabıta baş Amiri Fahri Gürer memur- mahsullerimizin muayene ve birer :Sih- Turistik yollar kanununun tatbikine körfez içinde ifliyen vapurlar biletleriıae kaniiz ki Türk ekseriyetine daya-
sında bando bayrak marşını çalacaktır. dur. hat pbadetnamesile gönderilmesi usul ha,,anm11 n yol vergisinin sekiz liradan Ühe edilecdt JÜmiler para, dokuz Ey- nan, Türk kültürlü müstakil bir Ha· 

Bu mttaSimt mlltaakıp törene iştirak 16 - Asker, Po is, jandarma ve bel"- ittihaz edilmiştir. Mahsullerin muayene tahsil edileceği mülccllcflere tehliğ ~i1- mı gününden İbôaren tAhail edilecektir. tay devletinin vücudu Türkiyenin 
eden askeri kıtalar birinci kordonu ta- ~iye zab•ta memurlarından ser.ilecek bi- işini Bomava mücadele istasyonu dün- miştir. Turistik yollar kanuniyle tesbit Vilayet mtıhaae'bei hususiyesi ~vay: bütün komşulan ile eyi ve kuvvetli 
kiben Atatürk heykeline kadar gelecek- ~er müfre?.e alayın kenarlarını mUha- den itıôaren yapmıya başlamıştır. ..k 

11 
f 

1 
. h .

1
• 

9 
vapur ve otobüslerde kullanılan bıletlen dostluklar teminini istihdaf eden 

ler ve oradan yerlerine daı;lacaklardır. ~~a ed~ktir. cEdi1
1
.':11
1 

Cmu e ~. •:.etdere . ibaıt td bsı ~ta indelicap kontrol edecek.tir. Bu suretle siyasetine yakın -rkta kuvvetli 

l 9 l l 
y u uma gunun en ıtı aren aı-ana- . . . . kil ' ~ 

4 - Birinci top abldığı anda blltUn 17 - Alav muayyen saatt~ Bamıane-- Avcı ar ey ıi c:ak merkez kazag açınde ışlıyen na Vl\SI- olan prestijimizin bir kat daha İn· 
halk ve nakil vasıtalan saygı borcu ola- "eıı asağ1dakl sıra ii~rine yltriiyecek tır. talarmdan yapılacak tahsı1at her ay so- kişafına yardım edecek mahi· 

Z r r b y ram Hususi otomobillerde kullanılacak bi- ı· rak bir dakika oldukhn yerde- kalacak- ~ütün te~ekkül ve cemivetler beraber- aı e a ına nunda muhasebei hususiye veznesine a a- yettedir. Bu bakımdan Hatay dava· 
tardır. !erinde hüviy t1--rint gösterir birer tem- hazır/anı yor letler muhasebei huıusiyece hazırlanmı,. kadar tramvay. otobüa ve vapur idare- sında takip ettiğimiz aiyasetin sami· 

5 - 10,30 da ablacak ikinci topla ibir ql balunduracaklardır. tır. fzmirde otobüs işletenlere verilecek larince yatmlacaktır. miyetinden şüı)he etmeie kimeenitı 
hava filosu şehir üSttinde uçu~lar yapa- 18 - Bu progrftm bar.kinde .sö~ söy- lzmirin mesut İstirdadından sonra her ve sıkı şekilde kontrol edilecektir. Bu varidat için muhll!ebei hususiye hakkı yoktur. Dostlarımız bu '!iya-se-
cak ve fabrikalar, vapurlar düdük. kam- temek yasaktır. sene 9E.ylülde yapılmakta olan büyük Belediye otobü.leriyle tramvay ve idaresinde ayn Lir lıeeap açılacaktır. tin dürüstlüğünü o kadar eyi anla· 
yon ve otomobiller korna çalmd: sure- zafer alayına Halitevi avcılar cem1yeti-

0 mıslardır ki , bizi daima takdir ve tas· 
d ,, ~..-o~roş PROGRAMI nin göm:rdiği luymetli mevcudiyet bi- y M ı • · · ek ed" J tile ordaun Izm1re girdiğini mOj eıiye- ~unu vıp etm t ır er. 

ceklerdir. hakkın henesin takdirini kazanmakta- arın JSJr • zmır Vardığımız neticeden Frans12 
6 - Saat 14,30 da Izmlr 11 ve tlçeyön- 1 - A~keri mızıkn. dır. Cemiyet bu sene dahi geniş bir pro- dostlarımızın da bizim kadar mem-

kunıllarile Halkevlnde:n birel' mUmessi- 2 - Bütün teşekküllerden gelen çe- gTamla zafer alayına iştirak edecektir. nun olduklarına kaniiz.. Türkiye 

Hn iştirakile Karşıyaka Halkcvi mensup- Jenkler. Motör sıkletli avcı grubuna iştirak için ht ı •ti • k ı Hatayın tam istiklalini Fransız dost~ 
lan AatUrkiln anasının mezarma gide- 3 - tstikl&.l madalyesini hamil olan- şimdiden bir çok gençler cemiyete mü- mu e l erı arşı aşıyor luğunun hakiki miyarı ad ettiğin-
rek birer çelenk koyacak ve orada öğ- !arın tasıvacnkları büviik Türk bayrağı. racaatle isimlerini yazdırm11lardır. 6 Ey. den bu dostluğu perçinliyen ve şar• 
retmen bayan Vedide tarafından bir söy- 4 - Partl teşekkülleri: tlyönkurul lül Pazartesi akşamı cemiyetin idare he- ki Akdenizde mühim bir muva2:ene 

lev verilecektir. (Bayan Vedide yoksa llçeyönlrurul, Kamunvönkurul üyeleri. yeti yapacağı fe"tkalade toplantıda pro- Mısırlı futbolcular, hoş geldiniz! unsuru haline koyan neticeden 
bunu babası yapacaktır.) tzmir, Knrşiyaka Halkevi idare heyet- gramın son §Ckli kararla~ırılacaktır. Fransanm memnun kalmaması im-

7 - 9 Eylıll günil bütiln yurddqlar lerL --=-- Dost Mısırlı futbolcular diln akşam pacaklan mUsabakada daha yilbek blr kansızdır. 
evlerini. dUk.kAnlarmı bu gUniln tettfile 5 - Kazalardan gelen parti, Halkevi HAktm maaşları Bandırma yolu ile şehrimize geldiler ve varlık göstereceıderl §ilphesizdir. isteriz ki Hatayın istiklalinden 
uygun bir pkllde donatacak, gece JJık- ve belediye heyetleri (Kaza sırasile) Hakim namzedlerinden B. Esat Bay- tmılrll aporcular tarafından hararetle Bu mUhlm mUsabakanm bütün hmlr- Suriye de memnun olsun... Onlar 
}andıracaktır. 6 - Ma1!11 gaıiler ve emekli .subaylar. ?'aktar, B. Muvaffak Ataman ve Bn. Se- karşılandılar. liler ve fuar ziyaretçileri tarafmdan gö- da arbk realitenin değişmiyecek olan 

8 - Saat 14 den itibaren zafer Alayı- 7 - Baroda yazılı avukatlar. mlha özdemir'in maaşları 25 şer liradan Elnadiülehli - NasyonAl takımı. Mısı- rülebilmesl için duhuliye temilltlı ola- yüzünü görsünler ... Hatayın Türki· 
nın toplanma yeri Basm•ne hrfumdaki 8 - Etibba odası. 30 zat' liraya çıkanlmı~erfl eUiril- rın 1937 - 1938 seneleri lik ve milll kil- rak tribUn 50, saha 25 kunış tesbit edil- ye ve Suriye arasında dostluğun vo 

alanla oradan Gul bulvarına imtidat 9 - Mızıka. mişlerdir. me şampiyonudur. Bu takım içinde 'I miştir. karde§liğin yerle§mesinde bir hattı 
eden sahadır. 10 - İşçi ve Esnaf birlikleri teşekkül- • Enternasyonal futbolcu vardır. Misafir Yann dost Mı.sırlı sporcuları stadyum- vasıl olduğunu anlasınlar. 

9 - Zafer alayı aut 16,30 da bdife leri ve D evlet demiryoilan teşkilAtı. B. Asım kafile 22 kişiden ibarettir. da zevk ile seyredelim ve sellmlıyalımf Hatayda araplann küçük bir az. 

kalesinden atılacak üçilncll topla yUril- 11 - Mızıka. Müddeluınumt B. Asfm dün İzmir va- Dost Mısırlı futbolcularla lmıird~ ya- Bu maç için çağı~lan fu~bolcular: lık teşkil ettikleri düşünülürse Suri· 
yUşe bqlıyarak Tilkilik, Arasta içi. Baş- 12 - TUrk spor kurumu ve Atlı 5P0r. purile tstanbula gitrni~tir. Alsa.ncaktan: Hilmi, Ali, Enver, Ra- · b il · d le ak 

· · -s pılacak muhtelit takımımız teması yarın . · yenın oş eme er peşın c oşm • 
turak. Kemeraltı, Kışla. H"ukUmet önU 13 - Lise ve Orta okul izcileri. -=- sun, Hakkı, tlya.!. ta k k ndisine uzal'llan 
ve Atatürk heykeli önUne gelecek bu- 14 - Avcılar kulübU. inşaatı teftiş stadyumda saat 16,45 de olacaktır. Bu Uçoktan: Hakkı, Adil, Necdet, Feh- d n lvukazgel~~e k e v ı · -'-- k b 

müsabaka için takımımız iki aydanberi . ost e mı 81 maga ıywwıt es • 
rada kendilerine gösterilecek yerleri ala- 15 - TUrk hava kurumu. Belediye reisi diin çocuk hastanesini, . mi, Saıt, Kemal, Namık. etmesi lazımdır. Suriyeden kendi 
caklardır. 16 - Kıztlay kurumu. şehir garajı ve hava gazı inşaatını teftiş hazırlanmaktadır. Buna mukabıl Mısır- Doğanspordan: Fuat, Reşat, Mehmet, emniyeti ve menfaati namına bek· 

10 -Alayın burada toplanmasını mü- 17 - Cocuk esirgme kurumu. etmiştir. Belediye, mevsim münasebetilc lılar Istnnbulda üç maç yaparak yeni Ateşdcn: Ömer, Cemal. lenen jest bu hakikati idrak ederek 
teakıp (Müfetti~ Asım Kültür) tarafın- 18 - Mızıka. lağım ve yol inşaatını hızlatmıştır. Türk futbolu hakkında yakin bir fikir Bu futbolcular saat tam 16 da levazım- müstakil Hatayı karşılıklı haklara 
dan bir söylev verilecek söylevden sonra 19 - öksUzlere yardım kurumu. -=- edinmişlerdir. Bu itibarla İzmirde ya- ları ile stadyumda bulunacaklardır. saygı gösteren yeni bir devrin baı· 
buınn muesseseıerin göndereceği çelenk- 20 -tık okuııann son öğrencileri ıem- Hususi muhasebede !angıcı olarak sciaınıamaktır. 
ler heykele konacaktır. sillerlle (Bir grup halinde). ru·· rkofı•ste Kızılayı Surı·ye bu olgunlug .. u gösteriri .. - Hususi muhasebe muamelat müfet- """ 
't:anlı Filomuz dün- Alman kontörü[ da- tişi B.tbrahim varidat müdürlüğüne terfi kendisi kazanacaktır. Aksi takdirde. 
~· ettirilmiş ve maaşı 45 liraya çıkanlmlf· netice hiç değişmiyeceğine göre mü-
Jenberİ şehrimizin iresinin üzüm/erimize tır. Bergama tahsil memuru B.Hamdi Konsinyasyon satış· Dolandıran Raşıd nasebetlerimizdeki kararsızlıktan 

• f • Yörük muamelat müfettifliğine, tahsilat /ar ha L Lında bı·r •J.J l Suriyenin kazançlı ç1kması imkin· miıafiri bulunuyor tesbit ettiğı ıat RR şı aet e aranıyor sızdır. 
mümeyyizi B.Atıf muamelat şemğine, l 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE -BAŞTARAFI 1 tNCt SAHtFEDE- Alsancak tahakkuk memuru B. Avni top anma Geçen eene Gümütbacı köyünde TU· Son söz olarak müstakil Hatayi 
Kordonu doldunnu~lardır. Fob fiatler 7 numara 13, 8 numara 14, Kar ikinci .!ınıf mümeyyizliğ'! tayin ve ihracat tacirlerinden hazılan, dün ta· lcuhulan eeylaptan zarar cörenler ara- bütün sevgimizle• selamlıyor, ona 

Büyük ve küçük on iki parçadan iba- 9 numara 15, 10 numara 17, 11 numara terfi ettirilmişlerdir. balı lurkofis müdürlüğünde yapJan bir 11nda olup, Çorum Kızılay merkezinin parlak bir istikbal temenni ediyo-
ret olan deniz filomuz sabah saat dokuz 20, 12 numara 23 kuru~ur. -=- toplantıya i§tirik ederek, konsinyasyon nakdi yardımı sayesinde lzmire gelen ruz. 
buçukta limanımıza gelmiştir. Gelen ge- Sif fiatler 7 numara 14,5, 8 numara h / aatıflar !hakkmda bir karar alınmasını i.. Ali oğlu Rapt Şükrü. değifik Adı Ali 
miler §Wllardır : 15,5, 9 numara 16,5, 10 numara 18,5, 11 Dağıtılan to r.ım ar temiflerdir. Toplant.Q'a B.Rabmi Zallak oilu Şakir, elindeki bir mektuptan iati-

Amiral gemisi Yavuz. "fınaztepe. Ko- numara 21,5, 12 numara 24,5 kuruştur. Evvele ziraat vektıleti müesseselerin- riyuet etmİ§tir. Ba~ıea aheı merkezlere fade ederek .Kmlay cemiyetini dolan-
catepe, Zafer, torpidolara. lnönü. Sa- Yani Fob-Sif arasında 60 paralık bir ce taviz suretile dağıtılan pamuk tohum- yapdan konsin,yuyon eevkİyabn çok de-- dtnlllfbr. 
karya, ikinci lnönü ve Gün denizalb fark vardır. !arının iadesinde çiftçilerin mü~ldil~tla fa ihracat maddelerimizin sürümü ve Bu pbıs. Çorum, lzmir, Deaizli. 
gemileriyle Hwr Reis ganbotu. İncir için tesbit edilen fıat geçen sene- karşılaştıkları görülmüştür. fiab üzerinde menli tesirlere yol açtıiı Bergama. Menemen. Dikili ve Ayvalık 

Donanmamız limana ıelince ıehrin nin 30 para noksanile 9,25 ve 10,45 dir. Bu suretle dağıtılan tohumların borsa ileri .ürülmiiftür. cibi muhtelif Kızılay tubelerinden iifal 
bir çok yerleri ba)'Taklanmızlıı. süslen- Aradaki fark 60 paradır. fıati esas tutularak ödenmesi ziraat ve- Bir bqka iddiaya göre de ltonsinyu- ederek para dolandırnut. bu iti yapar-
miş, öğle vakti saat bir buçukta donan- Alınan kontrol dairesinin üzüm fiat- kfiletinden bildirilmiştir. yon ıevk.İyat, doğrudan doğruya lzmir- ken elindeki bir vesikaya iıtinat e:tmit-
ma komutana ve komutanlar vilayet ma- !erini tesbit hususunda yanıldığı zanne- deki ticaret evlerine yapılacak aipariı- tir. 

k l'll 2 21112~"' ,_ d el b" kınında valiyi. Müstahkem mevki ko- dilınektedir. Filhakika bazı gayri Tür .... ,,.,__ ·- - lere mani olmakta ve fiat tenezzülüne Dahiliye ve~&letin en ıı en ıt ta-

ŞEVKE1' BtLCIN 

--0-

Sovyet 
Japon 

matanlıiında komutanı ziyaret etmişler- !zmirlitilccarlarAlmanyadaki tüccarlara Halkevi köşesi meydan verilmektedir. Neticede, aheı mimde, yegane hayır müesaesemiz Kızıl- Tokyo, 2 (ö.R) _Tokyoda otu2 
dir. Bu ziyaretler. vali tarafından aaat 9 numara Uzümil 16,5 dan teklif garabe- ~ merkezlere yapılacak konsinye sevkİya· ayı dolandıran ve tefkat duygu}anndan, bir ağustosta Japon sefiriyle Sovyet ha• 

Görüşmeleri 

16 da Yavuzda iade edibnif ve mera- tini göstermişler ve verilen fiatler üzerin- S . bn itidıllle yapılması kararlqmıttır. iğfal •uretiyle iatifadeye kallcıpn bu riciye komiseri bay Litvinof arasındaki 
mm yapılmıştır. de menfi bir tesir yapmışlardır. l - Evimiz bahçesinde her hafta per- -=- phsın yakalanmıw bildirilmiıtir. mülakatta hududu tahdide memur ola• 

Haber aldıimuza göre şanlı donan- Alman kontrol dalresinin verdiği fiat- şembe günil saat 21 de karagöz oyunu Rakı ,ıseslle bir kızı --o-- eak komisyonun teşkiline ait metin Uze-

mamız ay sonuna kadar Ege aulannda ler piyasada iyi bir tesir husule getinnlş ve her hafta pazar günil de saat 21 de yaralamı, /zmİr albümü rinde fikir mutabekati hasıl olmuıtur .. 
kalacak •e talim terbiye işleriyle meı· sayılamaz. Diln üzilm satışlannda yirmi orta oyunları vardır. Bütün yurdda§lar Evvelki gece saat bir buçukda Fuarda c: fi 

1 
h . . k . . d kın 

gul l ktır O. D k E - b0 ksanlık lllWll"l dikkati celbet- davetlidir. bir hadise olmuş, Hasan isminde bir şa- Turingk.ulüp lzmir şubesi, Jzmirin ta- ~e re ancıye omıserı arasın a ya . ' 
o aca . onamnamız o uz Y para ır no b al l h . b l ·· d · b " ·· ·· l cnk k ına-

1 • ı ·· ·· ıI le nlikl · .: __ ı_ ·.,+;.,. 2 _ 3/9/938 cumartesi gilnU evimi% hıs para münaka.cıasuıdan Bn. Melahat ii manzar ariy e şe rın a~ ıca mues· a yem ır goruııme o a ve o 
u gunu yap aea fC ere ~LU11& mııi'-... • :ıı 1 . . . .. kil" · 1 I aın· 

edecek, dokuz eylCıl gecesi bir donanma İhracat tacirleri bu fiatler üzerinden Ar ve Gösteril komltelerlnln haftalık isminde bir kızı rakı ~esile yaralamış- seselerının fotograflarından hır album yonun te~ atına aıt mese e er tam 
• hal" d h"" d kttr" · .. :a~ il .:ı.J.:ı.ı: to.nl~an,L,ı-n --...:ı,.. tır Suçlu vıııkalanm••tır hazırlatacak ve piyasaya çıkaracaktır. )anacaktır. &ÇCeSl ın e teza ur e ece - ı~ 1·apmnga u:ı.~.IDml._ ~ır. ~ ~ """'~.... • _ -"~- -. • 
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dün toplandı Meclisi 
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Meclis 
secildi B. Türkmen 

t 

B. Tayfur Sökmen tam bir.ittifakla 
Hatay Devlet Reisi oldu 

lstanbul, 2 (Hususi) - Antakyadan 
bildiriJiyor : Bugün bütün Hatay şehir· 
leri, müstakil Hatay devlefinin ilk Millet 
meclisinin açılma günü münasebetiyle 
donanmıştır. Hatay istiklalinin bu fiili 
tezahürü coşgun bir sevinç uyandırmış-

bağlılığımızı tekrar etmeği şerefli ve ve adalet mefhumlarının hakim olduğu lane hareketlerde bulunınUJj olanların 

milli bir vazife bilirim. s~lh v~ ihlas. yo~la~~dan gelmiııtir. !ür-ldlll'Uffiları artık maziye ait ve artık hat~
Ruznamede meclisin reis intihabı var- kıye cumhurıyeh Turk - Fransız muna- rası bile zihinlerden ve gönüllerden sı-

dır. Reisi intihap buyurunuz. sebetlerini Hatay işinin iyi bir yönde yü- linmelidir. Yeni devlet ve yeni rejim 
B. ABDOLCANl TORKMENiN rümesine bağlamıştır. Fransa cümhuriye- dürüst bir siyasi umde taşıyan ve temiz 
NUTKU ti de Türk dostluğunu Halayın hürriye- ahlak sahibi sadık ve vicdanlı, seciyeli 
Antakya, 2 (AA) - Anadolu ajan- ti ve istiklalinde bulmuştur. Hat:ıyın hür- vatansever tipinde bir vatanda§ ister. 

tır. 

Meclis, öğleden evvel büyük mera- sının hususi muhabiri bildiriyor ı riyet ve istiklaline ve onun bilfiil ta- Şahsi ve ailevi veya diğer içtimai ve si-
timle açılmıştır. Riyaset mevkiini aza- Hatay MilJet Meclisi riyasetine seçil- hakkukuna dayanan mesut hadise ayni yasi hedeflere müstenid kinler ve ada
pm en yaşlısı olan B. Mehmet Adalı iş- mesi münasebetiyle B. Abdülgani Türk• zamanda cihan sulhunun da müessir bir vetler durmalı ve durdurnlmalıdır. İyi 
~l etmi§ bulunuyordu. men şu nutku söylemiştir : amili oldu. Hürriyet ve istiklalimizin ta- vata.nd~lık vasfı bundan sonraki hare-

Reisin uzun nutku büyük dikkat ve Sayın Hatay mebusları, hakkuku iki büyük millet arasında an- ketlerimizin neticesine ve fili tezahür-
beyecan içinde dinlenmiştir. Büyük Türk Milli coğrafyamızda şimdi Hatay di- laşmayı arttıracak ve cihan sulhunu ko· ılerine bağlı olacaktır. Bu memleket ve 
Cümhuriyetine ve onun büyük kuı·tarı· ye anılan bu havali Büyük Türk milleti· ruyacaktır. Bizim tam hürriyet ve istik- halkı bundan sonra ne şahsi politika ih
tısı Atatürke Hatayın şükran ve min- nin ve onun şerefli tarihinin aynlık bil- lalimizin mebdei adalet ve gayesi de ıti.raslarının ne de şahsi entrika ve do-
t-~ettarlık duygularını bildiren nutkun her miyen ve dünya bir araya gelse aynlmı· halkımızın saadetidir. Bu ka~ar insani! lapların tezvir sahası olmıyacaktır. 
kısmı azanın sürekli alkışları ile karııı- yacak olan kutsal bir yurdudur. Bu di- ve yüksek ideallere dayanan sıyasi var• H .1 . h k hakik t' .. 

emşerı enme ve er ese a ı soy-
Janmıştır. yar ve bu güzel ülkenin asil ve cesur lıktan her millet ve hususiyle ~omşulan- liyeim ki böyle tahrikata hem meydan 

Antakya, 2 (A.A)' - Anadolu ajan- halkı asırlaı· ve asırlarca milli camianın mız yalnız fayda göreceklerdır. 
B. · d h'l' i l . • d 1. "k verilıniyecek hem de yapanlar asla hoş 

.UUn huaust muhabiri bildiriyor ı tarihi ve siyasi mukadderabnın aslı ve ızım a 1 ı ş erımız e po ıti amı- .. ,,,_. kl d' K unl kudr t' 
gorwınıyece er ır. an arın e ı 

Hatay Millet meclisi bu ıabah saat asaslı bir rüknü olmuş ve öyle de kal· zın dini ve dili ırkı ne olursa olsun bü- h"1_,. ___ timizin' i t h Ik g 
d k d .. H 11 · b" h'" . UJUlITle craa ı, a ıınızın ayz 

oı..nda eo•gun ve sevinçli tezahürat için e mışbr. Cihan harbinin sonuna a ar İs• tün atay ı arın genış ır urrıyet ve f . . . . ak b . . 
" " .. . . ve ne retı ve partımızın mur a esı nı-

'
a"lı reia Mehmet Adalının nutku ile tila felaketinden masun kalmış ana va- tam bir musavat daıresınde saadet ve h dah ilk Lt 1 ak tedb" l 
" ve bu h k" ayet a y Se'K en a ınac ır er 

•çılmııotır. Kapının önünde Türk ve tanın bir parçası da bu yerlerdi. refahlarının inkişafını ususta ı b h k _,_ .. ı· ... ,.. • . u makus are et ve cereyaıU<1rı on ı-
Fransız askert kıt'aları Türk ve Fransız Vatan ve milletin selamet ve istikla- bütün fırsat ve imkanları temın edecek k k"kU d "mh d ktir B' yeee ve o n en ı a e ece . ız-
hükümet mümessillerini ve askeri komu- linin teminine taalllık eden bu zaruret cümhuriyet esaslarına dayanan halkçı ve h d ld y "b" ahs kı eti 

d k b" l' ·k d zat er yer e o ugu gı ı ş ın ym 
tanlan eellmlamı§tır. buranın esas karakteri Türk ve müstakil emBo Irat Sı~ pdo ıtı ba .. ırl. t --~' ve itibarı ve vatana bağlılığı, kanunlara 
Abdu··ıganı' Tu""rkmen itti'fakla ve al- olmak caartlariyle idaresinde bir degıw".,ik- ay ar ız e oy e mesu scuuar l k • " " ı · · d ' k ·· b'" l "k k itaati, rejime sadakatile ölçil ece tir. 

'---=-tar arasında meclı"s reisligı" ·ne seçildik- lik ve bir ayrılık icap ettirmişti. Bu kıs• çerısın e te evvun ve oy e yu se ga- ~ 1_,, H ta 
~ ı · k d' d h" .. Arkadaşlar, hür ve müsfa.ıciı a y 
ten sonra reis vekilleri ve divanı riyaset mi aynlık gönüllerdeki ideallerdeki bir- ye en en ıne mesnet e en ur ve mus- d 

1 
tinin b .. mill t clisi . bu 

İntihabatı yapılmııı ve resmi tahlif ya- }iği hiç bir an ayırmadı. Ve bağlılığı as~ takil yeni bir devletin vatandaşlan ve ev e u gun e me. nın . 
pılmış ve bunu müteakip bay Tayfur la eksiltmedi. Bu memleket çocuk.lannın seçilmiş ilk mebusları bulunuyorsunuz., içtimaile medeni milletler caınıasına yenı 
Sökmen ittifakla ve alkışlar arasında ümitle, emniyetle dolu kalbi 19 sene Bu müstesna mazhariyet hayatta kaza~ bir uzuv olarak fiilen ve hukuken iltihlk 
'devlet reisliğine intihap edi1miştir. hürriyet ve istiklaJ. için çarptı. nabi1eceğinlz §ereflerin en büyijğüdür.. ettiğini bütün cihana buradan ilan et-

B. Tayfur Sökmen yarın merasimi Arkadaşlar, Bütün cihanın çok iyi bil· Sizi candan tebrik ederim. Millet Mec- mekle son derece bahtiyarım. Türkiye 

JD.ahsusa ile meclise gidecek ıı.nd içecek diği bir hakikati tekrar şükran ve min- lisinin ilk reisliğine beni seçtiğiniz için B. ı::ue: mecli~in: ve Tür~~~ı!:i 
ve bir nutuk aöy]iyecektir. netle tekrar etmek isterim ki Türk mil- duyduğum meserret heyecanını giz.liye- cU.m urıyet hUkilmetine, 

Antakya, 2 (A.A) - Anadolu ajan- leti de bizim hürriyet ve istiklalimizi ko~ miyorum. ltimadınıza ve muhabbetinize kurtaran, kuran ve koruyan Ulu Şef Ata-
linın huaust muhabiri bildiriyor ' rumak ve kurtarmak için hiç bir fe- çok teşekkür ederim. t~ke l"Qilletimizin ve meclisi:rnlı.in derin 

Hatay Millet Meclisi yeni devletJn dakarlıktan çekinmedi. Nihayet malum Arkadaşlar, vadfenlıln. de şerefiniztn: şükranlarını ve sarsılmaz bağ1ı1ık1arını 
reamt adını Hatay olarak kabul etmiıı- mukarrerata ve anlaşmalara dayanan bu bUyUklilğU lle mütenasip ağır olduğuna sunmak hepi.m~ için şer~f~ bir ödevd~~'. 
\fr. mesut netice huıl oldu. Bu mesut neti· nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. Ha- Dost Fransız mıllet meclisıne, sayın hu-

SON HABER 
., 

Vekiller Heyeti 
Dün Ankarada toplandı 

Ankara, 2 (A.A) - Heyeti vekile bugün saat 1 7 den 18.30 a ka
dar toplanmış ve muhtelif meseleleri tetkik ederek bu işlere dair ka
rarlar vermiştir. 

Ankara, 2 (A.A) - Başvekil Celal Bayar yanında hariciye vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Aras, Maliye vekili Fuat Ağralı olduğu halde bu 
sabah lstanbuldan şehrimize ~elmiştir. 

Tedavüle çıkarılan yeni harf lı 
banknotlarımızın sayısı ne kadar'( 

Ankara, 2 (A.A) - Türkye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
Bankamızın J 5 ikinci teşrin J 937 tarihinden itibaren tedavüle çı~ 

karmağa başladığı yeni harfli banknotlardan bir eylul 938 tarihine ka
dar beş liralıklardan 27.745.615, on liralıklardan 13.754.590, elli li
ralıklardan 13.222. 200, yüz lira1ıklardan 13.510.000 yekun. 68 mil
yon, 232.405, ceman altmış sekiz milyon iki yüz otuz iki bin dört yüz 
bes lira tedavüle çıkcrılmış ve mukabilinde eski harfli banknotlardan 
ay-;li mikdar yani altmış sekiz milyon iki yüz otuz iki bin dört yüz 
beş lira tedavülden kaldırılmıştır. 

Tedhişçiler 
Yafada Osmanlı ban
kasını soymak istediler 

Londra, 2 ( ö.R) - Filistinden gelen haberler : Yafada tepeden 
tırnağa kadar silahlanmış Araplardan mürekkep bir çete Osmanlı 
bankası şubesini küpe gündüz soymağa kalkışmı§tır. Bankayı muha
fazaya memur bekçiler polis kuvvetleri yetişinceye kadar çeteyi uzak 
tutabilmişlerdir. 20 el kadar silah ateşi teati edilmişse de hiç bir yaralı 
yoktur. 

Kahire 2 (A.A) - Kahirede ikinci bir istasyonun asiler tarafından 
yakılması üzerine Mısır hükümeti Filistin hududuna asker sevkini ka
rarlaşhnnışbr. Mısır ~ Filistin hududu şimdiye kadar hiç bir zaman 
asker vasıtasiyle muhafaza edilmemiştir. 

Başvekil 
Yeni /tal yan sefirini 

kabul etti 
Ankara 2 (AA) - Yeni Jtalyan bü

yttk elçisi bugUn saat 16. 30 da başve
kil Celal Bayar tarafından kabul edil-

F. Çakmak 
Elazıgdan ayrıldı 

lstanbul, 2 (Husust) - Hatay Millet cenin en müessir Amili Ulu Şefin daha tay milstakil devletini kuracak ve koru- kümetine ve onun yüksek devlet şefi re

meclisinin açılması münasebetiyle gaze· ilk gürilerden beri izhar ve ifade buyur• yacak kanunları siz yapacaksınız. Bu K.a~ lsicümhur ha2:'~tl~rlne _dost~e. hissiya
leler hararetli nqriyatta bulunuyorlar.. duldan irade ve karınlardır. Bu büyük nünlarm hak ve adalet prensibine daya- ti'mizı arzetmegı bır .vecı~ bilirim. A.Jsır
Ve Hataylı kardeıerimiZi tebrik ediyor- milli Şefimize derin ve engin ııükran ve narak memleketimizin ve hallomrz.ın sa- larca bir devlet halinde bırlikte yaşa~ı
Jar. Hatay hükümetinin yeni vazifesinde bağlılığımızı cihan huzurunda bu kürsü- adet ve refahını temin edecek medeni ğımız Irak, Surye ve Lübnan milletl_..:!!e 
muvafEak olmasını dileyorlar. den bir kerre daha arzederim. ve akli esasları ihtiva edec,,.x.;ne eminim. bu asırlık alfu ve münasebetlerin ica-

"fi• mJıtir. 
MEHMET ADALININ NUTKU Arkadaşlar, on dokuz •enenin çekilen Bu memleketin varidatı ve vasıtalarına bettirdiği dostluk ve tyi komşuluk his- İtalyan büyük elçisi Millet Meclisi re-

fatanbul, 2 (Husuıi) - Dün aa-
at onda Elizığdan ayrılan genel 
Kunnay b,qkanı Mareıal Fevzi 
Çakmak beraberlerinde Orgeneral 
F abretti.n Altay ve Orgeneral Asım 
Gündüz olduğu halde, Diyarbakıra 

Antakya, 2 (AA) - Anadolu ajan- hicran ve ıstıraplarını yad ederek bü mUnhasıran halkımızın refahına hasret- !erimizi saadet ve ikballeri hakkında bes- igiyle hariciye vekilini de ziyaret eyle-
aının husust muhabiri bildiriyor ı giizd günümüzün ıevindni kırmak iste- mek ıstiklAlimizln temelidir. lç emniy~tf.- lediğimiz halisane temennilerimizi bil-

d k ~- ~~ Hatay ;meclisinin bugünkil açılıı cel- mem. Biz on o uz senel\in eziyetlerine .mlzbı tam korunmasını ancak milli zabı- uu-mek biz.im için bir vazifedir. 

,esine en yaşlı ua .sıfatile riyaset eden B. göğüe gererken kurtuluı üriıit ve inanını tamız temin edebilir. Teşekkül edecek Arkadaşlar, bU.tUıı. memleketbnWn Son bir haf tada 
;Mehmet Adalı agağıdaki nutukla celseyi asla kaybetmemiıtik. Coğrafya ve tarih milli hükUmetimizden ilk beklediğimiz ideallerimizin tek hedefi Hatay halkının yakalanan kaçakçılar 
açm11tır ı bizim mukadderatımızm Türkün daim.a şey milli irat menbalarımızı münhasıran refah ve saadetidir. Kendilerini binbir ' 

Sayın mebuslar, yükaelen taliine bağlamışbr. Onun ka- milli ihtiyaçlarımıza sarfedecek ve ve- fedakarlık bahasına kazandıkları istik- Ankara, 2 (AA) - Geçen ~~ ha~-
Yao reisi olrak Hatayİn ilk meclislnJn vuıtuğu ikbal ve saadetin bizi ele ihata rlmll bir bütçe, ve köylerimizi ve hem- 1fillerini kutlular can ve gönülden hepi- ta içinde gümrük muhaf~a t~§kÜ.~tı bı

llk celsesini açmakla bahtiyarlığım son- etmesi tabii ve zaruridir. Bu zarureti şehrilerimizl haydutların şerrinden ko- ınize saadetler ve Hatay millet meclisine rl ölü 45 .kaç~k~ı, 845 kılo gı.~ınr~.k ka-
1UZdur. Milletlerin mukadderatını ken- görmemek veyahut bu neticeyi mene kal- ruyacak milli bir zabıtadır. Millet namı- muvaffakıyetler dilerim. çağı, 8 kilo ınhısa~ ka~ağı, bır tufe~k, 
dilerinin idare etmeleri siyasi adaletin kışmak manevi ve tabii incizap ve teaa- na hükmedecek mahJremelerimizi kur- Şimdi devlet reisi intihap edilecektir. 219 menni, 125 Turk lırası, 3 ~ltı~ l~ra, 

muvasalat et""'ler, büyiik merasinı
le brfdanmlf1ardır. 

Flf,Z;!71ZZZ7.X'77.7P,ZYFZ_aa 

Bolu panayırı 
Bolu, 2 (AA) - Her yıl açılmakta 

olan Bolu panayırı bugün Kan1çayır 
mevkiinde açılmıştır. bulabildiği yegAne gayedir. Cihan har- nüt kuvvetlerinin milletler arası müna• mak, bilgin, adil ve yerinde hür milll Reylerinizl istimal buyurunuz. ile on kaçakçı hayvanı ele geçırmıştır. 

binde eski Osmanlı imparatorluğunu sebetlerincleki hak, adalet ve karşılıklı hılkimler seçmek ve onlan medeni usul-------------------------------::::--=------------:::-

teşkil eden mi1letlere muvakkat da ol- müzaheret ~efhumunu, siyasi adaleti ta· ler ve kanunlarla techiz etmek, teehhür 1 1 c • d k • t t k • k 
sa tahmil ettiği prtlı kayıtlı idarelerin hakkuk ettıren kuvvet müvazene)erini kabul etmez bir vazifedir. mra 1 ezaevın e 1 e 1 
bugün tam bir istik.la.1 tekline inkılap et- ~ilhasııa tarihin seyrine ~ak.im ~lan rea• Arkadaşlar herşeye tekaddüm eden · 
pıiş olan bu saadeti başkalarında ela gör- lıteled unutmak demekbr. Tarıh gafle& bize, millete~ hükümete terettU eden 
pıek en halis emelimdir. ve unutkanlığı aslS. affetmemiştir. en önemli vazife bu istikl~le bu ~atana 

Büyük Türk milleti ve Ulu Şefimiz Arkada.şiar, Bizim varlığımız ve ha- !Ayık olmak evsafını haiz oİmaktır. On 

Ecnebi ceza mütehassısları hayrette Atatürk.ün ilham ve iradeleriyle kurtan· yatımız böyle realitelere istinat eder. Ne dokuz sene süren fıtret devrinin girda
Jan istiklalimizi tebrik ederken Büyük mutlu bize ki, hürriyet ve istiklal idea- bın sonu ve binbir cereyanları arkasında 
ifürk milletine ve Ulu Şefimize sonsuz limizin tecellisi insani dii§üncelerin hak binbir saik altında masumane veya gafi· İstanbul 2 (H ust) _ Adli e vekili- zeteciler ve bilhas.sa Pari Suar muhabiri - Bizi "geçtiniz. 

------------------------------------------------~e~~~d~~~~m~~b~w~~~~r~ D~&.~~~ı~~~a~ 

P 1 k t 
Kalamış bir k eçirm1ştir ~· sısı da takdirlerını ızhar etmiştir 

a Z a r 1 S 1 Z Sa 1 Ş- Avdette == otunn:;ur~ Kal~ M:~ahsil hale getirilen, çiftlik bayatı Adli~~ ve~ be:anat~n~a: . 
a tl ıldıktan - Guzel soz dag devırır v puru, .saa erce uğr~ sonra mahkU.mlar hayatlarından mem- . · 

yine kendi vasıtaları ile kurtuldu ve 1s- yaşayan . Bınaenaleyh ceza evimizin terbiyed~ 
b 

nuniyetle bahsetmektedirler. kabul ettiği esas azami h •• o il A l 

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

Ne vakit, nerede, hangi 
maddelere tatbik edilecek 
Ankara 2 (A.A) - Pazarlıksız satış diişünillen b~Iıca gıda maddeleri mah- satla kanunun perakende satılan ve ka-

kanunu tatbikatı hakkında not: rukat ve giyecek eşyası gibi en zaruri rarname ile tayin edilecek olan madde-
Perakende ticarette pazarlıksız satış ihtiyaçlara cevap veren maddelerdir. ler üzeriıie fiat gösterir etiket korunası 

tan ula gece yarısından sonra geldi. kl ' urrıye e azam 
Adliy ekili .. __ al d ındakl sri Mahkfunlar arasında tetki er yapan derecede iyi muamele olarak tesbit edil-

e v , .uıuc ı a as a . tah Adli e . . 
ceza evi tetkiklerinden memnun kal- bir Amerikalı ceza mU assısı Y ıniştir. 
~tır. Vekil ile birlikte giden ecnebi ga- vekilimizi tebrik etmiş ve: Dedi. 

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

ispanya hariciye nazırı 

sivil lngiliz komisyonuna 
hakkında bir nota 

esirler 
verdi mecburiyetine dair olan 3489 numaralı 3489 numaralı kanun çok yerleşıniş bir ve böylece ilm edilen fiatlerin altında ve

kanun 1 Eylulden itibaren meriyete gir- iityat bahse mevzu olduğundan pazar- ya üstünde bu fiat ile satış yapılmaması 
miş bulunmaktadır. Şu kadar ki pazar- lıksız satış usulü tatbikatında tedrici esa- mecburiyeti ve bazı maddeler içinde 
lı~sız satış ve etiket usulünün hangi şe- sını derpiş etmiştir. Bunun içindir ki ilk halkın satın alırken iyi ve saf kaliteli Barselon 2 (ö.R) - Hariciye nazırı. B. 3 - 1dam ce:alarının ~~liki kararı hareket ettiğini ilave etmiştir. 
hırlerde hangi maddeler için ve ne su- b'k t t· 1 . ld dildikt olan maldan kar1şık veya adi olanlarını Del Vayo İspanyol hüktimetinin sıvil eylıll ayında merıyet mevkii.nde kalacak Londra 2 (ö.R) - Lord Plymut b\ 

1 . tat ı a ne ıce erı e e e en ve ge- umi b aff 1n · · 
ret e tetb1k edileceğine dair kararname k halk k fü' cca af b 

1 
ayırabilmesi için kalitenin etiketlerle il~- esirlerin mübadelesile meşgul olan !ngi- ve um ir a, gilız komisyanunun sabah ltalva sefiri B. Grandi ile gö·rfü:. 

k ık re ve gere r ve esn u yen . " til k · • -
çı t tan sonradır ki mezkUr kanunun nına dair hükümler ihtiva etmektedir. liz komisyonuna 30 AğustosdP. verdiği tavas.!U e i l taraf arasında mahkfun- müş ve general Frankonun cevabile g~ 
ilk defa olarak tatbikatına geçilecektir. satış usulüne. alı.şhkt.an so~a . tedric~n Bu hüktimlerin ne suretle tatbik edile- notayı gazetecilere tevdi etmişttt. Bun- ların mübadelesine esas teşkil edecek- nüllillerin geri alınması meselesinin gir· 
Bu maksatla iktisat vekaletince ilk ka- kanunun tatbik sahası ge~le~ecek~. ceği de hazırlanmış olan kararnamede daki başlıca teklifler şöyledirı tir. diği çıkmaz hakkında görüşmüştür. 
raı:name projesi hazırlanarak icra vekil- Pazarlıksız satış mecb~yeti~e daır tayin ve tesbit edilmiştir. Kararname 1- Hükümet 1Eylftl1938 tarihinden 4 - 1 Eyl(ll 1938 den sonra işlenen Bundan sonra Sovyet sefiri B. Meyskl 
lerı heyetinin tetkik ve tasdikine arze- 3489 numaralı kanunun fiatlenn tenev- projesi icra vekilleri heyetince teklif evvel işlenmi§ cürtimlere ait her idam cürtimler bu eklife dahil değildir. ile, ve Alman ve Portekiz maslahatgü-
dilmiştir. vüüne müdahale etmemektedir. Bu ka- veçhile kabul edildiği takdirde 1 ilk teş- kararının tatbikini talik ediyor. Cürüm- Hariciye nazırı hükümetin, İspanyanın zarları ile de görüşmüşür. Bu temasların 

Bu projeye nazaran mezkur kanunun nun fiatlerin hükümet tarafından tayini rin 1938 tarihinde meriyeüı girecek ve ler bu tarihten sonra da keşfedilse ayni yeniden kurulması işine iştirak edecek gayesi İspanyadaki iki tarafla bu husus· 
şimdilik Ankara, İstanbul, İzmir şehir- veya fiatlere perakende satl§larda cart bu tarihte 3489 numaralı kanunun ka- hükme tabi olacaktır. her kes hakkında umıımi af vaad eden ta tekrar temasa girmenin faydalı olup 
leri belediye hudutları dahilinde tatbiki olagelen pazarlık itiyadını ortadan kal- rarname hUkümleri dahilinde .Ankara, 2 - İngiliz komisyonunun teminatı al- beyannamesinin 16 ıncı maddesine sadık olamıyacağını, ve olabilirse bunun ne 
derpiş edilmektedir. Bu şehirlerde pa-

1 
dırmak ve yerine pa~lıksız maktu fi- İstanbul ve 1zmlrde tatbikin~ ba§lanml§ tında asi otoriteler tam mütekabiliyetle kalarak harbı daha insani bir şekle sok- şekilde yapılabilecei!ini tayin etmektir. 

z.arlıksız satış usulüne tabi tutulması atle satış usulünU koymaktır. Bu mak- .olacaktır. _ bareket etmelidirler. mak ve fikirleri yatışıtrmak maksadlle 

• 
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ŞEYTA Tarih 
#*fit 4§ E !'* 

VE KUMPANYASI Memlekette 
......................... amam .... l!D .. .._... İ l 

Büyük aşk ve macera romanı r:.a;rr~:m1 araş lrma ~r 
Valberier, kudurmuş gibi -s-oı!6 -- Bu bir fedakarlık deği!di. K~~- Alaca Höyükte . 

yor, olduğu yeTde hiddetinden moe- deşim Ety.en köyde taT~ll ııe Etilerin en büyük 
mor kesı1mi~ terter tepiniyordu. mqgul. Bir ytte k:rım~ yok. 

Zavallı Flumat se şaşkınlıktan ap- Nüfus ve hüviyet üğı:~a .• ~S mabedi bufunc/u. 

umu 
Lverimli 
yapılıyor 

Yuna 
Başvekil 
halka 

• 1 

B. Metaksas 
"tap ediyor 

"Gi,.it is3anı iki yılda hazırltıtıdı. 350 bin 
nüfusu olan adada 200 tarafdar buldular.,, 

tala dönmü yersiz bulduğu bu hid- lüzumu olmaz. Maamafih hlhıyet ,.,..,. L •......;;ih k T.:....1:..·..,.-~-
' -· · k bizi · • lazmı h' ev .1.UJ'A ......-. u~ '""A.1.r-

dete bir mana Yeremiyordn. Öyl:~ de~ t~rme m ~ :h~ yapmakta otduğU mikşaflar· 'ff rnıfrJ. Atina (M.H) - B.Me?aksas Lanyopruwlıyahllôiler. Yaniı 35'0,000 ~ 
Demin sinema sahne vazıının buttm değitdı de •. Ancak ~ olen yatta?- bu ıl da nre'Y!hniMet baslamı~rr. yapmakt oldUğu K'll!nen Vmladan JOOtun w 'bft. ıfdın:la yalMZ 100 k" • ayak· 
hiddet k.asırgasmı bekla-k.en <:nım yola da baş vormuş.uk. • y . . ~.,_,,,J:_ Ataba:":"tiye ~ek Raika hitaberi ap-~ lımdırabikıaer. Bmıları c:Hf,. as~ yctİf" 

.. A • • s· d. - (Hadise) örtül::... ...;.ı; Cazeteler- :Mes2t bu sene da1ıa ~1Ş bir ~ sukunetı ıle karşılaşmıştı. . ım ı ıse . . ıup ":.. · ~ daha kesil bir ~kilde de-Tam etmek- ğıdaki ~ett TeYMiştit: ~en, l\a&. l>iüat> deiıtö. 
ehemmiyetsiz llirşey için bu derece de bıle bahst geçmedı. § ~ '-" cBana kar,ı gösterdiğiniz sev~e te· Bunlaıı aleıni ltenciikrine güldürdüler. 
k .. 1 h" - d - E""'en Sovel ..1:...~1 de Jan ı ö tedh-. Hafriyat Ye fstikşzflann oogunırn 

up ere ınıyor u. •r · ~... . d ~ şekkiir ederim. Bu hftısiyat bütün Yunan Şimdi de cezalannı çekeceklerdir. Bu• * Hdye olea idiniz yme .izi kımse ra- uruma · : milletinin de ~iesiyatıdır. günk-ü rejl~ix muvalaıat olatmtt ... 
H'kA - - tak' edenler niç ~ har~ etmezd~ 1 

- Preistorlk arcıştırnrnfar: SiziR emekleriniz B1lfesinoo toprakla- Memlelııefi silahlandıran, haric::il mevkürd 
h ~ aEyemızı 5 ~ J 1: .. ı:)_, _ n~r derec...ve kada.ı: haklasın. Türle '1a:rfh kımrrn11 Ana doluda yonı.. 
esız. tyen ovcıın an LO ne?ye vı -J · • • • I . rtmü mahsul vtt se-rvet verdiğinden, hü- yükifelten bit< idte muvakkati olamaz. 

ve kardeşi diye burada tanılan Gfu- Si-zi bn Rıretle düşümoeğe sevke- tnlmtt ve cılaFanm1ş fa~ d~~· ~- kümetimiz en fazla srzi düşünmektedir. Daimi idare, memldketi uçu\'utıul Mirük-
un da onun sadık: uşağr o&fuğunn den de bu na . ""'>etrafında &irme- terini, tosıı in.sanforın iske ef ı, rml'- Sizi borçlarda" kurtardık; kırlnda liyecek olan, itla:l'e midir.? (Yaşa Bilrba 
anlamıslardrr. Böylece lahramam- sele çıkatılrrıa.m • lasufu. Buna ~arafarı. cTolmenleri, gôt evlcri'ni, çak- emniyet tesis ettik ve size' çalışma: zelnİ· Yali\; sa tarı.) K-t"almmı itinıadma vtJ 
mızın i~ine tekrar dönmüt ofuyo- ba:kihıte-n beıı ~ ~ ~~ım. Alta~ ıru:k ta~ıncTan aTctlcrl. mağara sanat ese:- ni Jrazırladık. mili tin ifadesine istinat eden bir idari; 

ruz:. ha şültür İ$1'J1İm Te aılıe ~ ~efı !erini aramak V'e t!!<>bft etm~k makc::acfr- Buniara ilaveten. mi hirbirinize d~ ~\lir vakrt saratlmaz. Bu idar& sizin ve 
Jan ve Güs kimse tarafmdan ta- bcogiine kadar l.:kesiz b!dı. Fakat le Ankara Tarih, Dil C6~rııfya Fa rot esi man yapan eski particiliği de ortadan ~ukktnnızın rcfak ve saadeti demektir. 

kip edilmeden Tunusa kadar geldi- Güs rdlı~ ha.ta başımm üsti:Cr.de aufropolofı profesörtr ve Türll: Te:rilr Jrn- kaldft'dık. Velhasıl size çalışma yolunu (Sü.ek~ nlk ). 
ler dola or mu? fafıakkak ki adli- rumu ü'vesi Dr. Şmet Azf~ Kansmrcm açtık. Atina -·-- Cirit asiler hakkında hüküıJi! 

Şehir türlü lı:ıya(etlaiıı birbirm r~ ~kikatı tan alta .ve gizliden na~Tranhğmcfa bil' ~~f Fı-eye1i teşJj1 riyatına buısene efe devam o1ıınmakiadı'l'. Diğer t .. aftan, gücümüz yeH:iği kada. verilmiştir~ 8ünlardan: 
karıştığı bir m~ Jra&nde · Av- 9izliyt c:lııevam et~kt~dır. . efmi~tir. _ Gf0$en sene be1iren E'tf maöe~nin 'S~ teslilmtmuzı da tamamlaıdık: tfahıl .,.. 4 kişisi- ölüm eez tl<r 

rupalılar medeni kıyafetleriyfe, ~- . - ~en .. bun~n .. a~sı kaı.ıa;\tmde- Hefıet 15 ha7l~ ım de AnftaTa~~ sene d<'')()lar kısmı açılmıs ve ısfenkslı ıer· için mühim paralıtr ııe.rfottik ve yur- 4 > Mü~bbet kürek c=aaına, 
liler maşlahları, burnuzlariyte, ka- ynn m~ .. Dfuriinun hır kerre.. ilkönce tnBnü magar:rlarmı tet1h'K ı-;ın kanıya cfo~ u:ıarum kale ciuvartıırı bu- dumuza refah getirdik;; l > l'() yıl ftapee 
dınlar peçeleri: ile sokakları ta~ırı- Ejer adliyece ~e hakkırız?~ trfLkilat Fıarekct etm~. tnönün-e varmadan ~- Mabet. mütehassı.:Tarın ~fadesine g~~e,. Bu momlekdti ku .. taracak olan' gur'be- ~ > 18 > > 
yorfarcfı. ~apılmıs ols~ .~ :ıa~ ı:zr buTamaz: V"'l Anfcara viTa:ı;reti kazalarından :Fofat- cı.itndiye kadar malum Etı mab-:!tlerının te çıkara para ka>zanmak dGğildir. Biıi l -s 15 > > 

Güs evvelce müstemleke kıtala- mıydı? Vekılınız ofarak b~nTrndan fıdaki ba:7.1 ma-hrahrrcfa ara~tı'l'Maf-rr an büyüklerinclen sayılinakfad'ır. kW'faıtaGak olan toprağ'iınızdır. Bu haki- 4 > '" j > 

rinda aslerliğini yaparken T uıwsta namınıza daima para çekıyor1*n. vapmış:. F,c:fti~Mre varmadan evvel Çif- 4 - Karaoğlan hafriyatı: kati qocuklanıma daı öğretini:z. 3 -;. 4 > 
epey z.amaa E>ulumrıuttu. Burada e- Eğer kam.nü takii>ata ma1!U!Z. bulun- ceTcr çiftliai mevltifn& Seydi suyu graı- Ankaranın Gölbaşı nahiyesine ba~ı liabiidir ki biae mubaJcfet eden mür- 24 > ı > > 
ki tanıdıkları vardı. Bunfar da yerfı sa idiniz sizi bufmak için namınıza viy<-teri sathın:fa ,.ofc dlkK:atl çelter çfr- Karaoğlan köyünün. yanındaki liöyÜkte ~ deıvardıt. &ul\u tuha6. a<ldetmiy:r Mahkum cSln\u aı\ l$ kip. de ~aet 
bir reıziyt baş TtıTdular. Tıen.i dük- ~~en ~ "'V~ ~~ez- makt:ası "scrle"'i T:ıuhnuc:tur. aeçen .sene başlayan hafriyata bu sene de ı•mf. <}ünkü kaJllsınd.t muhalefer buJuhı. 
kimmn yanmchıfci lii'çük apaırtım lın m-ıyd_ııl' r.la.Ibafciı pek ala biliyor- Bundan sonra, fnBnü mağarafannde> de.vam edilerek höyüğün mühim b1r nuyan bir. igift.. kıymeti olMaz. {Çılgın- ilen hakkında hüküm 
iki Frmmza memntmfyede kiraladı. ırz lı:::ii panıb lc.ob,ca han.kadını ts ifon çaf'f!tıim~. 'f>utatb oüyü1c ljir ili- kısmı açılmıştır. dul~ :daiart ) geymt "rse ek. bir ay fında itiru ~ 

Jan ve Gm, l:n:rrada gizli oLlnlC ~d;eb· t11 .. umalle n:eol'ih1c d '9"l'iTe- fıakır ~<®. FriK'- Klasik devirlerden baş.layar~1k lrtile- Kutaktan kut ğa ~ıll:tartan miy cek olurlei'Sa, l\üküm ltatiye ke.-
birbç gün frnld'ı. Her gün gazetele- - Biitıiiiı bwılar.danı baş.lca G\jg; ya. B•zarrs' ve ().nnenfı esalt!I'i meydcına re. ve bakır devrine kadar muhteli.f eser- hil) bir kıyme'li olamaz. Bunu ~cfocektit'ı. 
ri okurlar ve kendilerine ait bir ha- bizim kimden, kimlerden katj:ıjµr.tzıı c:ıkarrlmışttr. 1~ ihtiva eden höyiiğün Ankarayı ce- rın maksadı milleti 

2
eh1Hemektfr. Bunlar Diğ r a il rin ınühfun\ de bu~ 

her Y2l1' mı diye l!>akıyodal"d fh- Cili'ym:san.. fnönümf"'n Kü'fuhyaya ~lfen h~et. nuba bağlayan y()l i.iz~rinde bulunması iki yıl uğraştık n ımtii!'i Gt"'rkl isyanınıl lei-d başle.nncakhr. 
mata kar§t yapıfan taar~dan sa~ - lF:.vet:... t.ç.mde. a~iz Pbrsult vacn 'ncf~ de Öazı sil'eke!eı- bul- \asebile mühim bir kiiltür merkezi ol-
t~ h~~~~~&~·~~ &b~~~~~b~~~~~~~u~~~~~~roc~m~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
raber Jan müsterih değildi. Güs ia vadlkl~ ararengİ:z ~teden ~~kJ dhmyu graviyefe:rinde bfr mücfdet çalı"L- iiden birç.pk tarihi meseleleri aydınlat-
ocu tukin.e ~li ıyoullL. B'ı:r Çet'enU'r ~dmdb'? .ya tz f a:)Q'- cıılarafc malzeme toplanmı~tır. mış bu1unmaktadır. Yahudiler lngiltereye 

a ınma ı mıdırlar? 
- Mösyö Jan, diyordu. Bosı:ına kı tanıyora::z. Bır de sızı 1-."11C~cagıını H yet bund n SOlll'::ı 'tu:ı g61üne na., 5 - Çankm hafriyatı: 

yere kendimizi ü.zdü1' IFilınl'eri ele gece adlırnakrlll ders -.erdigun san l'eket etmiş ve- 'Fur. gölün:ünı şilnali ~'tk Ge~ sene kurum adına arkeologl 
~iremediğjme nazaı:anı liac::lisıtnin derili k~çük şeytanı.; o .. kadar.. Iajlrunnda yontmw ttıs devri k:ırakteıı- '1.em7.i Oğu.z tarafından An.karanın için-

1 artık ehemmiyeti kalmamıştı. Mese- - :Bı.naencıle h: fiiın?n par~n:ı~ı- fel'ini g'österen çafnnnktaş1atı topl:rmı.., ie, Cankırıkaoıda başlanan hafriyafu 
k Valbergerin r.eiisörü ile l:ıen;m nın neşrı ıre orada 'benım resmımmı v R:<5chisl1l'ln eenubund'.:ı.kl ma ara sır.t- ~uı sene gene kurum adına olmalC Ü7.ere , 
aramda olllyor. BUnda Gizim talö- görülmesr benim evv~Tcre devam et- Yarından Obsicfiyenden ~ neoli · ol~ .\nkara tarih, dil ve: cağrafya fakültesi ı_._, •ı • 
bata maruz ICalmamız ve bu surctfe riğim mul\itlerde beniın hakkı:mdcı ma~ muhtemel fili?tl~r ıtlde t!tmlştir. ırkaoloii ensütüsü profesör ve talebeleri Bir lrrgiliz mtrnarı:iri, mu acı .eı:ın 
hü.~tiınizin meydana. çıkması kafi mailimat wreceğin& başka Toz· gülünün fcal(fü-ım memlrolası ci;. •ar.afından devam edilmektedir. J 

11
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korkusu y&ktur. cf~manl l'ımıza daı ~ bul ~ 'WU"mdttı ;rasst' Höyti~ bulhr c:ıitı ese~ Bu seneki hafriyatla klasik devre ait ı"~n uoıacaK arıDı UQIQı 
- Cüs .. Eğer mese!e ,Y.afnız se- duğumu ve ne yaptığımı öğ~t:J:Wş leri bulımm m. A~l.C4l Aniaranur :ı-ıüyük bir hamam meydana <'.ıkarılmıŞ:.- • 

nin ıansınfa ala.Rafı ofsa iöi halüka- ofacaktlıı. D~~lanm ~ nt! ~bulG.uyu ~viyrueriııde geçen senr 11r. Hafriyat.. devam etmektedir. 1 edenlere <:evap Vet•)'&r 
• ten hiç ehemmiyetü ofma7.dı. maksatltı ~~ edt'Yot'laır} Nıçm ele ın:eydanw çık:ırllım pııloolUtk il>~nıt'l 6 - Ankara mabedi hafriyatı: , 

- SiZ burada Jan Lö F-fefye &- geçirmek ıstıyorlar? Ben onlaııaı ue mesaisine: diıv:ım• eden lU?yet buradWı Ankara belediyesi çok isabetli bir ka-

ğil, Etyen Şovelsi?iz. • y~ptım? ~imdir onlnı:r? Bunları ~il- yeıtiı biııııCJ~ kııymctll ınnlzeme; e:ld!!'ettiği 
1

Tarla Ank.a~nın iqindek.1 m~şhur Anka-
1 

Orta Avru~dan garba doğru _başlı~an 1 !erinde ~a~~nlı~ .:tmiı. sonra Cozel 
- Ya filmd'ekL fotograflar) Bin ~ıyorum. F altat bu ~llafıın. bel~~ıı ı!!ibi Ankaramn Güdül nahiyesinde Kıü-- ra milbeduun etrafını aÇJnaga ba§lamış- ılfahudi hicretı bazı memleketlerı endı~.- ~onrad ısmı ıle liıKaye ve roman yaana,;. 

ay geçmeden gazete ve mecmualar- film o.rrl{ın tekrar benım ~eşıme dü- ıruırsuy:u vadisinde vtl bu vadideki :ıtıat- tır. )10' dü§iirmüs buarada lng.iliterede bir ya başlamıştır. lngilk nesrinin en güzel 
da, neıredilecek ollın: o fifm parç;ı- şüreeck. Yalnız ~lan deg~~· ottad'a~ 1taıJ.i armd~ o~ulmu ola.o. mağaralard.lt Türk tarih kurumu bu aÇJlan. saha& çok kiti,. memlek•~ gelen bu muhacir ... misallerini vermi~ olan bu İngiliz muhar
lan benim kim olduğumu, nerede ka;»holmamı veı nıhayet boyle Afr~: da tetıldlQtı Jaumış. '\te 2:00.0 kilome'ti!t!- mabedin hakiki hU"iyetinl meydana Çl"' lcrin 1ngiliı: ırkını bozacaklanndan bahs-ı ,ririnin aslen ecnebi olmaaına rağmen, 
olduğumuı beni tamyanllmı anlatmı- k.a topaklanndaı ofmamı za~ıta ta~ı tden fazla tutM bu ili( tetk.ikat 4·temmwr karmak maksadile hafriyat yapmaktadir: etmi§lir. lngiliz olmndığmı kim iddia edebilir.). 
y.acal: mır}. G.örii}'.Orrun ya .. Karx:leşi- gömıiyeceJG.. Sebebini ~C:Unnaga 1938 de sona e.ııntiş11.,.. Şimdi.den> mabedin etra!lndaki in§aa.- Yahudilerin meml~e alınmaması Onun kaleminde İngiliz ruhuı canlııınmlf 

· Diifua, kağıdını ve. hüv.cy;er wıra- ko.yulacak ve o d&. Ş'ırnd~~e IC:adaıı l?ı:eistOrik istl~fJaD heı! ~Ef' munta .... tın temelleri ve sütun ayakları me~ana hakkındaki bu cceyan~ İngiliz muhar~ ve kendisi İngiliz camiasının mm mana• 
kalarını alıp bantlı ~mckliğin o ka- y,agmadığJ takibat ve: tahkiK.ata baş,- zam bir planla bütUnı A:mcfnludıtı ~ılir- jÇlkarılmıştır. Teknik sebepleıt,, dOla~ilEı rirlerinden Cordon Belde. bir yazuında: siyle bi~ feröi• olmugtur. 
dar i1,e yaramadı. Bu emek ve feda- lıyacak.. .caktır. muvakkaten tatil edilen bu hafri~IAC cev.ap veı-iyor. Yazı:ırt telhiRn naklediı. Vaktiyle ecnehtı. felm sıjdra lngiltlı 
karhğµı boŞ11 gitti. - BITMEDT - 2!-Pazarlı linfriyatı: tekrar başlarunıştU'. yorwn olanfür artısında> dah 'IMll çoldan A~ 

ÇortWn villlyatlneı bağlı P~ mev- · 7 - Trakya hafoi~atı: Bundan iiç...sene-evvel değerli bir İngi" billl\ cBriti§ Mul!!'~um'un bah:atn.,.. İ.811li BİR l T A L YA N ' M E 8 11 US U kiind8! yapıllın hafr~tUr. F'ıriltyalılara 1936 danbcri Trakya hö~kleri üze.ı. liz hükümet aôamı da, wtanperverliıl vocrilen Sil" A\nonl IPoniGl Dil' ktllyatı 
ait üç mimari katı ihtiva eden çok mü• rinde yapılan hafriyata ağuslo!tiayı iç.in· hislerine lttipJaralr. C'ln~lizler emirlerini nlültecisidir. FaU:at lttgilett\e}'İ kendi 'Wf-

Fuarımız • • 
ÇID 

Italyan ticaret odasında 
takdirlerini bildi di 

.him. b.U:. sita. bulımmuştur. p.e tekrar başlanmıştır. bir İtalyandan ıılamular demişti. tanı bilmiş ve Briti Mu2Cu 'da mcllıur 
Meydana çıkar.ılaın mimari eat!clet Bu seneki ha!riy.at Vize civarındaki Buna. karıu cBenjaminl DistqJi'!•i ;salönu is ederek mües~i :ır&ğiiiler 

!<n:awıdtr bithass dört KtiŞI! burçJar ve höyüklere: Vir.e kasabasında ve. Kırklar; 1unuttunuı: mub demek lanmdt. tirmi in 
lirinnfara>1<apfama va!ife~ gt3rt"n fiıyans pli ciJJ.ar.ındnki höyüklCT üzcrw olacaır.; Hııldlcat olan bi~yı varsa o•da §Udur. ~vi-Fa Hi"ey t kil<n ]~IU\ı"llttill.I 
fr.abarlmnlıut nazarı;. di.khti celbetmekte- ur~ kiı lngilterdnia kuvveti, ba§ka kandan ıtunnu <)lııh Dr. llddvtg l\(öhcJI da a1ılen 
ıWzı:· 8 - İzmir Namazgah hafriyatı: olanlan kendi kanında yuğurmak ve onu Almandır. Deha esiri idare- zamanında 

Jr.abaııtmalaı:m üstünde nücum veya İzmir müzesi tlO":lfından İzmirin içer- kendi vüucuduna maletmeictir. Dbraeli Almanyadan tngiltereye gi!lffiif1 olan 
~ürliy.il§ nb.:unında.ı askeı;ler, h~aıı «indeki Namın:grut ınev.lillhde &ş!anmış ,&! l>uhun en gUa1 l:JI misalidit: tıUmı t tlıli eti n ieal>ı ke ili isini lngi)iz
;mücadclcsl ~i, K.entoe ve liifenlc- olan luı:frlyat or~ llll!V.cut ve lilasilc ~r zamanllfr.-lngiltaen1n l>afveltilliğl- !dtftt v-atanıtflı bailamı vd' cmi~a lngila 
)er. mavauttur; devre ai bii~k. bir ÇP~Yl m~ çı- ni dtiftiJJ olJan Dlaraeli aldenı Port~kizll ~lmtnin l>i Rillliıf cS1 Milt' çalışmlp. 

Bulunan. esorleı:e.: nazaran li'a=ciı Fi~ karmağ.ı başlamıştır olan Venedik.H bir yahudinin oğludur.. M h r .
1
. h k it y k b E 

' · eş ur ngı ız ey e raş a o pt• fikyaı kültür.il, sıon Mikıen ve eski Şarlt Tarihi kıymeU. kadar. ~ için. tuı:i&- .Annesi de İtalyandır. tayn da aslen Rusyalı Leh tir 'Ve Ameri• 
BAST ARAF/ 1 iNCi SAHIFE811 ı'lal(o; İtalyanın öu sene İzmit" fiıl!l"ln:r i~ 1kültüıı _unsurl<Wını ~tlin~a: ~~ tik.. kıymeti ~il.yük. olan bu hafriyatı so- İng?iz siyaset ve ilim sahasında .~slen kada doğarak lngilterede büYi.irffil! ve 
çarpan hususiyetin kalkınma, reftıli ve tirakinin bü}'U~ mcmııuniy;etl uy.mıd ~~~ .. Paza~ll. ~~ı şjmtlilik ne: na lfrdilomck:ı~n Türk 'Ilarlh kurumu.~ deıusbı ~ . bir çok ıhmılara tesa~ufr etL ~ngiliıı nat dünyasının d~eitı bir si-
canh l\amleltwr olduğunu, bunlan hay-1 dığını, B. Andrea G:Httnto• gibi bir şalui' ticelerını v:crmış. ~ld~g~d.an bu seneki çcm yıl Hafi,f_wıta ~tl!ıı. yardu:ı· . d'l~ ka~ild~r. ~uttlar attısın.d~ ~ılhaııaa ~ c>lmu~tlır. 

ııkl .. ah d tt•-· . At t·· k reJ'i yeti İzmir fuarını tetkike mermıt etmek çalışmaya son verılmıştır. ve btı sene bu hafrıyatı himayesınl! ala- Barıng aılesı gelıyor. On sekızıncı asırda A 'k 
1 

ld ki h ld 
1 

gi)t 
0 

ran a muş c e e ıgını, a ur - . .. .. . . . . merı a ı o u arı a e n erey 
. ııı ı...:ıı __ di - tl su .. ~•ııe 1\'-'unn ı;.._~_n.._ ___ gö 3l - Almıahöytik lüıtlıiy:ıtt: rak daha buyuk faaliyıet)e çalışılması AlnDlh),"Gda ll.uterın nazırlarından hırı 

1
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1
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1 
k mı çocuıuarınıru UIMllU! eg~ gayre e- ~.c.u liM_ .... ""H"'~.ı~wa.w:nın . . • ~e ıjP yer eşen ve ngı ız o ara tanınan• 

rini Her tUHU tidiminin fc.vliinde buldU terdiği altıkaya fuşoii.idih ~ her illi Tü.cli 'lWili iuroınu tiıraf"uıdan 933 ımkam:rmı vcnni§.tir.; dla.n ilt(rıtrlfin evlat~ıhl11ın ~c <::on ar da bugdn resi d "ifyaMnd• 
_ .. 1 . tir. memli!ket ticaret münasebetlerinin nor- tenb · Alacahöyükte ~pılan ve An;J:. Blıftiya ya.ı m~naa;w~~ muv~- Blııttitg;.litlJilttredc•§irn.l denizini tical'e- <fe)"ma Vüth: tic saHaınrrdlt: Gômon 
gu;e.Bs: ~ f'uarını en mütt!kfunil mal bir-seyir-takip ctmt!!i'iÇilv B: Anm-e.. dolu ta.cih... ve. kültüı:üne daiıı fov.kalad~ ten tatil edilmiş olup eylul içinde tekrar te açmış ve bu euretle büyijk lf ritanya- Salfir vardır. ' 
A { 1 , da bulaiıg-un"' -nın iz.har etliği temenniye ış· ·tirak;: etti· mühim belgeler ~ Alacah~k hafi. paslayacaktır. nın der1iJf. ticaretini meydana getirmlt • ,,. ı! . • • ~ d l l ·.ı 

vrupa uar an nyarın .., c - ıvıarı.onının annesı tarann an r anaa .. 
lzmir fuarının coğro.ft mevkfü itiöarile ifui sö~tlr:. 1 Wll'..-v~~///.P:ı&J;ı;t_; : . ..,.11 . b' ha ka k lı baba tarafindan ltalyan olması onu 
hepsinin fevkinde bir rol oynamağa nam- Bundan sonra Türle ve 1\alyan tile- Şehi et d Gon Ba~ng. 0 .n· ır . kn . . u~U§': .gerek'. lngilterC: gerel< Ualya için fuyi:lalı 

.. · · .. 1 1 . 1 · S r gaz•ıftft'ıa••ftt ~ onra ı.ıırkı Hındıstan §n etını t- et· zed olduğunu, ltaly.anın, Turkıyenın bel- carları Turk - ta yamticaret an aşmasın- -.. C • 'CU'Ot;;,C rrı W .• . Be ğJ d b' . aı· d"' . öir ,ahsiyet yapmıştır. Mnrlionl, keşfinin 
li başh müşterileri meyanındh bufunması da rastlarum zorllılfüır: Hnkkındi rnüUl mıştır. . ' 0 un anı· ırı m ıy; ;gen ili< tecruBeleri için ancalC lngilterede irn· 
· "b ·ı ı · { T" k · sile füalannı sö Icmişl~r ve Türk - Alrmı. fi k ~ ~ I il de bahrıye nazırı o muştur. un arın 

1 ıti arı e z.mır uarı ve or pıyasa Y A ~ il' d' ı;· .. d' !( ·ı bll ··k b 
0 

kan bulmuş telsizin ilk temelı Londrad• ·akından alakadar oli.Hığunu söyJ.amiş ticaret \>a:!Geıııiııg,anlaşmasımı mil!'lbih e•tı a LJW; ~ uc•1-&"'Jf ıı ogu arın an ırı e, va tı e yu a a- . • . • ~ · · • · .. ..ı. ~·-' ani • V, ~ı .-;;;, lı&'M sının ticaret sanasında inkişafına yardım atılarak ılk telsız dalgaları oradan net ve.? tüccm-lar.ımızı Bari funrımr ıştırake. plwottsu.zi Dırı. '11uıw - '""'yan llŞJnası , d'I . . B .. Jj d ı ·ı re · · · · · nQ lm ettiği Hindlstana utnumi vah olaratcr git- ıe ı mıştır. ugun u saye e ngı te daYct etmiştir. akdim ışıenuş!ınrlin: f ı ... ...... •Ş.-t.'!·r,· , d h d b ı ı;· ]e· 
• · u ·ı ta. er tTatL y;arıLv.a 1 1~. • I ,u mı tir Durt:ıan pisJCoposu 1'ralın lia~ mu- ra yo sa asın a aşta ge en ır mem Ifaly.alı devlet:adamı nutl..."Unun sonun Toulnnt1 umumıMCU ıtiunrıı eJ J1 'JI · k t 

1 
t 

da Tüt:k - ltalyan ticarcr mılaşrnalarında }lir. ha vır i!Wıde e.eçmi&ı-: ahv~ f , aa~ f'!I, "fr."lt;fl • 111' ita• UAWitfl(r ~ $allil:H ' Barlngletden l:>aşka edeUiynt sa- e 0 muş ur. 
.. . •.eve .., _. ~... :,}ja6Jtfda d Morla: Baling vardır. Bugün Avusturynden lnı:;iltereye ~ 

rastlttnnn mrJuklarm ur.cnnd~ durarak 75"9 blr-f~ Tettlrtfat" Şara1iı 70, Bfr ş1,e Edebiyat dilnynsında tngil~ dilinin len Dr. Froy.dun da bundan sonra lngiliı eyltll ort::dlll'IUlda y.eni Türk - tthlyan an• HU' ARDA: HAur.v:ANrun BAHÇES! Si r. t . . . .. OJ 

1 . · Mk bir l al: h r.a 50 nuru, Ul9 • e:n g~ muharrirlerınderi hm olarttk th· ilmine büyük bir faydası olmıyacagı. nş11lllSl ıçm amy,aı t yan eye- F. • d-'- . 301 D..!"_,1... ,;..,,1!.!J _• • ·rn.f'":. . .!-. .ı!-!J _;":,_:. riinetf &fref Konrad d ııslen Lehistan- kim iddia edebilir} Viyanalı al1min ır.ı•~ tinin idcceğini, bu heyetin Ankaraya uar.ımızı Zll!'.arct e l:ll.U!ruı ssıy,ısı ~ .... ııı-ee.. ,-- &G"O ~ııım~~ . . . . 
1 
.. tıb 

• • • • · ı..:_ 101 ~;...:di B k · • Jıdır. Son asrın ortalannda Ukraynada (.ıınalııı ısmı ıle tanınmı§ olan usu tt giderken !Zmıro uğrıymuk lzmır. tücc~ 'f,JUJ ~~ r.. ura amı g,eçen senenın ~ zil IJ •• ,. •' . . . h d b"' .. k , . . k 1 B ..rııı 
ılı il · ed - · b · .. ·· d 69920 ı.,;.;.:ıikr bir: fazla Oft A.1- ,:::,,1. ~~' ••·~. dünyaya gelen Cozefın aile ısını Korzen- sa ll!(IQ a• uyu lHr ın ı aptın Uıt-r t?:tcmns:ııu temın ecegıru eyan et· aynı gunun en ~ - ......,. U'&' Ut. ~..-.,.... . K'' •

1 
.. b 1 al L d ı·bo,-· 

• ,,,_ı ..ı-: A::tat:ı..ı. h nlıu ı·ı- eth -1-tedi Fual'Claki hauu:ınat ırovakidir. Ve anneri babası Lehdır. u- 'a urun u ça ı~m arına on ra e 
mq ve suz.ıeı.uu « u.u;;e ny,ıra K> J.A::. ar.z 1wı: r. ~·- ıkıJ JeeJ, ,. . . . 

1 
"' '- 1 b" ··L :..a.. •f 'h ı k lartni 

. 1 ·ı bi . . . hah . bil Hl- b' wb t ~ ol ~ • t.., ı~ülo Korzenyovski evvela, gemıcı o arwı; tuvar arı uyua• - ı tı ar a apı cıiım_esı e tirmışUr çesı y~ ır ~ e e m~a~ • ~r•r .:.. trr ., 
B tk • B R h · z 1 ı lngiltereye gelmiı. lnailiz ticaret gemi· açabilirler. 

unu a cevnp veren . a mı _a_·_m_u~ş-ur,_·----------~--~-================...=...::...:..:.= ________ .:::::_ _______ ~---------------------------------------------------
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a müthiş bir c:na et 
Bir adam karısı ile birlikte yakaladığı 

seyisi öldürdü, karısını yaraladı ............................................................................................... •......................... ~ 

K A G L İ Y O S T..~.Q.-_IJ.!.'!!~ .. ~~~l!f.!:!! ... '! .... '!!!! ........................... =·73·= Nakleden: Faik Şemsettin 

ICODDElUMUMtIJX HADtSEYE Genç kadın teslim olmanuştı 
Ali lşWill bu cinayeti mllteaklp elin- EL KOYDU 

de tabeno oLfulu halde. onda buhnıaıı-
nç ÇOCUKLU B1R AlLE 1arm arasmdm ew cJoiru bçmap baş- Vakad.an haberdar edilen cümhuriyet Onunla bir arada ve 

delikanlıyı 
diz dize 
çileden 

yapılan bu 
çıkarmıştl 

seyahat 
Jam.ışbr. Ve 20a metre bdar bir mesa- milddei umumt muaviııl Şeref Gögmen 

'Oretme çiftliğinde malrinist muavini fede bulunan evine dehşet saçaıı gözle- ~ük.~t tabibi Ma~ar ?emil ile bir: 

olarak çalıpn Ali oğlu Ali isminde bir rile girdiği aırada karısı Senihayı avlud~ likte. cınayet mahalline ~d .. erek g~re~ . d .. bir kaz ibi kafese me çok zarar veriyor. Bwıun için aa-ı ladı. 
dam vardır ki sekiz senelik kar.ısı Se- çocuk bezlerini yıkarken rastlıyor. Alı tahkikatı aptıktan sonra oluniln gomül- ~alb~k.ı ken ıshı . f k dg . d na son teklifte bulunuyorum: Hay- Kağliyostro cidden korkuyordu .•• ~ve - cuğu ile burada oturmakta kudmmuş bir vaziyette kansına; seni mesıne müsaade edilmiş ve yar.ıh Seniha gırmıştı, bunu ıç ar e .?m.'.~'?.r u. eli Sen ]ermene kaçalım.. Avukahn da Lorenzaya müıtakiUen 

uçbçolr tt ,......,.,.~ı-._.;ı __ Ali de temizliyeceğim hitabile saldırıyor, bu da memleket hastanesine kaldırılmıştır. Doğrusu .• Fransızın dU§t1~~L vacık- Lo h .. ~--- zamanının malik olmak irin böyle fena bir ha-ve mesut sure e Y-:w--&ı.iıUU". • . . • • .• • ·~· • • haklı "eli ·· k"" del" renza, cnuz ıuar ~ 
.. ...ı:- 1 verdiği __.,.nı- sırada Seniha kendini kurtarmak içın Katıl Alının dun sorgu hıikimlıgınce ifa- zıyet ı , çun u _ı_ lm-_ı·w· . - ı_..I! e . rekete teecbbüs etmi• olması çok bfitun .,...._ ça_ışmanm J-· ... - k , __ _ı d··~t.·· - Lo cnza wı ge ecııgını aoyıcw. v • '!fi "il 

lukla akşamlan ev.ine döndüğü zaman odaya kaçmak istiyor, fakat katil onan desi alınmış ve tevkif edilmiştir. ç? JUSOı~ u~unu ve.. r _Biraz daha sabır! dedi. rnuhtcmeldirf 
~~trı ..... ,.. kte h birlikte oturup rbu teşebbüsü.ne vakit bıralcm.ıyarak üze- Ancak vaka belediye sınırlan haricin- cıdden güzel hır .kadındıf B" dah h · k" yoktu Kağliyostro her eye gelebilirdi •• '.r""""~~ sevme ep ı _,.._ k iluı d ·-· . . d .. . B .. -' kad la d" d. ı1an ıraz a aa re un an .. . k kahvaltı etmekt v bütün nile efradı t rine ateş ediyor, ~uw.u urşun Sen nın e cereyan ettıgı ıçın. uruşma cunnu- u guzcı ın ız . ıze yap . Çünkü Kağliyostronun batakçılığını Fakat şahsına ve sıhhatıne ar§! en 
Alr--dnn dama_,,._ bir müddet lgoôeğinden çok aşağı kısmına isabet ede-ımeşhut kanunu dahilınde olmayıp ah- bu seyahat, Fransız delıkanlısını çı- L·· .. la kil .. w • bulunu- kürük bir tecavüze bile tahammül ~ sonra ~., bebi . k" . Ab·d· l _ı_ L---::::. L~fi _u: G .ı:;utün a c;a __ uın ogrenmış ~ . km v h

asbuhnl ettikten sonra yatmaktadırlar. rek yaralanmasına se yet venyor. amı umumıyeye fo ı ır. ecıc:n çı..:uıııc.q;a ~ tsoe:auı· enç d B . . k ··nü skan- edemezdi! Bunun içın ayn çı aga 
k dı F k k im fak t yor u. unun ıçın apı o k lad 

- -- a ~ rans17.a ço ao u uş a . dallan saatte bir tekrarlanmakta idi. karar vereli ve döşeli bir ev ira L 

'OÇ AYL1K ORUÇLAR Fı· ı· tı" Ya rd m ~ eslım ~l~ıştı: Bu sebeple, Pa- Avukat bu vaziyeti düzeltmek Kağliyostronun bu kararı, genç 
rısc gcldıklen vakıt. Fransız ltalyan • . . b•. kar d. ve Kagwli- avukatı büsbütün çileden çıkardı. d.lbe • · · h fed k" lıw .. z ala ıçm yem ır ar ver 1• 

Aile reisi Ali vakaya takaddüm eden 
1 

n ıçın e~ . a ar gı go e - yostro ile zevcesini, keneli evine - Eyvah! deeli. Lorenzayı melun 
gece üç aylık onıçlara başlamak üzere cak ~le gel~ışbl: . nakletti. Çünkü, avukat Lorenzaya mahluk elimden büsbütün alıyor!.. 
sah emeğine k 1k ve çocuklarile l c J Parıse g~dikl_;r_ı vak.it •. genç a~- fena halde tutulmu~ ve ondan bir Ve, eşyanın nakli sırasında, Kağ• aynurb~ ya.takta, d8ıJi:~ içinde u~ ı JI Jf.ı•lıe t er em iye tin U en k?t Düp.lessı Knglıyostro ile zcvce~n- türlü aynlrunıyordu.. liyostronun yolunu keserek : karısı Seruhayı yemeği 1S1tmak Uzere I r .l j nı kendi nezaret ve. m~ha~ al- Bu nakli melli, vaziyeti düzelt- - Bana bak herif r dedi. Eşyanızı 
uyandırmak istiyerek çocu.klarm cibin- b • • tında bulunan Mmki do Pnnın ko- medikten başka, büsbütün karıştır- buradan kolayca alıp götüremezsi .. liğinf kaldırmıştı. Llkin gecenin bu ~er- cı·n unu ıslıyor nağmm bir kısmına yerleıtirmck dı : niz .. Bana bin altın borcunuz oldu .. 
~ saatlerinde kansı yatakta deği1dL gafletinde bulundul Ve ha andan Kağliyostro : ğunu unutuyor musunuz~ Ya pa• 
Her halde benden daha evvel aplJ mdi, ' itibaren de bu üçlü aık oyunbazı - Kanma göz diken bu Fran91z rayı verırsın, yahut eşyan burada 
yemeği ısıtacak diiJU.neesile damdan~ Londra. 2 (AA) - Çinin Loadra maktadır. arasında gayri kabili tahammül bir heni zehirlemek istiyor. Bunun için rehin olarak kalır. 
ğı indi. elçisi l..ord Halifabt ziyaret etmiştir. Sa- Büyük elçi önümüzdeki Cenevre top- hal ~ı : bizi bu kenar :mahalledeki küçük 

nıldığma Köre büyiik dç.i Lord Halifak- lantısında bu meselenin bir karara rap.- Kağliyostro, her ip ve istikbali ve karanlık eve ııoktu 1 Dcmeğc baş- - BiTMEDi -

ODADAN SIZAN IŞIK :;;::;ııçı::: ~:;iy=::n;~;;:·~=.:ı: ::.ı::::.:·=b::"',,:::::. t.L~:; ~~=:;::~~~ ~~~~ Ç b · n ve Mustafa 
Bir tek odadan ibaret olan evlerinin için yapılan müteaddit müracaatleri ha- Londra büyüle elçisi Kotaisi, Pıı.ris bü- sını arzettigını gordu. Basıretli bir o a 

içinde lamba kısılmış bir şekilde yanı-! tırlatmıştır. Milletler Cemiyeti paktı mu- yük elçisi Vellington Koo ve Brüksel koca sıfatiyle, kansının bir gün ge-
yordu. AH karısına, ıambayı neye m.. j cibince hu yardımı taahhüt etmiş bulun- büyük elçisi Tietai temsil edecektir. Jip kendisini bırakarak, daha rahat 

tın, açsana demesi üzerine de lfunba b~ • • bir hayat için kaçacağını anladı. Bu 1 1 d 
denbiresönmllşveortalikkaranlıklçin- 118 Yaşındakı bır Endu··strı· genç avukat ta güzel, zengin kadın Fı·nı~ndı·yalılar a zmı·r e 
de kalmıştır. Bunun ilzerlne Ali şüpheye d L h C .. ruhunu bilen bir çapkın idi. Kansı- ...... 
düşerek odaya girmek istemiştir. a amın e um- nın her geçen gün ile kendi.sinden 

l. d . Bu deaerli fen ve aan'at mecmuasının b. _ı_ kJ rak kata ya k 1 k nurreisin en isteg" ı ır ucrece uza a,a avu - arşı aşaca KARANLIK.TA BtR ADAM yirmi üçüncü yılının l 2 inci •Ym çık- kınlaştığını gördü. 
Geçenlerde Varıovada Cümhurreisi- B l E 

mışbr. u yısı i e c ndüstri> arkadaşı- Avukat ayni zamanda hakiki ac-
Fakat odaya adımını atacağı sırada ka- nin ikamet ettiği saraya, çok ihtiyar bir mız 23 yıllık çalı~mnlarmı tamamlamıı ven her Aşık gibi Lorc~yı kocası BAŞT ARAFI I NCI SAHiFEDE tile lta~r. . . 

adam gelip B.Mojiskiden kendisine yar- bulunayor Kavli trod ı__,___ d nmatör pehlivanlığa intisap ettiği sene- Sonra, dunya amatör 61 kilo şampiyo-ranlıkta bir adam odadan fırlam~ ve Ali- dun yapılmasını rica etmiştir. ihtiyar . g yos an ~ıa.ımıııyor u. lerdenberl güreş Aleminde bize sayısız nu arslan Yaşar ile, 72 kı1oda dünya 
nin omuzuna çarparak dışan atılm~tır. adam 118 yaşında imiş. Ridnikten Var- Bilumum Türk aan·atkarlariyle ınüta· Avukabn planlan hep Lorcnzayı iawmclırd.L O d.i .. ilçilncüsfi Mersinli Ahmet. .. Biz, şimdiye 

Ali evinden vakitsiz olarak çıkan bu ıovaya kadar yaya olarak uzun bir aeya- hasns ~ve ustaların mesleki bilailerini kocasından ayırmak esaslanna da- gal~beler .~ı. "bi d ~k ;;,;;.~ kadar Yaşann meşhur kündesinden ken-.damuı ar
,_ _____ bir mu-ddet · ın· t-1...!p B artb '- 1 da L d akta id" V Lo Sen cud.ile yap"i~ g1 uran · k b" ehli ·· .:r:k.. 
.&a3llll ıç aAJ hat yapmıştır. u adam yirmi yaşında rmaa; yo un ar .. a apmnm uzun yanın ı. e, renzaya, ~·= ~1..ı - , ___ bir dini urlarml§ ır p van gormew d k b ln

'k 1 alı 1 el J · da hir f" _1... ile basınını ACUUl~me ~~p, §OY1C1..-ı: e ere unun ç ı te seyis o arak ç -tiken askerliğini Rus imparatorluk ordu- een erden beri earfetmekte olduğu gay- ermen cıvann eve ıran tc:&- tartaklad k ğı bastırması ve Mersinli Ahmedin saldırışlanndan da 
şan Ahmet olduğunu tesbit ettikten son- sunda yapm•• 1875 Lehistan ı0hti·ı"'1 ı·ne reti takdirle ka ..... Jarken memleket içm· lif ediyordu 1 tan sonra aşa kurt l k • · n erik · der dıcnna ka,.. 

""' ııaı .,,. L b. kl.f k b 1 k hemen bir kaplan çevikliği ile Uzerine uma ıçın n mın 'ı'" • ra evine dönerek karısmdan çıkanın kim 1·.,.·rraAk etmt.., umumi harpte .,;;.... ...... Ja- çok faydalı olan n......;....tının daha uzun orenza u te ı e a u aran mak }Azım' 
... .,. .r-~ .r-v -.··.r- kl b b ka - çullanması ve nihayet._ bir burgu ile, · olduğunu sormuş, ldkin müsbet bir ce- rında olduğu halde Leh ordusuna büyük aeoder muvaffak olmasını temenni ede4 vernıeme e era er. avu h mu- sal il .nd tırması lşte bfitün bu namlı pehlivanlamnm 

1 tır k l w d yahut bir to · e mı ere yapış ~ap a amamL~ • hizmetlerde bulunmuıtur. Hayatında çok riz. emme surette soymaga evam d pek yakında lzmir Entcmasyonal Fuar 
ed. d seyredilecek manzara ır. çaiıoan bu adam şimdi enen titrediği Mecmuanın bu eayısıncla da her türlü ıyor u. tiyatrosunda ve meşhur Finlandiyalı 

iç.in mıüıetini tcmiıı edecek · yapamı- aan" at ve mesleğe mensup işçi aata ve AVUKATIN SON DELILtöt Hele Çoban Mehmed.i,ikgöğsih~~' ay pehlivanlar karşısında görece~ .. 
V . d f yıldızlı millt fonna var eıı ii:ülllian Fiinlandi 11 • "tti . 'Dü yormıq. teknisyenleri al&kalandıran çok faydalı azıyet başka bakımlardan a e- eli Elind L..~.'-- ya ı an ışı n1%. nyaya nam S bahl in diğ 'Lı.''k ilstahd mini d v k~.ı•-· d nal ~ısında seyretm - en Aı.u-ı.uut 1 b. k t nl · a ey er Çu"1 m e A amcagıx c1HW1ıne yar ım etsinler ve pratik yazılar vardır. Ehemmiyete aşrnağa başladı, Kağliyostro ıu- .. . sa an, ır ço en ernasyon şampıyon 

gibi Ali de makinesinin '"'"·ına gi~ ve diye yüzlerce kilometreden vaya olarak. • d · radan b d b. ·· ·· ve mal na aşkolsun ... Boyle mıll! maçlarda Ço- pehlivanlar yeH.,tiren bu dost milletin ~ , tavsıye e erız. ura an ır suru eşya k .lir Daha .. · W<j 

bir müddet çalışmıştır. Bu sıralarda Ali yürüyüp 1teJmiştir. satın ahyor fakat bunların paralan- baıı Adeta arslan esı • gur~ mm- en seçme güreşçı1eri bu günlerde tstan-
geceki hadise ile de meşgul oluor, ve ne nı vermek ~ihctine hiç yanaşmıyor- d~ kenarında iken hasımları ondan bulda çetin mil!mbakalar yapacaktır. yapacağını, nasıı hareket cdeceğinı ta- Almanyada sentetik dur. tır tir tırtrerıer._ Finlandiyalılar tstanbulda müsabaka 

sarlayordu. Her geçen dnkikn ~~li ""apı malzemesi iz mir - Buca Ozamanın usulü veçhilc, parala- Ya BUyük Mustafa. .. Mi1l1 plehlivan ynptıkdan sonra Ankarnya gidecekler, 
h!idise ile daha yakından alAkn.dnr ouwı.- ' rını alamıyan satıcılar birer, ikişer takımımrz.m 87 kilodaki bu kap an ya- orada büyük stadyumda 3 ve 4 cylö.l 
ğa başlamıştı ve... Frankfuıt nm Main -Eylülde Fran1'- Ku·· ltu·· r 11·sesı· Marki dö Prinin konağının kapısına pılı, kuvvet ve çeviklik timsnl.i knhrııına- cumartesi ve pazar günleri Ankaralı gU-

furtta icra edilecek İn§aat fuarında teşhir clayanrnağa başladılar, her gün bir nı ... Büyük Mustafa da, Ç.Obaıı Mehmet reşçilerlc karşılaştıkdan sonra !zmire ge-
YEMEK PAYDOSUNDA edilmek üzere l. G. Boya endüstrisi A.G.. kaç skandal oluyordu. gibi yalnız Tiirkiyede değil bütün Avru- Jecek1erdir. 

Anonim şirketince kimya tarikiyle istih- rN le y[i - Nehari,• Kız Genç avukat bu vaziyet karşısın- pada nam salmış bir Türk pehlivanıdır. Ankara güreşlerini Ankara radyosun-
Yemek pnydosunda h~kes çiflik av- sal edilmiş ynpı maddelerinden bir ev :la kat'i kararını vermek mecburi- Hatta denilebilir ki, siltlcti daha az olma- dan tnkip edebilirsiniz. 

!usunda islir:ıhate çoldldiklcri bir sırada yapolm"ı". Duvada. '"' aun"i ıa,lardan 1 Erkek her gün ta/e. yetinde kaldı ve bir gün Kağliyos- suıa roğmen, Mustafa, Çobandan da l"a- İzmir Entorn"-'Yonal Fuıın münasebe-
Ali, nvluda bulunan Ahmedi tenha bir ibaret olup, bunlar arasında odun gibi b k d d tronun zevcesine : mandır ... Bu ynğız Türk çocuğu, Avru- ti]e İzmirde tertip edilen hu btiyilk spor 
yerde yakalıynrak tabanca ile üzerine 

1 

kesilebilen ta§D. benzer mevad vardır. e a )' ına evam - Lorenzaf dedi. Gün geçmiyor pa içinde şimdiye kadar yaptığı müsaba- hareketi, Fuar ziyaretçilerine fevkalade 
ateş etmiş, arkasından ağır surette ya- Hatta tecrid için kullanılan mevadda ediyor ki konak kapısında bir batakçılık re- knların hemen hemen hepsini, hem de heyecanlı dakiknlar geç.irtecektir. 
ralanan Ahmet otuz molre kadar kaç- •onteıik olarak yap•l""'b" <Z:'7LZ7XZT/?.T/7TL"/77"'777J_, zaleti olmasın. Bu hal, benim ı;erefi- hasmının sırtın• yere yapıştırmak sure- Bunu d!işUnon fuar komitesi, glireıı 

- N~ l lm -··~~- - ----- - ... 1::-lı - ak-lı ba ™d~ · federasyonumuza müracant ederek bu - e o ur ne o az.. Obur devler hunu i§ittiklerinde duklarmda ~ra n §tn an gı- d Finla di 1ıl 
1 

' .. 
Deyip bir ate§ ya1'tırarak tüyü sevinçlerinden hemen tahz,adcnin der. Ne edeceğini şırır .. Devler ra a n ya ara yapılacak gUttf 

'ç· th T'· · d·· . d k d" · ··1d·· w ld. temasının iki defa tekrarlanmasm
1 

rica ı ıne a rır. uy yanar yanmaz or- peşıne uşerler Onlar da hır ere en ını o urmege ge ı sanır. . . Fed 
ta1ık bir bora, fuhna kesilir. kenarında dinle~meğe oturmuşlar. Şahzade ileri varıp kralı etekler: etmiştir. erasyondan bu gün tclgraf-

Şahzade sevinerek: Devlerin koşa koşa geldiklerini - Düşmanınızı öldürdüm. Kızı- la nı:afakat cevabı verilmiŞtir. 
- Mutlak dev geberdi. Allah on- görmesi ile şahzndc: nıza aşıklık çeken üç dev değil, bir . ~ n Mehmet, Büyük Mustafa, Mel"-

d b 
· k E · d h l"k tt" sınll Ahmet ve dilnya c:ampi Y•u• an enı urtardı. Şimdi murada - yvah lalacıklarım. Devler devmış. Ben e onu e a e ım. . . . 1' yonu -.-

ereceğim. bizi öldürrneğe geliyorlar. Bunlar onun kardeşleridir ki onlar ıle tnkvıye eddecek güreş takımmuz 1 
Deyince lalaları : Diye korkulanndan yıla kalırlar. da onun ölmesini beklerlermiş, is- ve 8 ey.lCıl çarşamba ve perşembe günleri Aygırlardan inerek öteyi beriyi de kalır. Hiç kalkıp gezinmez. Et- - Şahzadem artık buralarda Uzatmıyalım devler bunlann ya- terseniz sorunuz. :uar tiyatrosunda saat 18 de başlamak 

dolafrnaktalar iken o bahçeye mst- 'ah na da bakınmak yok. durmıyalım, belki devin kardeşleri nına gelince se!İım verip ıahzadenin Demesi ile kral işi devlerden so- uzere iki. mühim çarpışma. ~apacaktır. 
gelir!er. • Şahza~e: bize bir fenalık yaparlar. Hemen gİ- yaphklanndan kızmadıklann., bili- rar. Onlar da doğrusunu söylerler. Bu m'."3baknlardan bmnclsl yani T Bır de kapısı~ıı açı~ görerek içerı .- Hıç ~eğ_il, ~n".~ ~ug~~ gör- delim. kie hoılandıklannı anlabrlar. Kral devlere yol verip dostlukla eylQldeki serbest gilreı olarnk Y.aptlacak, biıkbklannda gu~el_ hır_ bahçe,_ orta- mıyec_ek. gunu: çunku hır iki saat Dediklerinde durmayıp yolu tut- K~ndi~eri de bir eyilik ehnek için yollar. Kızının devler elinden kur- 8 eylQldekı Grcko - Romen musabakası ~rula etrafına turlu guller, ag~?la.'. var kı hıç Yenrulen kalkmıyor. Ne tururlar. Aygırlara binerler. Yer vü- geldıklerıni söylerler. tulmasına sevinir. Hem•n ~hzade- olaeakbr. . . . . . . ıle donanmış havuz .. Daha turlu olursa olsun ben onun yanına ka- züne çıkarlar ve kralın sarayına doğ- Şahzade: . baba ye ·ne padi~h etti • Geçcnlerdede bildirdığımiz gıbı, Fin· 
tü ı·· - ··ı d

0

k 1 d b' ..:..1 • Öy yı, aının rı r-- rıp 1 d. 11 l H ts· ...r d ilk def '--r u ve goru me ı şey er.. ar . ır ~.ue~ım. ru yürürler. - 1e ise haydi krala gidelim .. kızını da müslüman ederek islam di- an ıya ı ara e ınö.or e a JUU'" Şahzade lalann~: • • . . • Dıye _ yerı?den kalkıp havuz ha- De':'i~ kardeıleri de büyük. kar- Belki k?'deıinizi öldürdüğüme inan- ninin lideti üzere kırk gün kırk gece şılaşmıı olan milli tnlumımoz G";ko • 
- Aman ~c;ndımw gızhy;lım. şına d~gru gıder. . . .• de~lerının tılsımının bulundugunu maz. Sız söylenoiniz. düğün yaptırarak niklihla verir. Romen müsab~kasıru .ı.s ka.rbeım~ ve 

Elbet bu kcdının nerede oldugunu Megerıe gerçekten kedının goz.. anlıyarak analarından sorarlar Der Bunlar birlikte hep beraber .. 
1
.. ··ı·· c icada b" d fakat serbest gilre~ milsabakasını 1 - 6 1 

· k k · · · · · o up o un eye r ır ara a ynşar- .. . an a:ız. . . . leri gönnıyece va t~ ı.mı~. . O da: ~ola çıkarlar ve kralın sarayına ge .. Jar. ka7~ıştı. Bu da goste-rıyor ki biz ser-Dıyerek her hırı bır tarafa sakla- Hemen şahzade, gıttikçe ılcrlcye- - Ey oğullarım, siz buradan çe- lirler. best güreşte, onlar Greko - Romende fa-
nır. . rck bütün bütün kedinin yanına 'Va- kildiğinizde bir genç nalan iki u-gw 1 Bütün ehir halla ~hzadeyı" dev- iktırlar. Bununla beraber, Fin1andiyalı-B d k 

-c. r'° r-• t""''_J # I I I ıf~a2:%1 ır e a şama yakın ne baksınlar nr. Ötesine berisine göz gezdirerek yanında olarak geldiler. Ağladılar. lerle geldiğini görürler. Hepsi bir· ~ Türkçe konuşma öğretecek ve lann İstanbul ve Ankarada yapacaklan 
araladan daha büyük, tüyleri renk- tepesindeki tüyü görür ve hemen Sızladılar. Oğlan kr~I kwna &~k- birlerine girip: ' Fransızca bilen bir bayan öğret- mDsabakalar ile son lzmirdeld bu mil-
lerde güzel bir kedi. Salına salına çekip koparır. mı~. Söyleyince içerim dayanmaz ol- - Eyvah .. Bu nasıl vi~it ki dev.. mene ihtiyaç vardır. ~ him çarpışmaları oon kozu halletmış ola-
havuz başına geldiğini görürler. Oradan geri dönüp lalarının ya- du. Ben de kardeşinizin tılsımını lerle görüşür, konuşur. Şehrimizin caktır. 

Orada biraz gezinip otururken nına vannca bir de anlına bakar ki ona haber verd;m. Zaten .izin de nice yiğit! ri ölüp bunlann elin<jen ~ Saat 9 dan 2 ye kadar Birinci• BUtün lzmir hallnnın ve fuar zlyam,. 
meğerse o gün tesadüfen gözlerinin kedi yerinde yok. benim de ondan hiç rahatımız yok~ kurtulamadı. der. ~ Kordonda .~6 numarada bay~ çilerinln güreş müsabakalarını görebil-
görmiyeı:eği gün imiş. Biraz otur- Meğer onun da hlSJmı bu hiy imiı. tu. Eyi oldu ki öldü. Biz de kurtul- Bunlar kralın yanına çıkarlar. Yokuba murac:aat. ~ mesi için duhuliye 5lJ ve 35 kuruş ola-
luktan sonra uyur gibi olduğu yer- Şahzade hemen: duk. Hepsi birden ~ısında divan dur· 'tıtilıZüT~ 1 - 3 t rnk teshil edilmiştir. 7 ve 8 eylQlil ,.. 

hırsızlıkla bekliyoruz. 

SABAH OLUNCA 

Halk masalları 
Kral kızına aşık olan şehzade 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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·1939 
Nevyork sergisi yeni 
bir hayata başlangıç 

alacak 

Tiryakiliğin 
Üzerinde 

1?Üzellik 
tesiri 

Attan düşen yıldız ... Beynelmilel büyük Nevyork sergisi, SO 
nisan 1939 da kapılarını, 50 milyondan 
aşağı olrnıyacağı muhakkalı: sayılan ııe

ylrcilerine açacaktır. 

Kadınlar tütün müptelası olmaktan 
bilhassa sakınmağa mecburdurlar 

Mari Astor 
hastanesinde 

şimdi Santa Monika 
tedavi ediliyor .. 

"işin icinde • 
zavallı 

gizli bir 
ytldızla 

Film yddızlanndan Meri Astor, Kali
fomiyada Santa Monikada bir film çe
virirken attan düımüı ve eırtından, lcal
çalanndan ağır ıurette yaralı olarak has

taneye kaldırılmııtı. Bu kazanın kayde
dilmesiyle beraber yıldızın hayatı ve 
maceraları tazelendi. 

Mari Astorun ismi, en çok Yeni Dün
ya sakirderince ve az çok da Eski Dünya 
aa.kinlerincc tanınm~ıtır; film meraklıla

rı ise, umumiyetle bu yıldızı da b ilirler .. 
Meri Astar, sanat aahasındaki ka bili· 

yetile ali.ka uyandırdığı gibi, başından 
geçen maceralarla da kendisindrn sık 

aılr. bahsettirir. Sansasyonel vakaları, 

Amerikanın •anaayon i§tah1ı.sı gazeteleri
ne haftalarca Eİyafet teıkil eder, ona dair 
aütun aütun türlü ıeyler yazılır ve kadın, 
erir.ek dedilr.oducular da kendisini dille
rine dolarlar, yeni bir sosyete skanda1ı 
ortaya atılıncaya kadar 1 

izdivac • tehlikesi 
de olay edenler 

yok mu?,, 
yok değil 

Diye 

1 

Her sergi görUhneğe değer bir çok 
şeyleri ihtiva eder, fakat Nevyork ser
gisinin en mUhim hususiyeti, bugüne 
değil de yarma ait manzaraları ziyaret
çilerin gözleri önüne sermesidir. Çünkü 

sergiyi kuranla~, bunun, dUnyanm bu
günkü vaziyetinden yarınki şekline ge
çişine bir köpril olmasını istiyorlar. Bu 
serginin yeni bir mimariye daha geniş 
bir tabirle yeni bir hayata başlangıç ol
masıru düşünüyorlar. 

Bu düşünüş, bilhassa Perisifer ve T ri

lon ismini verdikleri iki biiyiik A.bide de 
kendlııi gösteriyor. Perisifer 70 metre 
nısıf kutrunda bir kliredir. Trilon ise 
metre yüks<>kliğinde müselles bir eh
ram.dır. 

Bu iki h endesi şekil , medeni inşaat 

mimarlığının birer şaheseridir. Henüz 
tamamile bitmemiş oldukları halde dahi 
fevkalade muhteşem bir manzara göster
mektedirler. Küre henüz demir çubuk
larla örUlmüş kocaman bir top manzara
smdadır. Ona yakın olan ehram ise daha 
bugünden gökyüzünü işaret eden ince 
ve uzun bir parmak şeklini almıştır. 

Küre namütenahiliğin, ehram ise fa
nlliğin timsalidir. Bu ild A.bldeye ehra
mın kaidesinden giriliyor. Seyirci bura
ya girer girmez yeni bir !lemle karşı
laştığını anlayacaktır. Burada güneş ışı

ğı yerine sun't aydınlık kaim olacak, 
hava teneffüse en uygun gelecek şekilde 
tadil edilmiş bulunacaktır. Ziyaretçi 
~ehrln tozlu ve gürültülü havasından 

kurtulduğunu, daha hafif ve insanın 
ciğerlerine rahatlık veren bir hava te
neffüs ettiğini derhal hissedecektir. 

. 

Zamanımızda sigara tiryakilerinin sa

yıaı gittilr.çe çoğalıyor. Bir vakıtlar yal

nız erkeldere hi.a sayılan itiyatları tak1it

te heves eden kadınlar da timdi bol bol 
sigara içiyorlar. 

Dok.torlan dinlerseniz nikotini duma
na kalbetmek ifi sadece bir keyif işi ol

ma.le.la kalmaz. Tütünün cümlei asabiye 
üzerinde hususi olan tesiratını da hesa

ba katmak. lazımdır. Umumiyetle taı

dilr. edilen bir keyfiyettir ki tütün kim

seyi 18.k.ayt bırakmaz. Onun çok hara· 

retli müdfileri yanında aleyhtarları da 
vardır. Nikotin bilhassa ıinirlere tesir 

Burada kendi kendine hareket eden eder. ilk •afhada onu tahrik eder. Fakat 
tedricen sinirlerin faaliyetini azaltır. Tir
yakiler tütün dumanından müteessir ol-

madık.ları halde aigara içmiyenler onu 
bir zehir telakki ediyorlar. 

Kadınlar tütüne karıı erkeklerden 
fazla haHaabrlar. Aynı milr.tarda tütün 
içen bir erir.ekle bir kadından kadının 
sıhhati ve asabı daha çabuk muhtel olur, 
Fazla tütün kadının çehresini oolııunlat' 
tırır. Kadınlarda evvelece hipeıtansiyon11 
az rastlanıyordu. Şimdi çok aigara içen 
kadınlarda bu irız.a kendini gösteriyor. 

Kadınların aigara müpteli.sı olmamaları 
sinirleri ve güzellikleri için bir zarurettir. 
Zira tütün kadının cümlei asabiyesini 
tahrio ettiği kadar gÜzeUiğini de tedricen 

harap etmektedir. 
Güzellik enstitüleri kadınlarda tirya• 

kiliğin çoğalmasını kadın güzelliği 

bir tehlike saymaktadırlar. 
içi11 

Yer yüzilnde Meri A.storun ismi, da
ha ziyade kalp meseleleriyle iliıiği ol
mak üzere ağıza alınmı§br. Ne zaman 
evlendiyse izdivacı, mutlaka gürülıülü, 

patırtılı akislerle tescil olunmuştur. Yıl

dızın ilk kocası fil im rejisörü Kenet 

Hovksddu. Henüz tanınmamış olan Me
ri Astor, bir musiki ve lisan mualJiminin 
kızı, kendi.sine gelmiş, filmde bir rol is· 
temişti. Bir rol defteri eline tutuşturula
cak yerde, bir izdivaç teklifile karşJaş

b. Evinde hayatı yeknesak geçtiğind en 

fazla düşünmebizin t:peki> dedi ve 
Hoksun knsı oldu. Lakin, evlilik •aadeti 
uzun sürmedi, kocası bir tayyare kaza
aında öldü. Kendisine kocasının ölümü 
haberi getirilince, önce bir sinir buhranı

na tutuldu ve bunun neticesi olarak ta 
b irkaç hafta ha.stanede yattı. 

merdivenlerle ziyaretçi isterse yukarıya 
çıkacak, isterse kürenin içerisine gire

bilecektir. Kürenin içer isine girenler 
müstakbel dünya ile karşı karşıya ge
leceklerdir. Kürenin şekline uygun v e 

hafif müdevver sahanlıklar, ziyaretçilere, 
feza boşluğunda muallakta bulundukla
nnı zannettirccektir. 

.. _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_, __ __ 

Baba -Oğul 
Bununla beraber, gösterdiği bu teessür 

kendı:ıinin bir müddet sonra doktor 
F ranklin Torpla gizlice evlenmesine ma

ni teılr.il etmedi. Bu ikinci izdivaç, ancak 
ı:amanla, bazı resmt muamelelerin icrası 
aırasında açığa vuruldu. Evlenme lima
nına bu ikinci demiratma, bir skandal 
olarak dalbudak saldı, yddızın töhretine 
te-air icra edecek derecede mühim görül~ 
dü; artık hiçbir sermaye sahibi, kendisi
me her hangi bir filimde rol venneğe mü
sait davranmıyordu. Bu vaziyet karşı

sında da, Meri Astora •İnemada değil 
de, hayatta bir ev kadını ve anne rolü 

oynamağa katlanmaktan b,aka çare kal
mıyordu. 

Buradan parmaklıklara dayanarak kil
renin zeminine bakanlar, tıpkı bir tay
yareden seyreder gibi yarının şehrini , 

Amerikalıların Demokrat - Çiti ismini 
verdikleri şehri göreceklerdir. 

Timarhanede karşılaştı 
l 

yıldız tevkifhaneye gö türüldüü. Meri As
toru alışkın olmadığı tevkifhane •alo -

nundan kurtarmak için yüksek mevki sa

hibi ıahsiyetlerin kefaleti ve ayrıca kül
liyetli nakdi kefalet ıı:ereklendi. 

ıetli nışanlısını bekljyordu. l~ayyare, 

meydana indik.ten bir ıaaj: sonra, Meri 

Astorun üçüncü defa evlenmesini tescil 
eden nikih memurunun kar§ısındaydı, 

lar. 

Bu şehir, bugün şehircilik ilminin 
Çocuk babasını görünce iyi oldu 

keşfettiği bütün esaslara uygun olarak 
ideal şekilde yapılmış bulunacaktır. Bir cinayete kurban gittiti sanılan bir deli

Ama, Meri Astorun kalbi, daima eev, 

mek iştiyakiyle çarpar, ikinci zidivacına 
ve firara te~ebbüaüne ait vaziyatlerin 

mahkeme karariyle halli için uğr.qılır

ken o, bir baıka erkeği sevmİ§ti. Bu se
fer seçtiği erkek te zengin bir Meksikalı 

olan Manuel Del Kampoydu. ikinci ko
casından bopnır botanmaz, bir gün ge
ne bir tayyareye binerek, Arizona hükü

metinde Yuna ıehrine doğru havalandr: 

Şimdi, yJdız film faaliyeti sırasında 

tehlikeli bir kazaya uğrıyarak, bazı ke
mikleri kırılmıı halde Sanla Monika has
tanesinde yatıyor. Hastalığın ne gibi 
bir seyir tak.ip ederek ne gibi bir netice 
vereceği hususunda hekimler henüz kat'i 
birıey diyemiyorlar; muhakkak olan ci .. 

bet, Meri Astorun uzunca bir müddet 
fazla kımıldamadan hastanede istirahat 
halinde kalması lazım geldiğidir. Ve 
cBu sefer, gizli bir izdivaç tehlilr.esi yok
tun diye ha•tanede bir kalıp gibi yatan 
kazazede yddızla zalimce alay ederder 
de yok değil; tabii onu çekemiyen dedi
koducular!? 

Şehrin merkezinde 100 katlı bir bina kanlının akibeti bir sene sonra anlaşıldı 
bulunacak ve şehri idare eden bütün da- Birbirini kaybeden ve sonra bulupn sonra meydana çıkan hakiki mahiyeti bu 

Fak.at. araya giren elik.Un devresi de 

uzun oürmiyecelr., müıhiı bir infilakla 
sonunu buldu. Holivut atelyelerinde 
ve aalonlannda Meri Aator hakkında 

en kötü ıeyler oöyleniyordu. Gilya ken
disi film merkezinin en aranılan bbbl 

Yani Amerikanın cevlenme cenneti> de
nilen Renonun zıddı yere .. 

ire ve müesseseler bu binada toplanmış hiç bir baba oğul kucaklaıma81 bu ka-
olacaktır. dar hazin olmam11hr. 

Bu merkezden çıkan geniş caddeler Reaiıulerin de pek güzel tesbit ettiği 
yelpaze vart açılarak şehrin ucunda bu- bu oahnenin hilr.ayeai hakikaten ınerak
lunacak bahçelere, parklara ve oyllll lıdır: 

yerlerine doğru gideeddr. Bu §ehrin Geçen oene bir yaz günü Amerikada 
model bir limanı ve model bir istasyonu Miıiganda, Flinte giden yolda boı bir 
olacağı gibi bir de tayyare istasyonu bu- otomobil buluyorlar .. içinde kimse yok
lunacaktır. tur. Polise haber veriliyor. Acaba için-

Bu iki bina etrafında serginin diğer deki adam o civarda bir yere gitti de 
binaları yapılacaktır. Su, ateş ve müziği gelecek mi} diye düıünüyorlar ve bir 
birbirine yardımcı olarak kullanıp güzel müddet bekliyorlar. Fakat ne gelen var, Yeni kocası olan Meksikalı Manuel 

Del Kampo, yüreği küt küt ederek, ıöh-

ltozmatilr. müteha..111 olan kocasını her ----------------------------------
manzaralar gösterecek geniş eğlence yer

leri bu sergide ehemmiyetli bir mevki 

ne giden .. 
Otomobilin vaziyeti de biraz ıüpheli 

fırsatta gülünç mevkie düfilrüyor ve 

onunla alay ediyormuş. Sonra çocuğunu 
babasından ıoğutmaya uğraııyormUJ. 

Amerilr.a gazeteleri, kan koca arasında 
ıeçen ıiddetli kıakınçlık sahnelerine dair 

Eyston'un rekoru tuta ktı r-ıklı şli li fıskı görülüyor: Otomobilin kapıaının anah-ca r. ~ , ate ve ses ye-
tarı üzerindedir. Fakat oahibi, kapıyı !er havaya doğru dakikada yirmi metre 
kilitlemeden gitmiıtir. Halbuki bir yere 

b d ı 
ton su atacaklar ve su yirmi metre yük-

t • t • • t • ııitmiı olA kapıyı kilitlemeai ve anah-
tarı alıp gitmesi lazımdır. es 1 e ı mış ır seğe kadar fışkıracaktır. 

Sergide gök yüzünü göıteren genlf bir 
eütun dolusu yazı yazdı ve makaleler oe- Diğer taraftan otomobilin içinde bir 

saha olacak, bu aahada yıldızlar 20 metre --- L bul risi, günün birinde bir mahkeme bava- takım ticari münaıebata ait eVR.J< U• 

S 36 k "{ d 355 k ·1 kutrunda ziyadar sabit balonlarla göste- --L b u 1 diıile teklini değiftirdi, doktor Franklin aatte ı ometTe en ı ometTe ye rilecektir. nuyor. Kağıtlar karmaka..... ir tc..Ude 
T orp, karısı aleyhine bo,anma davası k d k l d 1 • l otomobilin içine atdm11hr. 
•çIDlftı. a aT yü Se en Ün ya SÜT at şampıyona arı Sergi baştan başa göze çarpan renkle>'- Bu Hğıtlardan, otomobil nhibinin 

Holivutlular, dava açdmasından pek le boyamnış olacaktır. kim olduğu anlaıılıyor. Bu Fredrilr. Loyd 
memnundular: hatta sevinç içerisinde, Otomobil yarışçısı Eyston'un yeni bir Hiç bir vasıta kullanmıyarak kendi ba- Ford müessesesi sergide lı:oca bir pav- Robinıon iaminde ve 30 ya,lannda bir 

rekor kırarak saatte 600 kilometreye caklarının kuvvetiyle en hızlı koşan, yon açıyor. Bu pavyonun etrafında ha- gençtir ve bir 9irketin mümeNilliğini yap
divanın nasıl bir karara bağlanacağı hu· 

i.nda ne kadar aldanıldığını a:öateriyor. 

Polisin tahkikatından, cinayet mi, ka• 
çırdma mı hiç bir netice çıkmıyor ve hl• 
dise meçhuller defterine yazılıp kapa• 
nıyoT ... 

Fredrilr. Robinsonun babası oilunuıı 

bulunacağından bir gün olsun ümidini 
kesmiı değildir. Aylarca miltemadiyed 
gece gündüz Amerilr.ayı adım adım dol•' 
ııyor ve her tarafta oğluna henz-İyen bi1 
kimse anyor. Olğunun öldüğünü veya öl• 
dürüldüğünü bir türlü kabul etmek istO' 
miyen baba onun, ıeytana uyup, paral• 
rı alarak kaçtığı kanaatindedir. 

Oğlu hakkında böyle bir ıüphe besli 
yen baba, Amerikarun muhtelif ıehirl• 
rinde eğlence yelrerini, otelleri. eazin" 
lan dolattyor, her lr.öıede oğluna benıİ 
yen birioini bulrnıya çalıııyor. Fakat ' 
da, polio gibi, tabkilr.ahnda hiç br neti 
ceye varamiyor, Ye kederi bir ıene d' 
vam ediyor .. 

Fredrilcin babası nihayet geçen al 
Mitiııan civarındaki bir timarhane1 
gidiyor .. Maksadı oradaki dolr.torlarıl1 

birini görüp bir arltadaflDın melr.tulı' 
nu vermektir. Ne bu adam onu tanın>,ı 
tadır, ne de F redrikin babaoı bu do~' d 1 d b L_ • • I d yakın bir sUrate vardığı haber veril- meşhur zenci koşucu Cessi Oveus'tir. kiki bir pist bulunacak ve lstiyenler ala- maktadır. eusun a ara arın a anae gırıyor ar ı. 

D·• 1 fı M · A b d dilr. d mişti. Yalnız, yarış esnasında otomobil- Dünya koşu §8JX1piyonu olan Cessi 100 caklan otomobilleri bu yol üzerinde tec- Fredrilcin. haydutlar tarafından bir ru. tger ara an crı stor, u e o u- ı• 
deki kronometre illetinin bozulması yü- metreyi 9 saniye gibi bir zamanda alıyor. rilbe edebileceklerdir. taarruza uğradıiı muhakkak görülüyor. F alcat ilk defa olarak tanıtan iki a" 

culara muhakemeden evvel baıka bir zünden bu rakam kat'l olarak tesbit edi- Bunu saate çevirirsek koşucunun sUrati Çiinkü, yapdan tahkikata göre, o oabah derhal ahbap oluyorlar ve doktor "'~ 
aürpriz hazırladı. Kendisinin ve kocaaının ,. 

lememiş ve milletler arası rekor heyeti saatte 36 kilometredir. k !arak tte 
208 

kil ~ ıirlr.etin bir ıubeainden külliyetli miktar• firine timarhanenin zarar11z deliler 
avukatları hararetli müzakere ve müna- son re or o saa om'Cueye 

• . . .. . . . bunu tasdik etınemişti. Dünya bisiklet şampiyonu Jan Brunter ıkmı tır da bir para almaya gitmiı ve bir daha ğuıunu göstermek iotiyor. I 
lr.aıalarla malı cıhetlen muhımleıtı~ırken, Fakat Eystonun bu muvaffakıycti aşi- son.dan ikinci olarak gelmektedir. Saatte ç ş · . . . . dönmemiıtir. Hadise de otomobilin lıte, zavallı baba bir •enedir ~" 
yıldız, Londrayla mükemmel hır film krudı. Kendisi saatte 599 kilometre ile 125 kilometre süratle giden bu bisikletçi Lokomotifte rekor mak:iııiste değil, merkeze dönmek üzere olduğu bir aıra- ettiği oğlunu burada buluyor.. 

1 
mukavelesi imzaladı ve ansızın Avrupa gittiğini iddia ediyordu. Bu büyük mu- kendi sahasında hakikaten büyük bir makineye ait bulunuyor. Dünyanın en da vukua gelmiıtir. O halde Fredrilr. pa- Adam, kendioine gözlerini açarıJ< i 
oeyahotine hazırlandı. Çocuğunu da bir- vaffakıyetin rekorlar arasında kaydedil- rekora sahip bulunmaktadır. süratli lokomotifi Aıneri.kadadır ve en rayı alıp ıirketin merkezine getirmekte lr.unç bir ıelr.ilde bakan deWer ar•" 
likte götürmek üzere .. Kolayca kaçabil- memesi hakikaten yazıl< olacaktı Kayak, bisikletten biraz daha fazla son sistem üzerine yapılmış olan bu lo- ilr.en haydutların taarruzuna uğram11 ve birdenbire durup irkiliyor: . ,l 
mek için Los Ancelostan Nevyorlr.a ba- Bunun üzerine, rekor heyeti başka süratli bir vasıtadır. Dünya kayak şam- komotif saatte 265 kilometre süratle git- ya öldürülmüı, ya kaçırdmııtır. Bu, oğludur 1 Adam. karıısındıJ<1 ,l 
reket eden bir tayyarede yanlıı isimlerle vasıtalarla rekoru tetkik etmiş ve Eys- piyonu Emil Ale en son olarak saatte mektedir. Yani, bu süratteki bir trenle Amerilr.a, cinayet hadioelerine o kadar leri dönmüt yüzü sararmıf, avurdu ~J' 
iki yer etmin etti. Tayyar enin pervane- tonun süratini saatte 555,892 kilometre 130 kilometre sUratle kaymıştır. lstanbuldan Ankaraya ild, Uç saatte git- alıımıı bir memlekettir ki, en ufak bir duna çökmüı delinin kendi oiil" 
ıi fırıl fırıl döndü, herıey yolunda gide- olarak tesbit etmi•tir. Bundan sonra motörlü ve buharlı va• mek kabildir.... vakanın arkasında polis daima haydut ğunu derhal tanıyor.. ı.I 

y •" • ceğe benziyordu; fakat tam o sırada ka- Fakat, bununla da gene Eyston dUn- sıtalarla kazandan sürate geliyoruz ki, Motosiklet rekoru Tarufii ismindeki ve cani aramaktadır. Fakat, Fredrilr. Fredrilr. te babasını tanımak!• 0,lı' 
mara kapısı açılarak iki detektif içeri gi- yanın en hızlı süratini elde etıniş adam- bunda, gene sondan itibaren sırası ile bir 1talyandadır. Şampiyon saatte 279 Robinson hadisesi hakikaten poliste bu miyor ve derhal bir çığlık aıara1' l 
rip, Meri Astoru, minimini kızını, 22 dır. deniz motörü, lokomotif, motötlslek ve kilometre 600 metre sUratle gitmektedir. ıüpheyi uyandıracak bir mahiyet arzet• sının boynuna atılıyor. Doktor ~·pi '

1 

bavul <fyasını kamaradan çıkardılar. Bu münasebetle, muhtelif vasıtalarla nihayet yeni sürat itibariyle en başta Eystonun otomobilde durduğu rekor mekteydi ve gencin bir cinayete kur- diyanlar delinin adama saJdırdıS~• ~~ 
Firara tetebbüsü öğrenen koca, tevkif en büyük sürat rekorlarını kimlerin el- otomobil geliyor. bunların hepsini kat kat geçmekte ve ban gittiği kanaatinde herkes haklı bu- onu boğacağını zannediyorlar . 0,lı" 

k d 'ki~ müze kerresi kestirmişti. Çocuk, tayyare !erinde bulundurduklarını gözden geçir- Deniz motöründe rekor meşhur İngl- toprak üzerinde en büyük sürati teşkil lunuyordu... men koıuyorlar. Fakat, Fre ~t: / 
meydanında bekliyen babaya verilerek, mek faydalı olacaktır. !iz yarışçısı Malkolm Kambeldedir ve en etmektedir. 1 Fakat, hadisenin bugün, tam bir sene - SONU 7 INCt SAHi 
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indis andan 
Büro ve ırmak arasında yalnız .•• 

Timarhanede 
karşılaştı 

BAŞTARAFI G iNCi SAHiFEDE Kara yolu ile Ingiltereye Lene. akşamlan ırmak boyunca ae
Fekten hoılanır. Kcndi8, bü:rük bir 

Fada atenotipisttir. B~roda yor~c~ ça
ra'dan eonra, ırmak silkOnu ve ınzıvuı 

onun yorgunluiıiunu aıidcriı. Boyuna 
nız olmak, kendieinin al!fkın olduiu 
şeydir; zaten serbest zamanını ~ayla
ileceği yakınca tanıştığı bir 'kimsesi 
tur ki, ne ana, babası, ne nlc.rabası ve 
16.lı:at, ne de bir dost.. Hiç bfr kimao
keııdisile al&kadar olmama.11 pek öyle 

tılacak biTfey de değildir, ÇiinkG Lene, 
~indir. Çirkin vücudda en güzel ruhun 
evcudiyetinm de hiç kimH farkına var
!'.)'Or ·..e bu ruha hulüİ etmek u1ımetiıie 

}anacak kimse de yok ortada •• 
Bu akşam, ortalık ya~af yavq karar
tı ıırada, Lenenin çekilip dinlendiii 
;r. bilhassa gÜzel. Ağaçlar ve çalılar, 

l'rlıklarında esrar dolu bir§ey saklıyor
f, görilnütlcri yumuşak ve müphem .. : 
er hangi bir yerde de bir kuş, uyku 
fhuında ninni aöyliyor. Ve a,aiıda ır
ak -a"ıyor. Sakin ve koyu ve bir parça 
acili verici.. Lene, bugün o kadar ür

~k. o kadar gamlı, ki .. Halbuki nc§Cli ol-
ıuı için yeter ıebep vardı. O, bugün 
nnaıının umumt direlu!rünlin huauai 
ekreteri olmuttu: huaatan mahir ve faal 
a,.ddıimdan.. Fak.at. bu ıayin. kendi
ine iç nhatlıiı vermiyordu: no do olsa, 

tadece kuwnuz iıUyen bir makine gı"bi 
l:Jeieniliyor ve ona ıöra kendisine para 
adenqordu: biraz olıun huauat bir tarafı 
oldufurıu kinue dUıilnmiyordu. Lene bu· 
.Un kondialne ırmak al11kın olduğu tesel
u,.ı bah19demedon eve döndü. 

Bir aabah ıef onu müteheyyiç bir hal· 
'de kabul etti: 

- itte alakadar bir doıt ziyaretini 
be1diyorum; rahatsız adUmemi temin edi
niz, liltfen .. lçtimaımız fovkallde ehem· 
nüyetlldir. Siz de hazır bulununuz, yapa-
9aimız bazı 19yler olacak bu arada 1 

Lene, herıeyi ciddt bir alllcayla temin 
ederek, yazı makineainin baıına oturu· 
yor. Bir saat ıonra mUıtahdemlerden bir 
oocuJc. bir kartvizit getiriyor. Şef, heye
oanınt zapta uğiaprak, ıesleniyor : 

- Miaafirl derhal içeriye eetirinizl 
Ve Lorent8 içeriye giriyor, Lene bir an 

etrafmdak.t h 11eyl unutuyor, b iliyor, bu 
adam onun mukadderatıdır. Demirden 
bir irade kuvvetiyle hislerini belli etme
mek İçin kendisini zorluyor ve bu iki ada
mın konuımalarını stenografi u.suliyle not 
ederek. mGzalceroyi takip ediyor. Bahis 
mevzuu olan şey, Lorents ve Vilıner fir
malarının birleştirilmesidir. Uzun ıÜrCIJ 

[e_o~sA] 
lNCIR 

1634 Ş. Remzi 
661 A. H. Nazlı 
5 89 B. Alazralti 
525 Ş. Riza Ha. 
377 Tütsü Şir. 
397 1ui Fesçi 
339 M. j. Taranto 
1 34 F. Solari 

7 4 EanaF ban"ası 
36 j. Franko 

27 o. Eili 
4793 Yek-ün 
4178 Dünkü Yekun 
6921 Umum[ yek.an 

8 50 
7 50 
6 
7 50 
7 
9 50 
9 50 
9 50 

10 25 
10 50 
IO 50 

il 
14 
n so 
12 
13 
10 50 
13 25 
10 50 
10 75 
10 75 
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bu müza"cıe, başka günler ba,ka mü-

~elcrle teselsül Ye temadi ediyor, ve oğluna o kadar büyük bir şefkatle sanl
eninde aonunda muayyen bir eaa üze- mıştır ki bu manzara karşısında hepsi 
rinde anlaşılıyor. Lene Unert; Vilaner şaşırıp kalıyorlar ve bir an, acaba bu 
firınaaının İ.f vaz.iyeti haklunda izahat adam deli mi oldu diye düıünüyorlar .. 
vennck üzere, Lorentse ırek.reter aıfatiyle Sonra mesele anlaşılıyor. Fakat do"
yaklaştırılıyor. Lene için güçlüklerle dolu torun ııardiyanlann hayreti itene ; geç
günlet başlıyor. Bu yeni şefe karşı içinde memiştir. Çünkü Fredm bir an ~inde 
beslediği duygunun ne kadar ümitsiz ne- delilikten kurtulmuı ve tamamiyle ak

Bir Turist bu seyahat esnasında 
neler görür ve neler öğrenebilir? 

ticeli olacağını eyice ltcstiriyor. Bazı bazı lını iktisap etıni§tir. 

Hindistan kara yolunun ehemmiyeti 
yeni tefin bir kadına telefon etme.ine Doktor, sevinç içindeki baba ve oğlu 
phit olarak, konu masına kulak kabartı- koiuştan çıkarırken böyle bir hadisenin 
yor, o zaman ıefin &eai o kadar yumu- tıb aleminde şimdiye kadar vukua gcl
f\IYOf, tatlılaşıyor ve nıuiklqiyor ki, ve mediğini söylemiı. ıonra bir dakika ev- - DVNKV NOSHADAN MABAT - ıeylerin, ruhu istila eden, bozulmaz, si- adabı mua~eret ve nezakete en muga· 

yir bir harekettir. Bu pek nazik mesele 
üzerinde hatta ha ita yollardan en hafif 
bir imad~ bulunmak memnudur. Bitta
bi, bizde pek tabii olan cMadam nasd
dır) > gibi sualler, muhavereye girmez. 
Böyle insanı çıldırtacak, münasebetsiz 
bir aual, en korkunç sakal vo ••rıJı sa• 

ran bir Tür"U, mektep talebesi bir kıı 
çocuğu gibi kızartır.» 

Lene, meçhul kadına ha.et ediyor: içi vel deliler arasındaki gence, nfiyet ra- linmez tC$İrleri altında insan, bir deniz 
yanarak haset.. porunu vererek timarhaneyi terkine mü- CAZ1B, GÜZEL LİMANLAR: sahilinin bol çakıllan amıAından, en gü-

Bugün gene !levdiği ırmak kenarında 
tetıelli anyor. Yorgun argın, gev,emiş bir 
halde, kıyıda uzanmııı, yalnız romanlar
dan tanıdığı bir saadeti tahayyüle, dal
gın .. Hemen de farkına varmaksızın, uy· 
ku bastırıyor. Rüya görüyor. Rüyasında 
ıördüğü, Lorents. O, kızı küçük bir or-
man lokantasına akşam yemeğine davet 
ediyor: orman ıssız. tenha .. Kızı o dere
cede mesut ki ... Yemekten sonra Lorenta 
kendisini güzel, kuytu orman içerisinde 
gezdiriyor. Sarmaş dolaş, gidiyorlar ora
ya ... Erkek. kızın kulağına 1 000 türlü 
11evgl sözü fısıldıyor. Anasızın, tqıp dö
külen bahtiyarlığına rağmen, Lene, te• 
lefondaki kadını hatırlıyor. Lc:f'f.cnt~e so· 
TUyor. O, gülümsiyor. 

- Annem ... 

Artık saadetini hiç birşey bulandırmı
yor. Tam o aralık ta uyanıyor. 

Ey, nerede Lorents) Lene, ıa§ırmış 

bir halde etrafına bakınıyor, ırmağı, ya
tıp dinlendiği yeri tanıyor ve şimdi hepsi
nin bir rüyadan ibaret olduğunu kavn
yor. O, yalnız, daima olduğu gibi yal

nızl 

Kalbi ölmek acısiyle sızlıyor. Tam o 
lahzada da. bir düşünce şimşekleniyor: 

evet, ölmek! sanki bu kelime karanlıktan 
aksederek, beraberinde harikulade bir 
rahatlık getiriyor kendisine .. 

Lene, ırmağın fışıltısını iııitiyor, yerin· 
den kalkıyor, doirulunca ııdım adım 

apğıyıı iniyot, su. iskarpinlerini hemen 

hemen de.tıncaya kadar .. 
lrmnk, çekiyor, çağınyor : 

- Gel, gel, ben kurtaracağım 1 
Bir in ölüm korkusiyle kalbi daralı

yor, yalnız bir an .. Sonra, yavaşça suya 
kayıyor. Büyük sükün içini kaplıyor. Ir
mak okşayışla, sevgiyle alıp onu rahat 
rahat dinlenebileceği yere götürüyor J ~ 

r····"i~··A·o··v··o·····~ 
• • .....................................•.. : 

ANKARA RADYOSU: 
ö~le n~riyatı: 

Saat 13.30 da \anşık plak n~riyatl, 
• 3.50 de plakta türk musikisi ve halk 
prkılan, 14.15 te ajans haberleri. 

saade etmiştir. zelliltlcrini arayan bir çocuğun duygusu 

Hakikaten, doktorlar bir delinin böyle ~olcuyu Maquil'den Barsa li~anına altında kalıyor. 
birdenbire nkıllanmıunnı ııörmemişler- gelırecek olan pos~ v~purunun ugraya~ Nihayet, Tem muz sıcağında üzeri 
dir. Timarhane doktorlarının söylediği- cağı çok ~zel cazıb lımanlar . vardır. karla örtülü, yüksek, arızah tepeleriyle 
ne göre F redrik dııha 0 sabah mua e Bunların bırl Bahttny adası limanıdır. T oroı dağlarına geliyoruz. Hayat, bir 
edilirken şiddetli delilik arazı göst~~: ~urada ~öylenen eski cbu hali adada tezat işidir. insan, burada, bu yüksek 
ve hatta daha fazla zararlı deliler k .. ınsan hiç hır ~ey bulama7.Sa, ya~a batar> tepelerin serin havasını kuvvetle içine 

- d ·1 • d" .. ·· ı .. - FO~· sözü, çok pyanı d~kattir. Bu hali ada, çekerken, gözleri ye"il çam ag~ açlannda, 
şuna gon en mcsı uşunu muştur. a1tnt _ .. • "' 
b b k d 

_ _ bugun dunyanın on genış petrol aahala- " l' k k 1 d k l S h a asını arıısın a gorup tanıması, haft- . • • • • . gur ıyere a an su ar a a ıyor. a ra• ÇARŞAFIN 1KTISADI TEStRLERI 

fızıwnı iıletmesine yaram11 ve bir nok- rın~a~ hır~dır .. ':~vmı utılual~tı, 25.~00 
1 
lann açık haki renkli manzaralanndan 

tası hareltcte gelen hafızııaı derhal tama- vı·arıl~ır. Şıı_ndı yuzlcrce A~erıkal~, Hint- sonra bu, ne kadar zevkli bir ICY··· Şimdi ise ne tezat; modern Türke. 
miyle iılemeye baılamııtır. .J muhendıaJer modem bır taıfıyehane Ankara ... Haydarpap .. lsıanbul ve bugün, eğer ailesi hakkında bir sual ıo· 

Timarhanenin verdiği malümata - ınpsına son gayretleriyle çalıttnaktadır- onun mücevher kutusu Ayasofya ... Dil- rulmazsa ihtimal gücenecek, ve karısı 
F redrik Robinıon bir aün o civardagore, lar. Burada yapılan iılerde bir kuıur siz duvarlariyle sarayın zengin1iği, karı-, ihmal edili:rae, kendi ihtimal, bir mek• 

• •er. d aahT t · · • · ek 1 b seriyane dola ıtken bulunmuı ve polis va~ 0 a, . : ın eavıy~ 1 ını~. P Y~- lan yüzlere varan ve kumandanları he- tep ta e esi kız çocuğu gibi kızaracak-
tarafından tevkif edilerek müesseıeye vat ılerlemesıdır. Öyle kı, hugun aahil- men bütün Avrupayı sarsan Osmanlı hü- tır. 
gönderilmi~tir. Gencin üzerinde kim ol- den en az bir buçuk kilometre meaafede kümdarlarından pek az haber veriyor.. Merak ettim. Biuat ~rpf içinde ye
duğunu gösterecek hiç bir evrak bulun- gemiden çıkan kimse, yürüyerek kolay- Altünl renklerilc Haliç. tatlı mavisile Bo· tiıen bayanlar kendilerine verilen bu ser• 
mamış, kendiıine aorulduğu zaman da lıkla sahile gidebilmektedir. Bu hal bit- ğaziçi; düzinelerle cami ve onlann gök- bestiden, açıklıktan ne dereceye kadaı 

tabi petrol tanklarının sahile yana•ma- I · d ) · 1 • f · d memnun old ki .. ~ k · d ' isminin bile ne olduğunu öğrenmek ka- Y erı e en mınare en... nsanı ıçin e u arını ogrenme ıste ım. 
bil olmamıştır. sına mani olmaktadır. Bununla beraber, kaybeden zengin manalı manzaralar.. Ve orada tanııtığım Türk arkadaıını· 

Bugün ise artık Fredrik tamamiyle Amerikan mütctebhisler, karadan deni· clstanbulda. çok kalma. O, bir fark dan aordum. Gülerek cevap verdi: 
• 1 b 1 B b b zin içine doğru üç kilometrelik boru •ehridir. Hindiııtandan "elirken, sız' ı· al~- - Ne zannediyorsunuz. 

eyı o muş u unuyor. a uı, u saadeti " o a 
bir tesadüfe borçlu bulunmaktadır. uzatmışlardır. Petrol bütün gemilere bu kadar etmez. Fakat lngiltereden prka Bunu onların kendilerinden öğrene· 

boru vasıtasiyle verHmektedir doğru seyahat ederken, 0 zaman ha§- cekıiniL Bakmu: onlara .. 
---------------- Bahreyrden sonra Buşayr ve diğer ba- ka ..•. :t - E. babaları, kocaları) 

BERGAMA ASUYE HUKUK zı limanlar vardır. Tatillerini denizde Bombaydan fngiltereye doğru hare· - Onlar başka, onlar bunu sevmi· 

MAHKEMESiNDEN: seyahat etmek suretiyle başlıyan kimse- ketimden önce, eyi kalpli bir arkada- yorlar. 
Bergamanm Kınık nahiyesinde ler, körfezin nihayetine kadar geçerek şım, bana, kara yolu ile seyahatim için - Kıskançlık, korku) 

inhisarlar odacısı Ömer yanında yolculuklarından zevklerini tatmin ede- faydalı, kıymetli nasihatler verirken böy- - Hayır, böyle bir,ey yok. Kızlıirt· 
Hüseyin lazı Miyue Şim§İr tarafın- cek yeni manzaralar bulabileceklerdir. le söylemişti. mız kendilerini p~k güzel idare edebi· 
dan Bergamanın zeytin dağ nahi- Basraya Şarkın Venedik'i demek çok Çok aldanıyordu. Modern Türkiye- liyorlar. Hayır; onların itİr•zlarlJ\ın kötü 
yesinde mukim iken oradan tegay- doğr uolur. Bu büyük ve gittikçe büyü- nin büyük bir kısmı, coğrafi ve ruhi ba- kıskançlık veya korkudan değil, benim 
yfü> ederek halen ikametgi.hı meç- mekte olan körfezin geniş kanalından kımından Asyada bulunab ilir. Fakat şe- zannıma göre mali seb plerdendir.Siyah 
hul bulunan ara!> Halil oğlu Hasan her millete men~up birçok gemiler geç- hirler, tip itibariyle, süratle Avrupalılaş- çarşafın gcyildiği gün} rde, evde, re,mt 
aleyhine ikame eylediği botanma mektedir. Knnnhn ince kollannda, bura· maktndır. Kasabalar sıkıntı içinde, bir veya biiylik günlerde arkndaşltmna JÖs· 

davasının yapılan muhakemeıinde ya mahsuıı gondollar kayıp akma'kt:- memleketin hakiki milli servet miyarı tereçek birkiıç kat elbisesi olan bayan· 

davalllım ikİlmetgahmm meçhuliye- dır. Bu Venedikte yapılı:m)ar gibi f!İyah olan köylülük, Uzak şarktan pek az eyi- luımız bu çarşafın altındaki clb.iaelere 
ti hasebiyle6-7-938 günü ilanen teb- veya koyu donuk d~ğil, §arkın pek ecv- dir. Fakat Türkiye, pek uzun bir devre pek o kadar ehemmiyet vermiyorlardı. 
ligat ifa edildiği halde mahkemeye diği gönül açon, insana ne~e veren renk- fena idare altında kaldı. Bunun zararla- Şimdi, çıkhl<lan .zaıruuı birbirL.rile re
gelmediğinden hakkında gıyap ka- lerde boyanmı~lardır. Bu ince kanalların rını telafi etmek, milli sernti yühelt- k.abet ediyorlar.» 
rarı tebliğine ve bu yü%:den mahke- iki sahili daha ziyade Basraya ınııhsus mek, birkao sene içinde olacak feyler- Bu meselelerin biz İngilizleri de ciü• 
menin 21-91938 gÜnÜ saat 10 na olan hurma aiaçları, veya bahçelerle den değildir. Ziraat metodlannın ıslaht, şündürdüğüne onu lemin ti.im. Sonra 
talikine karar verilınit olduğupdan hudutlanmıııtır. Bütün bunlarla, pek latif bataklıkların kurutulması ve sair meıele· saraya geldik. Sult.l.ol.rll\ rnaiy~~ erkanı· 
O gün Bergama Asliye hukuk mah- manzora ale.n bu sular üzerine gondol- ler Hindistanda olduğu gibi, ön safta nı, zabitanını ve ekseriya ~rl~rini ba
~~mesinde hazır bulunması alai tak- lar içinde bir gezinti yapmak, bu 811• gelmektedir. rındıran bu memleket kadar seni' yeri 
dinle mahl;emeye gıyabında clıenm retle b~bedil«ck zamana deiecdc ka- tnktllbın e1«leri tehirlerde dalla faz- dobftlk. tdam için kullanılan ağaca (ör-
olunacağı tebliğ makamına kaim ol· dar zevklidir. la görülmektedir. Ve biz lstanbulu, turis- dük. Fakat bundan evvel lstanbulu ge• 
malc üzere ilin olunur. ESK1 HARABELER tin gClip eeçici hevainden daha (azla 'en at)')'alıfarın anlattıkları, k lN\lı gö• 

3238 (2781) ,.,.anı dikkat bulduk. Küçüle dükkanla- ır mecüaı. s..®katsizlik göst.ue:ı;ı. yeya 
Eğer aeyyahın Asuri lbideleri bak- nndan, perakende fiatleri sorduk. Ve her hangi bir sebeple istenmiyen harem 

BERGAMA ASL1YE HUKUK kında az bir mallımatı orarsa, esaslı bir bwJan niılbetcıı ucuz bulduk. Apartı- dairesi efradından kurtulmak için kulla· 
MAHKEMEStNDEN: tetkik için gayri kafi olmakla beraber, maa ve ebnİJe kiralarının da aşağı oldu- nıldığı anlatılan bu kanal Boğaziçine açt· 

Alcpm neşriyab: BergllDIBDm Zeytindac nahiye- fraktan. geçedcen rastlayacağı bir çok iUıw eöyledi!er. i lıyormuş, yerini sorunca, arkadaşım Türk 

Saat , 8.30 da plakla dans mueikiıi. '?".elen islim ojfo Hasan Dalyan ve- 1'1J'mctü .harabe1~den da~a fazla z.e~ Bir inaaa bunlardan bir zamanlar baş rehberim güldü ve izah etti: 
19.15 te türk musikisi Ye halk şarkılan kilı avukat Galip ergen tarafından alır . • Babı!, Ur, Nınova, Kış, Asur, Çeş· pılıir olan burasının, hükümet merkezi- Onlara pek eyi bakılıyordu. Sultanın 
(Makbule Çakar}, 20.00 de saat ayan O köyden Ahmet Hıfzı kızı 'fe Ha· fon, Samura; şehirlerdeki abideler, taı nin Ankaraya naklinden pek ziyade mü- haremine kabul olunmak bir şeref sayı• 
,.e arapaça nqriyat, 20.15 te türk mu- san karısı Seher aleyhine açtığı bo- ~ ~ğladan •. yapıl~·~. tarih kit~pland~: teesair olduiunu anhyabilir. lstanbulun l lırdı. V~ bir çok kızlar, yüksek aileler· 
Sik.isi ve halk pikıları (Hikmet Riza). f8-11Ma davasının yapılmakta olan Bır taı 8\1~, Üstuvane şeklınc.!e, ıçı bir kısmı henüı:, camileri minareleri, de-ıden gelıyordu. Sizin düşündüğünüz gibi 
21.00 de havacılık haftası münasebc- muhakenieem.de da'f'ala Seher usulü ~1rnuı ve onu oyanlar tarafından top- il nleri, do1q&lc yollu kapalı çartdan ile bakıldildarı zaman, ya tekaüt ~dilir, ma-
tiylc konu"ma (B-1..--t Kemal Çagvlar~ dairesinde tebligat if -I!lrv• b' raga gömülmüt. zamanla içine dolan ~ark ltavasını taşımaktadır. Fakat ,dKin Of bl\ğlanır çıkarılır, veyahut ba!lkalarına 

,..... ...~ ' a cauaı.gı ve ır toprak} b k k 1 ak · 1 " 1 L..ı· d 'I" d' 

OZOM 
194S F. Solari 
1927 Alb~ 
851 Y. t. Talat 

9 50 
9 so 
9 

2 f. J 5 te stüdyo ıırıJon orkestrası. 22.00 bç celsede ma'hkemed bukmdu- . ar ta a a çı arı ar • ıeo 0 11 tet- 1 büyük bir kısmı, tamamiyle Avnıpafıdır. l noaıyc "i ı ır ı . > 
t '4 de ajans !haberleri, 22. 15 te yarınki pro- halde son celsei nıahk:mede i : kikı, Eski Sümerlere kadar dayanan bin- , Pera!a güzel, temiz dükkarllarda mute- Mııb~rrir bu~dan sonra, ıiirendiği aa· 

12 
ıs gram ve oon. YÜıcut etmecJjj;nt!en laddanda SJ> 

8 
le~ce senelik IUJWyclcri söylemektedir. dil fiatlerle ııatıt yapılmaktadır. Nihayet ra~ı~ bızce malum olan diğer Jcirli tç yüz. 

12 5 
O kararı tebliği.ne l:arar verilıni BiT v~ ~bir teYe dünyanın &Jlliıana doğru 1 her türlü konforu haiz, birinci sımf hirı• lenrıı anlatmaktadır. Sonra Uzelcri ge. 

769 Paterson 
480 M. ;. T&raDto 
336 Ş. Remzi 
333 Ş. Riza Ha. 
246 j. 'Kolıen 

229 Akseki bankası 
205 A. R. Oziimcü 
199 L O. Trım ıir. 

ıez 1<. Taner 
1 O ~ürk şir. 
1 18 Esnaf bnkası 
U>3 S. Erkin 
~3 O. Arditi 
78 A. Fesçi 
71) M. Beşikçi 
27 F. Saydan 
20 P. Mihalef 
20 L Galcmidi 
1 8 P. 1Klar1c 
1 ~ Hilmi Uyar 
11 Ç. Çara! 

3 Şınlak o. 
7u'20 Yekün 

tO llS 
9 75 
9 25 

10 
~ 75 
9 25 
9 6ZS 

1 J 
10 5D 
9 

10 50 
10 '75 
l'O 
10 50 
10 
12 
10 50 

12 375 
l'O 75 
11 50 
10 62 
13 75 

:3'23'5"2 Dünkü yCl:Wı 
)'9t}72 Umumi yckün 

'ZA'HIRE 
200 'ton 

J '080 ,çu\'IJ Buğday 
27.0 ton 

745 1;uval Arpa 
"fJ 1 ~uva1 Ba'kla 
17 pıva1 No'hnt 
~05 çuval K. D. 

4 75 

" 75 

7 

f J 1STANBUL RADYOSU: yazılan gıyap kararı ikamet~ ~aatlanıın sel yığıntılvı, Büyük Tufan' a I otel de bulduk. Bir akşam, çok canla •e zerek o~ada gördüğü tarihi eserl~rc geç-

l I öğle nc~riyatı: meshuliyeti haaebile tebligat ifa ecTı- 1 aret ctmddedir. Ondaa ıdnfıa a,ajı t~- artistik surette .de'kotl8Jloıtf :bit- le.aba· ~ekte~ır. Burada, bu kadar inblip ge· 
I 
2 

ıs Saat 12.30 da plnk\a tür'k musikisi, fememiı o\daiundan tı:iınrı- ıbaknlarcla, flravunlaı"dan daha eski bir reye de uğradık. Bu. A,·nıpaNn ller çıren hır memlekette bu kıymetli şeylerin 

11 50 
12.50 ae havadis, 1'3.05 te plakla türk nm ilinen tebliğine \tıııe~~-in mede~iyet, apaçık gijze :,Ç81J>maktadır. hangi bir yerinde rnstlanan1ardan ifark- nasıl_ ~uhafaza edilm~ıı olduğuna hay-

1'2 
25 

mmıiüıi. ~ 3. 15 tc ock.tra .konseri: No- 20-9-938 güıtii Aat 9 za tatilDne ıBnbil, ıah~e aöre bu,Pi.Dkii Lon- sızdı. "~dc:rıuı ,giitıl~tedu-. Sonra sözüne 
l I 

75 
ı.-otniden naklen. karar ven1ımit o1daiwtdaft d. .. ala .dıa Keniıli.iinde dtir ~ bu .muazzam ARTIK ŞARK HAVAS1 '\'OK 99y,k devıı .edı)':or: 

10 25 seMr- o gün maht~ıeile ~-a- §eh.cin en )iiker.k, p bma1t.ırıcı deb- . • u.cı;a~ bütün ibuıilar mu.iye aittir. 

13 
Akflll"l' aefriyab: dtğt 'ft ~tfmni -tf!lllsi .WO*'it d~~e 'ldevrind~. Jiik.a ve .aafnhata kaqı ~.kik.ıte ımean ıl'c~ bazı eedd.~- '!Birltıy~ı cue,ek aeyy.ah, &'atanan H· 

11 75 
Saat 18. 30 da ,pl&Jda dAna m1l11İkiıi, takdftde ~ ~e .de- dını .kcb.e.ne.ıia jU :ihtzvını insan hayretle l~ı~ .dolaıırkeo bı:ıd.i~. uauttlyoT •. bu- mana .aıt ı!r a:k ıhay.ı:et.e dü~~k 

19.Ji te ih>nleca.ıu: Pro(. Saülı .Mu-t vem ol v t bl'"' _,_ . k hatırlatıyor· J yük lbır prp ımemleketının :sneıktzinde fey:ler pr~-'t.....'r Du --'-'·-= b-1--, 2 1'2 ... unacagı e ıı 'l!Rlalmma a- · . -~' - ·•"H-.a.. _ • d ~ • ıo mmruc:a;.-.. ıı:lll'Jr• 
I l 

25 
(fen müsahabeleri), 19.55 te borsa ha- - 0 1 • ıiaı:n iliıa eilııı-. .: ... onu yak.ar.ak>'~ mahvede--~ ~caı~or. ~ '.IÇln .• ~ ~- ke~, böyle çok lkısa bir zamanda başar• 

12 25 .bıe.-lezA, 20.00 de saat VK&: Gırenviç 3238 (2780) ce!~ml Onu, balıkçıl kuşlarına terkede- ku ıstıyen ~ıleoc~re, ~lıl.a~aı ~ı.ı- d~g1~ i,ler ıİ9İn Atatürküıasnnın en mÜ• 

,
,,. •] msathanesinden naklen, Necmeddin Rı·- ,....-._,,. ,.,,.._ ~-._ • - .. il ze sokmak ıstercesıne uzerını~ <iYUrU)'en hım 'bır RJ\nsiyet'ı 01d w , _ t'• b' . ~ :1 ~_.... o:ı-ı:a onu, lll813P •çurges e E.ılc'.i ...- 11 uguna Kn ı ır ına· 

l I 50 •ve arkadaşları tarafındanıtiiırk Musiki- IZMlR BELEDiYESiNDEN: süpürecek, ondan hiç. birşe.y bırakmıy1a- .-bık ..ııcıllanaa ~. lllfm teeiri tuıda ulunu.yorduk. ATA· 

11 
?S si ve hıılk şarkılan, 20.40 ta hava ra- Belediye emlak ve •kaıı:atmdan cağun.> 1 kwıdura L...-c4aırı 49

. yDlc. Bunlar eır- RK mcrQJdkelin ıe ıımilletini ıkurta-
}2 pıoru, 20.43 te ~mer Riza Doğrul tam- Darağaç §ehitler cadae.linlleli JSO- Ta'hrip hakikat oldu .. Burası bir ıuğla wdc~ ~da:a)"J'•~.~telkll ~er· rau ir ~olarak asri '!fürklerin, ordu-
13 

5 
O fından arapça soylev, .21.()0 <de saat IS2 1 U f b •k iki .. d madenine döndü ve ( 3) Türk hukümeti lerdı. Ne kaldırınlJar urınde gıden nun, genç neslin kalbinde, ır.ıdıunda en 

ayan: Orkestra, 2 1. 30 da Neazhat 'ft ıd ti aayıkı nl a rıfl- --ı;_~~ - 'bir zaman bunda daha ileri gid~rek bu- püskullü fcs1iler, ne de peçelerinin de- aiiıt meV'kii ftlmış !bulunuyor. Ona kar•ı 
12 375 bd 1 f _.ı__ .. • • • e eve apa ı zar a#l:zJM~ ıca- v • J'kl . d . . .. l' ek " 

5 
u aş arı tııra lııgaa t.Wtt 1111\u-ilc;.i ~ il kt' M l~ L_"';: ___._. raaan tugla çıkarmak İmtiyazını verdı 1 l erın en sızı söZct ly;el' ce~ ıru· .Ou ·..ulan sc:vgi, UY.gı, :k lht ve ruhidir. 

10 7 k 1 22 
• . ra ver ece ır. a ı v~ wmmı..--Aa- v • • ~ • n h •. 1 E . .. .. S.alk. r ı arı, · 1 O da .a,a•s hal:,erlen • .. • • O tuglaıu kı, dünyanın en cskı ~vı ya• oa 1 un er var. vet, sıyah gozlu ba- Semplon Orinet Ekspres lsta,pbuldan 

11 50 .,'.'1 2n _ı_ n__ , melen ucretsız ol-Wedi}re ~ki- il ~ ---" dk .el -·1 l • · ""- V OC -~- '\le operet ıJllUIÇaları, • v• .. •• .. • , , , zı arını taşıyordu. 7cnultf' ')" egı " on n, 'Yftn gcyılmııı <geoe :kalkıyor. :.rtes1 (JÜn iB ltkan}arı ge-
l O 62 (plak), 22.50 de son habeı'ler ı.-e er- tipGğınde gorulur. Bu:_~ . .carı- GöL ÇlÇEKL'E.RI ltzıpkalım yahut, 'ğt dökülmüt •açları çiyoruz.. 'Yunanistan (-pek üçük bir kıs-
13 75 tesi günün programı. 23.00 ete saot ayarı "&~ muh~men bede.1i. 1.009 llin:?an tiı:erinee ık ÔCTe1eriyle <yüksek ökçeli mı), 1Su1gariatan, :Yugoslavya.dan geçi-

1 sene~ıg~ 140.0? lira ı0lap .nauz~- Yine çöl ve yeniden tren yolcılluğu .. 4pabuçlart Ül'!erinde pek cazip surette ge- yoruz. öbür gün, tnlyad_p, sviçrede;;ı, 

5 75 

})oktor Operatör 
ycdey~ •!tırak ıçıı;ı rmrva1lkat ıtemı- J\rnp ço'banlar, mütecessis ba'kışlı pe· ~erken çok görüyoruz. Cenç nesil 9'"'§8· üçüncü gece ıgeçiyoıuz. Sabah P.aris öğ. 

Cemil Orat 
uat miktarı 1050 lıradır.llCapeih zarf- çeli kadınlar "Brtık geride... Salınarak fı h~ç C ymcmıştir. Çünkü u, Atatürkün leden eon~ y ni dördüncü .gün akşamı 
lı .ihalesi '23.:9-938 Cuma günü saat yürüyen deve 'katarlanna rastlıyoruz. j'Tüik tarihinde yeni acvir açar kanunu- snat b°' çay na Londra d . '.lktoriada
on altıdadır. lıtirak eHeceltler 2490 4Bunların bazıları, carip hörküçlülC'lCTinôe nun, Meclis tarafındıın kabul edilmesiyle yız.:t 

MEMLEKET HAST ANESI 'a.YJlı l~anunun tarıfi aairesın& ha- zengin Arap kadınları taşıyor ... Toz ~e hemen hemen Lir ~cııil -evvelinClenberi 
ESKi OP'ERA111RU zır1aıunı§ teklif mektuplarını üıale susuiluk isinde geçen, tf 01'01 ekspresile memnu !bulunmaktadır. 

-1 ı 25 lzm'ire te'krar avaet eylemi.t ır.e tarihi olan 23-9-938 Cuma gÜnü aa- y,apılıın seyahat -bunlar, hu seyahatte Qn sekizinci nsrın ortalarında Türki-
(i' :J.609,30 kilometre 

4 hastalarmı Fr&11sız hıstane1iw!e lca- at on bete 'kae!ar enc'ümen reiı'l:::m.e .arkaya :gelip geçen 'bir çok ~ırtıralann :re)"i ~-ıyaret eden Gautier"in letatibu'l lba 5 '625 .___, "---1 ·~ (2) Türkleri ka dcd'11or. 
uuıe ua_p81Dl.fhr. vermelidiı:ler. hazılanBıT. yanları haklctnaatc:i <taTrftftt Y.ce hatır-

8 1_- 13. ıtzı'7_0) '3-13-16.!20 3240 (2777)_ Bu seyahatin görmek fırsatını verdiği larız. Bir U1iitke zevccsinden !bahsetmek. ( 3) ıOsmaDJı biikümeti diyecekti. 



YAVRULARA 
~ ---~--=-~---- -?&C·----- _.z:: __ -- •• 

G 1 DA Tahain Piyalanın Afçı bQfı marka pirinç unları 
fennin en aon terakkiyahna göre yapılmıf tır ... 

lzmir emrazı sariye hastanesi 
baş hekimliğinden: 

Hastanenin 938 mali yılından dokuz aylık ihtiyacı olan 8.faiıda 
cins, mikdar, tahmini fiat ve muvakkat teminatlan yazılı üç kalem er
zak vesaire eksiltmeye konmuıtur. Şartnameleri hastanede bat he
kimlikte her gün görülebilir. Ekıiltme on eylul 938 cumartesi günü 
saat 11 de Tepecikte Emrazı Sariye hastanesinde toplanan komisyon 
huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak para ve para ma
hiyetindeki evrak komisyonumuzca almamıyacağmdan isteklilerin 
ihale gününden evvel teminatlannı lzmir Mal sandığına yahracak· 
lardır. 

Cinsi Muvakkat teminat 
Kurut 

Süt 4219 
Koyun eti 14170 
Semi kok kömürü 11578 

23-29-3-8 

Mikdarı 
Kilo 

4500 
4500 

65000 
3115 

Tutarı 
Kurut 

56250 
189000 
154375 

(2705) 

Müzayede ile fev-ı 
kalade bii.yük 

satış 
4 eylôl pazar gilnü aaat on buçuk

ta Göztepe tramvay caddesinde po
lis karakoluna varmadan (832) nu
maralı evde maruf iki ecnebi ailesi
ne ait mobilyalar açık arttırma sure
tiyle sablacaktır. 

MaksRuj 
Ve 

8-9 
GERLEN 
MUstahzaratı 

Sablacak etYalar arasinda ceviz
den mamul hakiki Viyana mamuli
b 11 parçadan mürekkep kanape ta
kımı, müteaddit aynalı etejerler, bü
yük aynalı jardinyera, buır takımı, 
Viyana mamul.itı kristal camlı bü
fe, dört köte açılır yemek maauı, 6 
adet muıamba sandalye, yağlı boya 

lzmir Tecim Lisesi direktör- tablolar, eski Zinet fabrikuı mamu-
latı maroken bir kanape iki koltuk, 

Krem 
DöBote 

Allık 

Dndaklık 

Partöm . 
Pudra 

1 Ü ğü n den : yeni bir halde fevkalide iyi sesli 
Lise, orta kısmı ve alqam kurslarina kayıt ve kabul ba§lamışbr. (Maka Adam) markalı Alınan pi-

Losyon 
ŞIK BAY ANLAR 

Marcel Guerlain 
Şampuanları, Losyonlan 

Ve 

Her üç kısım için ibrazı lizım olan vesikalar: yanosu, aynalı ıemsiyelikler, sİga-
1 _Tahsil belgesi ra sehpaları, Valter marka para ka-
2 - Nüfus hüviyet cuzdanı saaı, duvar saati, muhtelif yemek 
3 - Sıhhat raporu ve qı belgesi iskemleleri, Emaye banyo T ermosi- GUzelllk mUstahzaratını 

x fon, buz dolabı, •--:ıı·z mamulibn- Kullanmalıdır1ar. 4 - 6 adet 4,5 6 boyunda fotuğraf u~ı 
KABUL ŞAR11..ARI dan iki kişilik iki direkli bronz kes- Bir tecrübe kAUdlr 

A - Lise kısmına 17 den 21 yqma kadar Orta okul mezunları me aomyalı karyola, tekrar iki adet Parföm, pudra ve krem Dö Bote 
veya Lise müdavimleri. iki,er direkli çift bir buçuk kitilik nümuneleri: Izınir fuarı ŞARL 

B - Orta losma 12-17 yqında ilk okul mezunlari veya orta okul bronz kesme karyola maa aomyala- SIREY pavyonunda arayınız. 
müdavimleri. n, müteaddit t~k kanath aynab <!<>- Satı' yeri Maks Fzralı 

C - Alqam kurslarına. laplar, aynalı livumanlar, komodin, Yenipostane civarı ISTANBUL 
1 - 12-16 yqına kadar ilk okul mezun1an. kadifeli ıezlong, Poker masaları, ' ' , 
2 - 16-45 yqma kadar Uluı okullan mezunları veya ilk okul dökme soba boruları ile, nikel f&P- • 

üçüncü sınıfını bitirmit olanlar kabul edilirler. kalık, Viyana mamuli.tı i.§lemeli bul 
24-27-3 3114 (2711) bayo ayna, Amerikan kanape iki 

_ _.. ____ ..... ____ _..a!!!a!:a_B!!l_l!!l!!'lml!!!-.-m!!!!'!:!Blı koltuk, iki kiJilik nikel kesme kar- Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu 
Tire Malmüdiirlüğünde n: 

Kazası 
Tire 
la mi 

Mahallesi 
At alanı köyü 

San'ab 

Senesi 
936 

Sokağı No. 

Tarh No. 
1 

Varidatı 
L. K. 
20 ()() Niğdeli Mehmet oilu 

Şevket Olkü 
Tarholunan vergi 
L. K. 

94 Kazanç 
13 % 15 ceza 
21 buhran 

1 28 YekUn 
Kazası 
Tıre 
ismi 

Bakkal Köy içi 14 

Nisbeti Müddeti 

'ro 25 1/ 1/937 ili 31 /3/937 tarihine ka
dar .. 

Mahallesi Seneıi 
Kahratköyü 1937 

San'atı Sokak N. 

Muatafa Ali oflu Şerifali Atçı Cümhuriyet 
Müddeti 

Tarh No. 
14 

Varidab 
L K. 
20 ()() 

T arholunan vergi Nisbeti 
L K. 1/1/937 ili 30/9/937 
3 75 Kazanç yüzde 25 

56 Ceza yüzde 15 
86 buhran 5/ 1 

Kazası 
TD"e 

Mahallesi Senesi T arb No. ismi 
Kurtuluı 935-936 21 Hikmet Zühtü 

Sokak N. Varidatı San'atı 
Avukat Fevzi pqa 94 

Varisleri 
ikmalen T arholunan 

Vergi 
LK. 

Kazası 
TD"e 
ismi 
Davaslı lsmail oğlu 
Mehmet 
Varidatı 

LK. 
30 ()() 

LK. 
60 ()() 

Mahallesi Senesi 
Yeni 1936 

San'atı Sokak 
Leblebici F evzipqa 

T arholunan vergi 
L K. 

4 ()() 935-936 yılla 
nnda seh
ven noksan 
tarh olunan 
buhran ver-
gisi 

21 60 Bu dahi 
25 60 

T arhnumarası 
712 

Numarası 
37 

Nisbeti 

3 38 Kazanç yüzde 30 
51 Yüzde 15 Ceza 
78 Buhran 

Müddeti : 1/1/936 ili 30/6/1936 tarihine kadar .. 
Yukarıda ismi ve nevi me§guliyetleri yazılı mükellefler namına Tire 

mal müdürlüğünce icrayi ticaret ettikleri müddetlere ait yukanda her 
birerlerinin hizalannda yazılı kazanç vergileri tarhohmmut İle de ken
dilerinin nerede olduldan bilinemediğinden tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere keyfiyet usule tevfikan ilin olunur. 3242 (2776) 

MDU & 

Menemen urbaylığındao: 
903 metre murabbaı sabada yaptınlmuı mukarrer 2899 lira yirmi 

kurut ke§ifli parke kaldınm infuına ait ebiltmeye hiç bir talip çık
madığından bir ay içinde pazarlık suretiyle talibine ihale edileceii ilin 
olunur. 3232 (2779) 
• 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile mikdar, cios ve eb'adı apğıda yazıh makas 

traversleri 12/9/938 tarihinde pazartesi günü saat onda açık eksilt
me suretiyle Alaancakta Sekizinci ltletme binasında aabn alınacaktır. 
Bu ite girmek istiyenlerin 196 lira 50 kurutluk muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü 
maddesi mucibince İJe girmeğe minii kanuni bulunmadığına dair be
yanname ve teklifleriyle ayni gün saat ona kadar Komisyona müra
caatleri lizımdır. 

Şartnameler komiıyonda parasız dağıblmaktadır. 
Cinsi Mikdarı Eb'adı Muhammen bedeli 

adet Lira Ku. 
Çam Kalas Travers 400 Fenni fartnamesine bağlı 2620 

Krokide s&terildiii gibi 
3-9 3l97 (~784) 

yola aomyasiyle, küçük yazıhane, 
bronz komiz ve perdeler, fite takı
mı, halı ve seccadeler, vesaire birçok 
lüzumlu eıyalar açık arttırma sure
tiyle sablacaktır. 

F ınatı kaçırmayınız. 
Fırsat Arttırma salonu 

AZlZ ŞiNiK 
Telefon : 2056 

1-3 (2775) 

DOKTOR OPERATÖR 

M. Nuri Arkan 
MEMLEKET HAST ANESI BAŞ 

OPERATöRO :>• 

Haatalarını her gün öğleden aon-
ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler~
ğında fırın lwJıamdaki 25 numaftb 
muayenehanesinde kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon: Muayenehane, 3125 
Ev 2980 

1-13 (2670) 

Dit ve Çene Rontkeni ile tqhis 
ve tedavi 

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

Pariıfakültesinden diplomah 
oı, tablplerl 

Memleket hastanesı dış tabibt 

Mu7~ffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hutalannı her gün sabah 

ıaat dokuzdan baıbyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
nwnarab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
- - - -- - ---

, · A 4 _, ~ 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 

Ayvalık ve Edremit 
Nefis zeytin yağ 

VE 
HALlS SABUNLARI 

SATIŞ YERi : 
BAŞTURAK K~E BAŞI 

ALI ERTAÇ MAöAZALARI 4 

3241 (2782) 
-....--..r.-..c~---~•l•lll'llf'of.j'Eta?MIDI ......................... . 

Izmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim şirketinden: 

1 - 3477 sayılı Turistik yollar kanunu mucibince 9 eylul 1938 ta
rihinden itibaren aakerlere, zabıta memurlarına ve hüviyet varakaaı
nı biiz mekteplilere verilecek biletler müstesna olmak üzere, tram
vay biletlerine 20 parahk münzam bir resim ilive edileceği. 

2 - 9 Eylul 938 tarihinden evvel satın ahp ellerinde kame biletle
ri bulunan yolcular, mezk\ır biletleri alelide bir .biletle deiiftirirler
ken fazla olarak 20 para ödiyecekleri aayın hallomızca bilinmek üze-
re ilin olunur. 3 - 7 
.- . . .. . '/•• . .. - . . 

No. 
136 

37/1 
82 

6 
2 

634/1 
634 

28 
91 

23/25 
48/2, 48/1 ve bili 

118/2 
11 

36/34 

''HEIDENIA,, Mazot ocakları 
Memleketimime nam ve tölıret kazanan yeaine hakiki oaı~1r111 

yabıız HEIDENIA markalı olanlardır. . 
Saatte yahuz 1 kuruıluk gibi gayet diz'i mazot yakar HEIDENIA 

ocaklariyle yapacajmız tasarruf neticesi az bir müddet zarfında oca 
ğmızın bedelini ödemit olacaksınız. 

HEIDENtA OCAKLARI HER HUSUSTA GARANTtUD!R 
Henüz evinize mazot ocağı almamıfla!UZ vakıt kaybetmeden yeni 

odel HEIDENIA ocaklanndan mutlaka alınız. 

BÜYÜK FIRSAT 
1938 Enternasyonal fuan terefine ve yalnız fuann devami müd

detince taksitle satqlar yapmakta olduğumuz gibi eski model ocaklan 
yeni model HEIDENIA ocaklariJe tebdil ettiğimizi ve fazla izahat için 
qağıdaki adrese müracaat edilmesi. 

Bilumum yedek parçalar daima depomuzda mevcut bulunmaktadır. 
Adres: Toptan ve perakende aabJ deposu Gazi bulvan Ziraat ban

kası karııaı 13 numarada DUNLOP mağazası. 
1 Telefon 3737 - Fuar pavyon numarası 104 1 

·-------------------------------·· 
Herkesin 

ettıği 
Üzerinde ittifak 

bir hakikat : 
Sabah, ôğle ve ak~am he-r yemekten 

son Ta günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartile 

• 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının hanka1arından 
biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş, mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür ..... 

KuHananlar, dişlerini en ucuz şeraitte 

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

dişlerinizi fırça layı nız. 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütün kullananlar, tütünün vücutları üzerine yapbğı tahribattan 

müıtekidirler. Doktorlar kendilerine her daiına sigarayı teketmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki 
Alman 

Dr. Perl 'ın son 
icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığmda tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu aiızlıiın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevt madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, aiız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fıati Her Yerde 150 Kur\qtur 
Toptan, perakende sabJ : Kenıeraltı Karakol kartisi No. 7 4 

MAZHAR ONGOR 

Tire Malmüdiirlüğünden: 
Mtikellefin İlmi San'ab Mahallesi Sobiı No. 
Ahmet oilu Mehmet Saat tamircisi Yeni Uzun çarıı 23 

Erol 
Varidatı 
LK. 
24 00 

Tarh N . 
146 

Mükellefin İlmi 
Bay Osman 
Varidatı 
L. K. 
72 00 

Tarholunan vergi Nisbeti 
LK. Yür.cle 25 kazanç 

4 00 
80 5/ 1 Buhran 

4 80 

San' atı Mahallesi 
Dit tabibi Kurtulut 

T arholunan vergi 
L K. 

Müddeti 
1/5/937 

ili 31/12/931 

Sokak 
Hacı Ali 

No. 
21 

50 2751 Numaralı kanun mucibine•· 
935 mali yılında tarholunarı 
iki lira elli kurU§ mikdarında· 
ki vergiye ilive edilmiyen bet· 

Tarh No. te bir hesabiyle noksan tarho-
155 lunan Buhran vergisi farkı 
Yukarıda ismi ve meıguliyetleri yazılı iki mükellef namına Tire ka· 

ZUI mal müdürlüğünce icrayı ticaret ettikleri müddetlere ait yukanda 
mikdarlan yazıh kazanç ve buhran vergileri tarholunmut İle de kendi· 
lerinin nerede olcluldan bilinemediiiaden teblii makamına kaiın ol· 
mak Gztre keyfiyet uaule tnfikpn Dan olunur. 3243 (4783\ 



Yazı o insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kmklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu iJk tehlike alalJletlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lizımdır 

l!IEVROZIN Saiak alsndıimm fena akıbetler dojunnuma 
..&mi olm•kla l»eraber bütün .. braplan da dindirir. 

lcelrrwl• •iiılll• .J .,. alınabilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

M ' z IC m mh ...... Jıd 
..... s 1 

..... d 

Büyük Hilil 
• 

eczanesı 
birde. stitürii&ecek 
.... ea ince "en 
....... llediymiz ec-

aa "-·· ,Ki=?in 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

.......... tZlliirde Hilal «2JllftMi 
• ıl. ... • ... dclcft ~ 
Wr WIÜeneeee olmuı, kokuculul 
'1emini :pflrtmıı ıbulunmaktadır 
Hiliıl erzw .ini. ecuca Kanal 

KAmili itinddti ciddiyetı, itofon
~lannt hmmilere eorumız . 
Yakın \'e benzer isimlere e.ldanma

IMlllZ için !İfefer izerinde'Kemal 
Kimil ...... Hnneli.iniz. 

YF.flll ,A ~ IR SAYFA s 9 

~~~~~~~~~~~~-DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
Vapur acentası Ktımbaraı· biri 

TE-LlNIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET ROY ~ NEF;RLANDES 
KUMPANYASI LARISSA vapuru 17 /8/938 de bek-

leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- CE.RES vapuru 3/ 9/ 9'8 de beklen· 
mea ~ ,-it wc.lı:tır. JJNikte °"9 Sarpı, Varn.a •e Köıtence 

ARCTIJRUS Yapuru 29 /8/9J8 de bek fimanlan ~in yük alacaktır. 
1-iyor. R.ott.erdam, 1-Luabuqr ve &.. HE.LDER vapuru S / 9 / 19 38 de bek, 
men içfa "1Jt alacaktır. lenmckte olup Amtterdam, Rottudam 

ANKARA ...-ru 12/9 /9 38 ele n Hamburs limanlan ~n yük alac:aktır. 
~ Rotlıenlam, H .. burs ve SVENSKA ORIENT UNllJf 
Bremen limanlan için yük alacaktır. BARDAl.ANO mot&ril E!yevm li-

BELGRAD .._,.,. 26/9/9/918 de manımazda olup Rotterdam, Hambura 
beldealyw. Rottıerdaın. Hamıl.urg ve D.animark ve Baltık limanlan için yü)ı; 
Bremen lirnanl• ipa ,.tk aı.c..kıs. .ılnı.aktadır. 

AntEN npunı li>/lG/938 de BJlACE.LAND notıiril 1.S/9/ 938 .. 
bekle.or. Rotterdamı, Hamlıı.rg ve beklenmekte olup Rotterdam, Hamburs 
ham Hmaalsı l~a ,;ik .tecaktır. CdYAia, D~ Danimaık Te Baltık 

H. 8CHULDT limanları için y.ük alaeUt.r. 
CULUCKSBURG vapuru 31 / 8 / 938 1519 /938 e kadar Norveç limanlan 

de bekleniyor. Rotterdam. Hunbwır Ye içiD mal kabul eder. 
Bremen limanlan için ,.ük alacaltbr. Zf.GUJG.A POUICA S/ A. 
DEN NORSKE MIDDEUIA VSLINIE LEV ANT .. apwu limammızda Olup 

05LO Danq Ye Cdynia limapleq ~ )'ik 

BAYARD npv.ru 29/8/938 de bek- almaktadır. 
leniyor. NorTeç limanJan ıiçia 3 J /8 /9 38 :SERViCE MAIU1lME llOUMAIN 
tarihine kadar bbul eder. Dieppe içiıa ARDEAL Yapunl 'J0/8/9 .38 de 11-
2/9/938 poü &i1e7e kadar mal kaW maıunuza gelip Malta. M.-ıra n C.. 
_ :ı·ı· nov,a Umulan ~ yük .ı.. 

eaJIU. 

BOSPHORUS uru 25 eylnlden )() ilandaki hare-ket~ naYlwdu. 
eylw 9.38 e kadar~~. Dünkerk ıre daki ıdeiitiKJilderdcn •eaate mewliyet 

N li __ , .. ..::ı.. _'l_ __ ı_ kabul etmez. 
orveç umum maman ıçın 7~ ~- •!t.. L d 

Daha faila tafsilat~ ,..inci ~or oam. 
srıtVJCE MA1U111ıtE ROUM1JN da FRA1UJJ SPERCO .u-ta-• ml-

BUCAJt!ST racaat edilmeli rica oa-, 
DUROSliOR npunı 19/~/9'8 de T...,_ ı 4111/4142I1113/4221 

bekleniyor. Khıt ı l&'e Calatz n c.latz 

·~~ ... -------------~~_;;_;.;._;;~--- .alctanmıa Tm ı· ı.., 'sia ~ .ı.. 
eaktır. Olivi Ve Şüre. 

Siz de bu krenıden sasmavınız! 

BALSAMJN 
Sıl\hat bakanlığının resmi ruhsa. 

tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima Üs· 
tün ve 'CfSİı: kalmıştır. 

KREMLERi 

DURO!TOR ....-. ... .erW•e laek
l~or. Ka.e -. c.a.tz .. Crılatz ..&. 
fMlllW Tw t l.cn .. ,.. .&llCllk
tlr. 

D. r. & r. 

La.MITET 

Vapur acentası 
BlllNO KORDON REiS 

BINASI 1EL 240 
TISZA nıp1n11S eytlla.tı.ldı•'JW. Elenua U... Lb1. 

Port Sait 'ft s+ d 1 .. t , F ... 
t:ONDRA HATI1 

yilk alacaktır. . 
SZECF.D vapuru 30/ 8 / 938 de bek- •CAVALLO> vapuru lımanımızda 

1 · D üb' liman1 • • "k 1 :olç i Eylüle ıbdu Londıa ve !HuJıl İGİD 
enıyor. can an ııpın yu a a- Fi& .alacaıkllr. 

cakhr. 'POLO ı:. _.:ı11.u _ Lo 
BUDAPEST vapuru 15 eylQlde bek- ~ru " ~-- ndra " 

ı . rı.... ••--1 . · "k 1 AnTe1'9ten cdıp yiik ı;lkaracak ıve ayal 
enıyor. 111911Ç __ ... ~ ru a a· __ _. 1 __ .J Hull. . ~·L _ı_ 

k zamagga ....-ıra ve ıtÇlll yuıı;; -
ca tJr. 

JONSTON V A.RREN LtNES c:aktır. 
]DSMORE npura 0 / 8f938 .de ıULLA Y~ 10 eyltiLdeceüP A 7 ~· 

bd<leniyol'. l.iY,erpool. Anv.en limanla· We :kadar~ l....dra,ya 7iik ı.ıacak,. 
rından yük çıkatacak ve Burgaz, V ama •·.~ 1 0 ~ "M>AS I • 

K.. • • -L 1- --'~- r.u..oı•u nv vepunı ~:S ıey Cilde seUp 
veA~~ ~ ~ tNC 2; ıeytWe kadar Lo.dn 9ıa 7ik .ıacaır.. 

Krem Balsamin 
Uzun il:Dr tecrübe mahsulü -Olarak 

riicuda getirilniit ~ mhht 

------------------------• kremlerdir. 
EXMOtm-1 vapuru 18 Ağustosta tır. 

beld~or. ,N_,.eırk ıiçia yük Mac.km. IONfAN tr.apunı !' ~ ....... 
Izmir vilayeti defterdarlığından: 

ZZS7 ı ılla h ,-.,A4nce ihraç edilmif alan nikel •ir ku-
ı ql ' Le. '· w ' ... ' •ili olarak tadilerı *'1> edilniit oh:ıp 
ı.e-19311 ._, • f n il! iNii le&lavüle çıkarıldığından bir §Üphe ve 

ı• ıl•ie ...._, ............ iillllre keyfiyet ilin olunur. 
2-3-4 3231 (2772) 

DA MON vantilatörleri 

l.936 ;aeneeinde ea aoD icat edilea .. U ...ıifitirl• QÇ .adet pil
je ifler .. Bir aatte lt.ir brutwı UM az aufi~ 7apar. Ballkala
ra ve yazıhanelere, evlere butaael ıın •e er Jttde laznn olaa 
bir ihtiya~tır. Bilhuıa ıaatte bir kurut ciM ıaz MrfiJ&t ,. ......... 
........- jçia bir haribcbr. Ta•aiye eden:. 

.5.tq teri wı: .,.,.,.. : lzmirc1e s..ı-.. civanttd.a Ne. 28/9 
öDEMiSLt HCSEYtN ff(JSN-0 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Baa Jaer iki otefia ımliüectri T"lir.ki?ellİlı a1 e.ki eteltilİ BAY 
öMER UJTF.O'w. G ...dik ~ .td~le biitia l'ce 
ılıaikına k-.i•iai ••dinaiftir. 

OtellerilMle aaia&f.ir .kaluılar, l&cmdi nler.iııHle*i raltıab -. 
ıarlar. 

htanbulda lriitiin &e 1'e Imıirliler M .otelanıle buhat11rlar. 
Bircok huıuıivetluine üiw.etea fiatler .aıiidaiı MCA1Sdur. 

Krem Balsamin 
Şölwetini aöz ve prlabuılıkla değil 
sıhM enafını Londra. Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik -enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatını kazanmış olmakla ispat 
etmiftir. 

Krem Ba1samin 
Gündüz için yai.z. aece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmıı aün
diiz Ye .-:e tekilleri ...-. 

CREM BALSAMIN; ötıeclea beri tanınmıs huautl vazo ve tüp tek· 
linde ..ıüar. INC'JI tz ~ ECZAMEst ... 

BEYOCI t I - !STANBUL 

TOR AX Motorsikletleri 
Bet sene garanti, ... lıoafıo;t. 

BUZ DOLAPLARI 
1936 n 1937 de Dan,. nd,olan 1çinde tririnciliii 'knamm 

MiNERV A Radyoları 
'Her marka bisiklet, gramofon plik ve her cim musiki alitı 

tzMIR ve Hanfisi toptan ıve perakende aatıı deposu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler ÇUJıaı karııunda Batturak No. 14.l Telefao ı 4019 

ft! ! H .. f f ... 1 ı4tte Ga\P• ... 1 w Miri- bd. doins londn 
Juna..IMI ..... •tw' _.. me- ._Hail 'cin,.. .a...Mm 
suliyet bba1 ıetmeE. TRENTINO vapuru 'S ltirinci te,rind• 

Daha fu!a ıtlıf9Ut a1ma1r ılc!n B1rln- ge1ecdı: Te fO 'bmnci tefrine ltadm Lo ... 
el S::onlmaa 'r. f'- S..,. Va Der Zee dra <Te Hafi ;çin Yük alac-'ttw. 

ve ıCo. a. •· 9'.apur acarta ... 1" .tıra· UVERPOOL HA Tl1 
caat ecldmesl rica --.. LESBtAN vapuru (> eyl01de gelip 1 

T.ı. ... .., .. .... ey1Gle 'kadar Uverpoo1 ve ClaAov ~ 

"U d ::-.., yük alacaktır. m 8 0 m J 'MAL 'VERNtAN vapuru 15 e}'!Olde 

d 
• ı• v • getip 21 ey1\ile bdar doinı Livcrpool 

CDIZ a~eDIC lgl ve C1asstov 1çın Yti1t a1aeabr. 

L d BR1STOL ffAT11 
:1 • SELMA vapuru 20 eyJG1de gele-

IE.JENIC UNES LID -::ek 25 eylu1e b&r aoğru Bristol 
BEl.:GIOM ...... uım -....oı- :çın yük alaca1chr. 

aramnda hek\ .:W he ıalap Rotter· Tarih ve navlunlarda ki de~lşlltllldel'o 
dam Hamhaq ft Aawn liman- tfen acenta m~li7et \tabut etmez. 

larma ,.WC a'laca1ttar. 
HOIJ.ANDIA 1'apuni ıağaetos scyy~. yolcu ve yük ıçin tesis ettiği hat• 

nihayetinde l>elJenilmekte o1uo Rot- ta mensup Yugo lav bandıralı 

terclam, Hambur.g 'V'e AnY'en liman- L OV C EN 
larına ıvük a1acakbr. Lükı vapuru 1 O eylulde 18 de Co .. 

GERMANIA ....,..... JO mulde te.nza, Vama limanlan için hareket ede-
beklen.i1mekte ohp Rott:erdma Ham cektir. 

burg 91! Annn limanı.rma yük L O V C E N 
alaaılmr. Lükı vapuru puarteıi 19 eylwde saat 

« TURICIA» npmu 20 Evlüldr 12 de lzmirden ha~ket -edecek, Pire 
beklen~ olut> ROTl'ERDAM Korfu. Adrjyatik Jimanlan, Venedik. 
H~BURC ~ ANV'ERS limanla- Trieat.e ve Şuıak Jirnanlan için yolca ve 
nna "1ilc alac:almr. yiik .alacaktır. 

UNITED STAP:: ANO l.EVANT .c~k •apvlann .muvualit .tarihleri. 
fNE L 1D ıerek vapur lslmlerl ve navlunlan hak-

c:BAALE.BE~• ~ 22/ 24 kında acenta bir taahhUt altını ginnez. 
Evlu) arasında lbdtlenilmebe olup Oaha fazla tafsillt almak için Birinci 
NFVYORK km m~ ıe1~1cbr Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

RAlUNY. ı\R ~ASI N 1TI umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat 
ZE~ PLO\'IDBA A. O. Ltor edilmesi rica olunur. 

Balba ittifakı ikmat ko.fe..-nın TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

s ;E5i 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANESJ 
BAŞDURAK Büyük Salepçioğlu 

Hanı Karş sında 



SAYFA: 10 
t 

Henlayn Hitlerle mülakat ·yaptı 
Bu mülakat, Runsimanın • arzusunu yerıne getirmek için yapılmış 

Südet Parti mümessili de Beyaz saray ve Avrupa 
Pragda Çekoslovak Cün.hurreisi B. B. Ruzvelt lnSliltere ve F ransanın 

..........: 

Beneş tarafından kabul edildi Sulh yolunda yaptıkları gayretlerin· 
büyük_ sempati ile kaşılıyor 

Vaşington 2 (ö.R) - Hükümet Av-

yokn:r. Nüremberg kongreııinin netice
leri merakla beklenmektedir. l'ınumi 

kanaate gGre Berlin, BB. Roosevelt 
Kordel Hul. Con Saymen ve Daladiye
nin nutuklariyle Amerikada dahil, de
mokra!iler arasında tezahür eden fikir 
birliğini ve insiccımı hesaba katmak mec
buriyetindedir. 

Amerikada Kapitol binası 

Ami,.al Horti son Almanya seyahatinde Kiel'de 

Va§İngton, 2 ( ö.R) - Bahriye ne
zaretinin bildirdiğine göre Atlantik fi. 
losu yeni bir deniz fırkasiyle takviye 
edilmiştir. Bu kuvvet yedi yeni kruva
zör ve yedi yeni destroyerden ve diğer 
dört kruvazör ve destroyerden mürek
keptir. Bunlar Atlantik filosiyle birleş

meden evvel tecrübelerine devam ede
ceklerdir. 

Paris, 2 (ö.R) - Amerikanın vazi- sieümhur Fransanın Çekoslovaltyaya ,_ 
yeti hakkında umumiyetle emniyetli ha- rih taahhütlerle bağlı olduğunu bilhd 
her verm~kle tanınmış olan cParis-Soin sa gözönünde tutmakta ve Franaa...; 
gazetesir · • Vaşington muhabiri şunlan Çekoslovakyaya ka11ı vaziyetini. tinıA 
bildiriyor. Amerika ile Kanada ara11nda mevtJ 

Faris 2 (Ö.R) - Kedorseyde hariciye 
nazırı B. Bonne Almanya sefirini kabul 

etmiş ve Avnıpa vaziyeti hakkında fikir 
taati etmiştir. Bundan istifade ederek B . 
Bonne, Fransız hava kurmay başkanı 
general Vilmen ve arkadaşlarına Alman
yada gösterilen hUsnU kabule de teşek
lıdl.r etmlftir. B. Bonne diler taraftan 
Çekoslovakya sefiri B. Uzisk.iyi kabul 
etmjş ve öğleden aonra Suriye başvekili 
B. Cemil Mardamla gö~Uştilr. Suriye 
Fransız ord\L!U kumandanı da mUlAkat
ta hazır bulunmuştur. Fransız Suriye 

milzakereleri hakkında görUşUlmU~. 
önümüzdeki salı günU yeni bir konfe

rans yapılacaktır. 
Berlin 2 (ö.R) - SUdet Almanlarının 

reisi B. Konrad Henlayn diln öğleden 

sonra Berştesgadene gelmiş ve FUhrer 
pn.sölye tarafından kabul edilmiştir. B. 
He.s ve ~1 Görlng de bu mülAkatta 
hazır bulunmuşlardır. 

Mareşal Göring dün akşam hususi 
trenle Berşte.!gadenden Berline hareket 
etmiştir. Henlaynin bu ziyareti hiç bir 
tebliğ neşredilmemiştir. Yarı resmt ha
berlerde henüz B. Hitlerin SUdet reisini 
görmediği iddia ediliyorsa da bu ilk mü
lakatın yapıldığını temin etmek mfun

ikündür. 
Berlin 2 (Ö.R) - Alman askeri rtiesa

aının B. Hitlerln etrafında toplandıkları 
ve bir konferansta hazır bulundukları 
hakkında ecnebt gazetelerin~ çıkan ha
berler kati olarak tekzip ediliyor. 

Faris 2 (ö.R) - Havas ajansı Londra
dan istihbar ediyor: 

B. HiUer ve Henlayn arasında bir mü
lakat için Lord Runsimanın yaptığı te
tebbüs münasebetile Ingiliz siyasi mah
felleri §U tefsirde bulunuyorlar: Lord 
Runsiman Hitler - Henlayn mülakatını 
yaptırmak.la Alman hükümetinin Çekos
lovakyada akalllyetler meselesindeki ro
lUnU tamam.ile açığa vurmuştur. Gerçi 
eski lngiliz nazırının teşebbUsleri Ingiliz 
hUkUmetinden tamamile mil.!takil olarak 
yapılmakta ise de bu son teşebbilsiin Lon 
dradan haber verilmiş olması ehem
miyetsiz değildir. Zira gösteriyor ki In
giliz hükümeti mUzakerelerin neticesini 
sabırla beklemekle iktifa etmiyor. Vazi
yet şimdi daha sarihtir. 

Südet meselesi beynelmilel bir safhaya 

Gazeteleri 

Çekoslovakyava karşı 
yaptıkları şiddetli hü

cumları biraz 
hafif /ettiler 

girmiş oluyor. Südet partisile Alman bil- lngilterenin Berlin sefiri Mister 
kUmeti arasındaki bağlar böylece resmi- Nevil Henderson 
ye yakın bir şekilde ilan edilmiş bulu- B. Benesin beyanatı hakkında bütün ha
nuyor. herler mevsimsizdir. Zira Südetlerle ya-

Prag 2 (ö.R) - Runsiman heyeti sek- pılan müzakereler henüz bitmemiştir. 
reterliği tarafından dün şu tebliğ neşre- Prag 2 (Ö.R) - Hükümetle mü7.ak~ 
dilmiştir: reye memµr Südet delegasyonu siyasi 

Lord Runsimnn sabah saat 10,30 da B. idare komitesi dün öğleden sonra mebus 
Benes tarafından kabul edilmiş ve onun- B. Frank'ın riyaseti altında toplanmış 
la uzun bir muhaverede bulunmuştur. ve siyasi vaziyeti gözden geçirmiştir. 
Lord ve Leydi Runsimnn B. Ostcn God- Parti mümessiUerinin baş vekil B. 
kinle öğleden sonrayı Prag haricinde ge- Hodza ve Lord Runsimanla temasları 

çirmişlerdir. Bu akşam Praga avdet hakkında etraflı izahat verilmiştir. De
edeceklerdir. legasyonun siyasi idare komitesi Çekos-

Prag 2 (Ö.R) - Ecnebt gazetelerde lovak hükümetile yakında yeniden baş
çıkan bazı haberlere aykırı olarak reisilhyacak müzakereler hakkmda B. Hen
cümhurun bu günlerde beyanatta bu- }ayndan tam saJAhiyet almıştır. Bununla 
lunmak niyetinde olmadığı bildiriliyor. beraber B. Henlaynın Berştesgadenden 

avdetinden evvel bu hususta bir karar 
verilmesi beklenmemektedir. 

Berlin 2 (ö.R) - Eski şansölye Fon 
Papenin bir döviz meselesinden dolayı 
tevkif edildiği hakkında hariçte dolaşan 
şayialar resmen tekzip ediliyor. 

Prag, 2 (ö.R) - Bugünkü cuma gü

nünün Çekoslovak - Südet meselesinin 
halli için kat'i mahiyette olacağı eanılı
yor. OUn B. Konrad Haynlayn B. Hitle
re yaptığı nezaket ziyaretini bugün Berı
tesgadende resmi bir mülakat takip et
miş ve bunda doktor Göbclsle fon Rib
bentrop ta hazır bulunmuşlardır .. Diğer 
taraftan Südet partisinin resmi delegele
ri bugün Pragda reisicümhur Beneş ta
rafından kabul edilmşlerdir. 

Berıtesgaden, 2 ( ö.R) - Hitler ile 
Haynlayn müHikatı öğleden az evvel 
başlaml§lır. Fon Ribbentrop Berlinden 
saat 10.25 te gelmiş ve Vilhelmştrase ile 
seksen dal:ika süren bir telefon muhave
resinde bulunduktan sonra saat 11.30 
te B. Hitlerin nezdine gitmiıtir. Az son
ra B. Konrııd Haynlayn da gelmi§tir .. 
Südetlerin reisi caddelerde kendisini al
kışlıyan halkı 1 !itler usulü ıelumlamış

tır. 

Mülakattan sonra bay Konrad Hııyn
layn tekrar Çekoslovakyaya hareket et
miştir. Mareşal G öringin yaveri de mü
lakatta hazır bulunmuştur. Führer hari
ciye nazırı fon Ribbentrop ile B. Kon
rad Haynlayni ve kendilerine refakat 
eden kimseleri öğle yemeğine alıkoy

muştur. 

Amerika hükümeti bundan istifade Reisicümhur Roosevelt Beyaz sara- olan vaziyetine benzetmektedir. 
ederek Latin Amerika sahillerinde Ame- yın muhtelif ziyaretçileriyle hususi gö- Amerikanın rolü hakkında fikirJeriJ 
rika bayrağını gezdirmek istiyor. Bazı rüşmelerinde Avrupa buhranı, bunun ıorduğumuz meaul tahsiyetler ıu ka"" 
Avrupa memleketlerinin ve bilhassa Al- imkan dahilinde olan inkişafı ve buna ettedirler ki BB. Rooııevelt ve Hul ' 
manyanın propagandalarını arttırdıkla- kar~ı Amerikanın alacağı vaziyet hak- Amerikanın Avrupadaki sefirleri tnıi · 
n bu memleketlerde Amerika filosunun kında şahsi görüılerini izah ederken in- Fransız gayretlerini Amerikanın fil 
huzuru bir ipret olacak ve Amerikanın giltere ve Franaanın tehdide maruz bu- takviye etmek istediğini bariz bir § 

Atlas okyanusunda menfaatlerini koru- lunan sulhu korumak için sarfettikleri de göstenniılerdir. Umumi efklr c:la ~ 
mağa daima hazır olduğunu gösterecek- gayretlere Amerikanın sempatisini mü- hareketinden dolayı hükümeti tebrik cf 
tir. emmen bir hadise gibi göstermiştir. Rei- mektedir. 

Çin taarruzu 
Japon kuvvetlerini 
şiddetle tarddetti 
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Bertin, 2 (ö.R) - Alman Südetle
rinin reİ1'İ tarafından Berıtesgadende B. 
Hitlere yapılan ziyaret müna1ebetiyle 
Berlinde ıu tebliğ neıredilmiıtir : 

Daha birmüddet ec 

Führer - Şansölye bugün B. Konrad 
Hayn)ayni kabul etmiştir. Mumaileyh 
Lord Ruruıimanın arzusu üzerine Prag 

müzakerelerinin vaziyetini Führere iZah Japon askerleri harp ıahcuında 
etrniıtir. Führer - B. Konrad Haynlay- Hankeu, 2 ( ö .R) - Çin erkanıhar- buna rağmen Çin kuvvetlerinin muka-
nin izahatını en büyük bir alaka ile ta- biyesi tebliğ ediyor : Bir Çin taarruzu vemetini Arsamadıklannı temin ediyor. 
kip etmiştir. Görüpne neticesinde timdi- dün Yutangın yedi ltilometl'e garbinde Çinliler takviye kuvvetleri aldıklanndan 
ki vaziyet hakkında tam bir kanaat Japonlan ıiddetle tardetrniıtir. Yangçe mukabil taarruza aeçmiılerdir. 
ahengi müşahede edilmiştir. öğle yeme- nehrinin cenup sahilindeki bu harekette Şansi vilayetinde Lonahay demiryolu 
ğinde Führerin misafiri olan B.Haynlayn Japonlar 400 ölü ve yaralı ile 700 tü- mmtakasıAda Japon tayyareleri beyan
öğleden sonra Çekoslovakyaya hareket fenk buak.mıelardır. Çin kurmayı Japon- nameler atarak emniyet mıntakalanna 
etmiıtir. lann zehirli gaz kullandıklannı, fakat çekilmeğe davet etmiılerdir. Bu hal la-

Londrada kalaca 
Londra, 2 (AA) - Arabi.atan~ 

lbniaauudun küçük oğlu Emir Muı,-1 
met t.viçreye hareket ebnittir. r.ıJJ' 
büyük kardqi Arabi.atan veliahdı u' 
drada bir müddet daha kaJacakbr. yl 
liaht burada ditlerini tedavi ettirma' 
dir. 

ponlann Pek.in - Henkeu demiryolu ~ 
rinden Hankeuye kartı yeni bir ıaaıı;. 
yapmak iatediklerine bir İfaJet aibi 
lalli ediliyor. 
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Prag, 2 (ö.R) - Südet partisinin --------------------------------------------
resmi delegeleri B. Kund ve doktor Se- göz önünde tutulmasına ihtiyaç vardır.

1 
nan haberlere göre Hitler - Havnlayn yaai idare komitesinin kararlan f~ ;uı 

bekovski bu sabah otomobille saat 1 O. M" k l"L-d l l"L b ki 1 ı_ • ) 
1 lf,,,_ w ·ı c u~ eratta a ıuut ar unsur arın mü liatı e enmiı o an ı;,.at i netice eril cümhura bildirilmiıtir. Südetler ~: J gı ~ 

45 te riyaseticümhur ıatosuna gelmişler gayretlen ve İngiliz hükümetinin müda- vermemiıtir. Radyo ajansının bildirdi- Bivaride bay Haynlayn tarafından il" J 
ve derhal reisicümhur B. Beneoin hususi h 1 · t t' 1 · · M·· w • .. B K d H ı · L d d'I l d d' ~ d a esı mesu ne ıce er vermııtır. uza- gıne gore . onra ayn aynın or e ı en esas ar üzerin e ısrar e ıyo ~ 

dairesine alınmışlardır. Çekoslovak rad- kereler böylece mümkün olmuı ve rne- Runsiman tarafından gösterilen arzu Delegasyon reisicümhurun ileri ~rd iİ 
yosu dün aktam ıu notayı neşretmiıti : selenin muslihane bir tekilde halli ihti- üzerine yaptığı ziyaretin gayesi sadece 9örüıler ve deliller ha~nda fikırle 

cPragda hüküm süren siyasi faaliyet mali zail olmamıştır.> bir istihbardan ibaretti, yoksa verilmiı bildirmi§lerdir. ...;,1 
ve Çekoslovakyadaki Alman meselesi- Bertin, 2 (ö.R) - Gazetelerin kul- hiç bir karar yoktur. BB. Hitler ve Bundan çıkan netice ıudur : lYIŞ 
nin halli için yapılan müzakereler ev- landıklan lisan sakindir. Çeko~lovakya- Haynlayn vaziyetin nasıl telakki edile- kereler devam ediyor. iki taraf 111 ,/ 

vclki tebliğde bildirilen istikamette de- ya kartı hücumlar daha nadirdir.... Ve ceği hakkında mutlak ıurette mutabık verelerden ve gelecek müzakerelere 
vam etmektedir. Siyasi nazırhır komite- ıiddeti de azalmııtır. B. Konrad Hayn- kalmışlardır. lan ihtimallerden memnun r,örü11İİ1 Ju 
si ile Südet partisinin delegasyonu o.ra- !aynin Berıtesgadende B. Hitleri yeni- Prag 2 (ö.R) - Südet delegelerinin )ar. -
ııında bir içtima olmuştur. Şimdilik mü- den ziyareti tefsir edilmeden haber ve- reisicümhur B. Beneıle mülakatı üç sa- Berlin, 2 (AA) - Dün saat 1~ 'giJ 
zakerelerin neticesi hakkında müsbet bir riliyor. Bu mülakata çok büyük ehem- at ıürmüı ve milliyetler meselesi hak- Berıtesgadene muvasalat eden B. J-i .,ti du 
şey söy)emeğe imkan yoktur. Bu müza- miyet verildiği ve bu sebeple bugün it- kında 29 ağustosta yapılan huaust gö- layn derhal Obersalsberge gid.~r~ aıe1' 
kereler son senelerde girişilen teıebbüs- tihaz edilebilecek kararlar beklenirken rüımeyi tamamlamııtır. Südetler bu mu- Hitlerin yanına girmiıtir. Bu gotul-._..t 
ler arasında en çetin olanlardan biridir. havanın bulandırılmaamdan .akınıldığı haverenin aldığı tekilden memnun görü- BB. Hes ve Göring de iştirak etıf1""~ 
Neticeye isali için tam bir sabır gösteril- farzedilmektedir. nüyorlar. Südet partisinin neırettiği bir dir. Görüıme hakkında hiç bir t 
mesine ve ana yasa ile siyasi unıurların Paris, 2 (ö.R) - Simdiye kadar alı- tebliie aöre Partinin diln toplanan ai- neıredilmemietir. 


