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Bapnuhaırir ye umum! aeşriyat mUc!ilrO: 

HAKKI OCAKOt;LU 
ABONE ŞERAiTi 

DEV AJıl MODDE'l1 Tilrldye için Haiio 
s...ıuc............ 1400 l900 
Altı •wl&lc ••. •••••••••••• 750 1850 

TELEFON: "1f1'I 

f1ATI ( 1 ) KURUŞTUR 

• Fuarımızı 
13 G/Jnıle .. anlerin aayu 

314,345 dir 

Hatay Millet Meclisinde Tarihi Gün 
Alevi, Ermeni, Rum mebusl 
.......... se ins Tayfur Sökmenin 

r Atatürkü Saygı ve minnetle andılar 
evlet reis iği 21 pare topla selimlandı 

Devlet Reisi 
And içti 

Bütün intihaplar azanın 
itti( akı ile yapıldı 

Mebuslar Cümlaariyet esaılarına 
sadakat yemini ettiler 

Bütün Hatay hala doya
madığı bü yü:k sevinç içinde 

Yeni Hatay 
kabinesi 

Çok miimtaz şahsiyet· 
lerden mli.rekkeptir 

Kabinedeki beı vekilin befi de 
Hatay Halk partiaindendir 

Devlet mekanizması 
sür'atle kuruluyor 

Türk ita/yada yahudi aleyhtarlığı 

Denizcileri y ah udi prof esÖr ve hocalar Mu.htelitimizde~enerjik 
Mısır şampiyonunu yenebiliriz ! 

~AZAN~--=.,~= hır oyun beklıyoruz 
........ ~ mo.u bnıir anünde n çıkar yorlar 
"e:ı~~~=t~:;or. Mısır takımı haf/arından Mahmut Muhtar 

Burada udece Türk denizciliği ---------- gibi dünyaca meıhar bir orta muhacim vardır hakkında bellediğim duygularımı 
dökmek lttlyonmı. 

* Çocuktum, bir gün babamla asan-
sör üstünde akrabamızdan birinin 
evine misafirliğe gittik. 

Akf8Jll oldu. 
Bir top aeai duyuldu. 
Ve derhal lzmir körfezi ıtık için-

de kaldı. 
Babama ne oluyoruz diye sor-

dum. 
Kuılt ve boğuk bir sesle : 
«ltalyan donanması 1:. dedi. 
Donanmayı gören odadan ısbrap-

Ja kaçtık, ve batka bir odada yeme
iimizi yedik. 

Sıbnb, h6zün aanki bizi boğu- Y cıh uclilne ha11cıt hakJcı verilmi 1lft Italvan ,eh~ biri 
yordu. Parla 3 (ö.R) - Londradan bildirili- dmlar görilyoruz ki doiduklan memle-

Yine çoc~tu~. yor: Amerikanuı Londra sefiri B. Jozef kete göre taşımak hakkını haiz olduk-
~~la hır gun, K~rdon boyu~- Kenedi dün Alberdin.de aöz almı§tır: lan milliyetten malınım edilmiflerdir. 

~akı tüc~~~n . ~a~azaaına gıt- c Etrlfımızda bir çok erkekler ve ka- - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -tık. lılerımazı bıtırdıkten eonra 
( Kramer) gazinosuna öğle yemeği
ne gidiyorduk. 

Yollarda, kılınçlan yerlerimizde 
1esler çıkaran zabitler gördüm 1. 

Fakat bunlar bizimkilere benze
miyorlardı. 

Körfezde yüksek tekneli, bacalı 
gemiler yabyorclu. 

Babama, bunlar nedir diye aor
Clum. 

içini çekerek, F ranaız donanması 
Cledi. • 

Ve bizi yine bir hüzün bir keder 
aldı. 

* Kramer Jokantasında o•urduğu
muz saatler içinde hemen de ba
bamla hiç konu§Itladık diyebilirim .. 

Çeşn.e 
yolunda 

Dün leci bir 
kaza oldu 

Çepoe yolunda feci bir araba 
kaza.. obnat '" ihtiyar bir kadmm 
öliimü ile neticelenmittir. Umab
)'Qcfa lakin edilen Romanya ıöç· 
nıenlerindm Hasan oilu s.ıih Yü
riilr İaminde 80 ,..ı.nnda bir adam 
eti ile birlild. çift tekerlekli bir M "'" fC17npİ1107' ıalcamı opnculan bit' anıda 
araba,.a hin.ek Tatar çepıwııi el- Mısır pmpiyonu Elnadiülehli takımı ımuharririmlz Mısır futbolculan hakkın. 
'Yllrındald tarlalannclan ........ dö- dilndenberi ~ misafir bulun- da fU maldmatı almqtır. 

n DiİJ'orlardL - 1 maktadır. Kafile relal ile temu eden bir 1 - SONU 2 INa SAYFADA -I! .SONU 4 ONCO SAHIFED!::JI 

Temyizde sür'at 
Ağır hapis cezasını beş 
gün içinde tasdik etti 

j On bir Ağustos poesl Tepecikte nl-
1 şıu:ı.lı.sı EmJneyi, evlenmeden evvel koy

nuna girmek için zorlıyan ve bu arzuau
na muvaffak olamayınca bıçak darbeleri 

altında öldüren Kani.er 12 ~ gü
nü Atırcezada mubaJr.ne edilm1§ ve 18 

Fakat Rumlann hatta yahudilerin 1 sene ağır hapse mahkGm edilmifti. 
Bu üzilcll ve elim cinayetin tahkika

tını sekiz saatte ikmal eden mUddelumu-
o sıralardaki neıelerin~ bize W§J F d 8 ee e e 
g~ı'ldru,·~r.lannı anlatmak mümkün de- uar a ergama gunu 

mi1ik makamı, aiırcezadan altı saat için-
Nıhayet haham· (KaJk gidelim> de karar çıkartmaJa muvaffak olmuştu. 

dedi: ' . . . . Bu, hmlr adliyesinin bir rekoru ldi. Bı" ha 1 clık . . Sekwncı Euanmaz her ııiin bıraz daha B 
• ara ya ata ve evımıze . . •• h Ik ""ı ı • Karan muhtevi tahkikat evrak 28 döndük Orada b'. bov 1 fazla, muvaffakıyet IÇlnde devam et- ugun a eg ence erı l 

içinde kapandık kaMıık 1. gan acı ar ~ekted~r. Bugü~ Eua~n .. B~rgama - Dikili Atustosda Temyiz mahkemeıılne i~deı-
Ben 0 zaman, idadi sınıflarındt :-laik eglencelerı gunudur. : apılacak b •• •• k 

1 
• k rilmif ve 28 Atustoada taadik edilmlf; 

bulunuyordum. laik eğlenceleri ve ıece ıenl~eri bü. ve gece uyu şen 1 var 3 Eyldlde tasdik kararı hmlr ajırceza 
Türk denizciliğine dair hayli ma ük bir hareket yaratacak mahıyettedir. mahkemeaine ıelmi§tir. 

Jumat sahibi idim. Bu u.bah k11la meydanında Bergama Bu aece fuarda Beıırama Y• Dikiliden Fuan aon a(lnde zl7aret edenlerin •- Bu karar da, Temyiz nwhlrwmeslnln 
Çektiğim acılar içinde hep bubi' : Dikiliden ıelen maruf ciridçiler, tari- selen millt o)'UDCular Zeybek, Kalkan ,_ l312S tir. YekGn 31.f.3.fS ,. balii flmdiye kadar ilk defa rutJuum bir .cı-

gilerimle teselli bulmağa çalıııyo· : cirid oyunlanmm zevkle yaptacak oyunları. Ok atma. Benıi. Ye Daih olmuttur. Son Pilli dart .. t içinde ka- rat rekorudur. Bu aıretJa alır cezalı 
dum. ahiyette bir cirid müu.bakuı yapa- oyunlan o)'IU)'ac.klar, fuann Avrupai ra Te deniz yoliyle lzmire selenlerin • · suçlular biran önce mnhılreme ve akı-
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE - .ltlardır. ~u müaab.ıkalara balkmuz ıörünütü içinde Türkiba miHI o)'Ulllar 1'• 2228 Türk ~ 160 ecnebiclir. Diba betJeriDl öireDaıılf oJ.caJdmbr. 

MAHMUT F.SAT BOZKURT !!vetlidir. rubUDu )'afatacaldudu. - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -



~AJtA: ~ 
c;;; 

Türk 
Denizcileri 

y AZAN: Mamnut Emı BazTafTt 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
Büy\ik Amiral nerede) 
Nerede o1 
Elimden gelse, lstanhula gidece

ğim, Beşiktaşta yatan Barbarosu 
mezarından kaldıracağım ve :. 

Bak pebtıCUnu dama attığm (An
Clerya Oorya) mn çocukları şİmdi 
.enin sularuxla.. 

Büyük Amiral kalk ta gör 1.. 
Vaktiyle ıslahına. memur edildi-. 

ğin F railS'lZ donanmasının zabitleri 
şimdi sahilferinc:le: kıfllIÇ; aürii.yo:rlar. 

Bütün f:ıunfar oize iç ağrısı olu-

manlamnrzda F rmsrz: posta gemjsi 
Fransa öyle mi). 

Romanya Va.ı:>W'U da Romanya .. 
Bu sularda ha Türli aularında Türk 
zabitleri kılinç Wıyamaz öyle mi) .. 

* Bütün denizleri, Kmadenizi, Ak-
denizi kül haline koyan, fzlaıı<la 
adalannı ln.giltere aahillcrini topa 
tutan.. 

Ve sonra Hint demzlerinin engin
lerinde Cava önlerinde Türk bayra
ğını aelamlatan. 

Denizci bir milletin oğlu için, be
nim için bunlara phit olmak, bun
ları görmek nasıl bir acı, bir facia idi 
yarabbimr. 

Büyük günlerden. küçük günlere 
düsmek .. Büyük günler görmüş bir 
millet için nasıl dayanılmaz bir ce
hennem olduğunu anlamak güç 
bir fCY değildir. 

* 

--Y' &.oi1 a-7""a.U&.I.'-.,- iô = &iii9ıll• ,---= • - ----

ş • BE E 1 

Donanmam z şerefine 
Belediye 
sunda dün 

tarafından Fuar gazino
gece bir ziyafet verildi 

Belediye rei3imiz Dr. Behçet Uz tııra-,labalık günlerinden birisini yaşamıştır. f mış ve donanma kumandanı Amiral 
frndan limanmnzı ziyaret eden donan- Çok samimi hasbihaller ve coşgun bir 1 Şükrü Okanı tiddetle alkışlamıştır. 
mamız şe?"efine dün akşam Fuar gazino- r.eşe içiiıd.e geçem bu ziyafc:tiı miiteaki.p' 

sımda yüz efil l'Ciııilik müKdtef bii:- zip- Amiral Şiikrü Obn. refabtincle vali B * 
fet verilmiştir. Ziyafette şehrimizde bu- Fazlı Güleç, belediye reisi B. Dr. Beh-
lunmakt.a olan mebuslarla valimiz bay çet: Uz ve lime:nımızda.ki gemilerin ku- Limanımızda. demirJiyen d'Gnanmamız 

Fazll Güleç; Müstahkem ı:ne:'l~ k.unm- mandmıı ve sii:v~ri cıl.d.ıaiu h ld'c fuat: halk:m büyült: el.eniz sev 'sini: hare te 
tanı Tümge.aıe.ral RMim Aktuğu, Amir.al 
ŞüJı::rii Okan Tc bütün donanma k.uman-
dan, si.ivari ve zabitanı, dcvair reisleıi 
Ye gazetccı1er hazır bulunm~lardır. 

Ş:mlı bahriyelilcrimizi görebilmek 

sevgisi ile dün akşam fuar müstesna b-

Belediye 

sahasını gezmişler.. gördükleri muvaffa~ getirmiş, dün sabahtan akşama kadar 
kı:yetli eserler karşısında. coşgwı tahas- binlcı-ce vatandaş kayıklar ve motörler

süslerini ve Lakdirlermi i.tlıar eylemişler· le donanmamızın et.rafında dolaşmış 
clir. Türk denizlerinin satvetli koruyucclan-

Fuar gezintisi ~:!Slnda halk denizci· na karşı takdir, sevgi ve bağlılıklarım 
[erimiz khinde coşgun tezahü:raf yap- izhar etmİ§leTdir. 

ısır 
• 

~ampıyonunu yenebiliriz ! 

u telitimizden enerjik 
bir oyun bekliyoruz 

• 

Karşıyakadan: 
••••••• • ••••••••••••••••••• 

Yine Fuar için! .. 
senenin bir tek ayı lzmirin on bir aylık sönük hayatınin mahruroi· 

yetlcrini telafi etmeğe beşladı. FuMın açıhp iapanma devresi olan hu 
bir ay,ı- içinde şehrin umumi hayatında pek bariz şekilde görülen bit 
ka~avar. 

Ymn, uzak, dışarıdan gelenler, evvelce gidecek yer bulamayıp er
kence evlerine ka~larkcn timdi çoluk çocuk fuara ta.3ınanlaı,. F 
ce yanlarına kadar aokakJan dolduran: her amıf halkla. fuar: ıDenıJe
kette neşe ve hareket yarattı. 

Bu neşeye, bu Tcayna~aya t1ebep fuarın yalnız güzelliği, eğlencesi 
değil, ayni 7ama:nda b münasebetle temin edilen kazançlardır. otd
ciler. lokantacılar, esnaf, İi§çi, hepsi ınemnun..u SCnede en basit hİI 
hesap ile iki üç m.ilyonluk servet getiren bu dünkü harabe bir kaç _. 
ne 90nra belki de bir ço mahsullerden temin edilem~en varidatı ge
tirecek .. 

Yine görülüyor ki bn seııe fuazm kıymet ve ehemmiyetini halk 
tamamen takdir etmiş,. onu benimsemiş ve sevmİ§_tir. Oraya devletiıı 
döktiiğüı para.far, beledi:y · sar~ e~ler, bi belediye re
sinin lnymcti h~ bir teyl& ölçiilemiyecek olan y" 9ek mceaisi herke
sin cözü ömine seril~ gibidir. 
Bun~ ~iye re.isi~ cemil ollsun ~ $C1S$İemi,y . Eser tney-

dandacltr. Ve şü~e yolt ki. yangın yeri ortasında yükselen hu abiC:le 
şahsen Behçet Salih ve arkadaşlarının memlekete hediye ettikleri bir 
eserdir. 

F uann güzelliğine, eğlencelerine, kazançlarına inzimam eden mü
hinı bir §CY daha var ki o da memleketimizi, ~pılan işleri, aanayümi
z~ madenlerimizi bütün teferrüah ile yerli ve yabancıya öğretmesidir. 
Memleketi halka ve harice bundan iyi tanıtacak vasıta ne olabilir? 

Elhasıl hangi cepheden bakılırsa bakılsın lzmirin sönük hayatına 
neşe, ile, nurlarla karışan lzmir enternasyonal fuarı memlekette içti
mai, ve iktısadi mühim bir varlık olmuş, her Türkün kalbini iftiharla 
kabartacak feyizli bir müessese haline gelmiştir. Onu yaratanlar, ve 
bu hale getirenler varolsun .. 

N. öZE REN 

Orta öğretim 

Kıdem durumlarına ~öre -
terfi eden öğretmenler 



Hatay Devlet Reisi 
Hatay Meclisinde dün and içti yeni 

Hatay kabinesi de kuruldu 
Bütün Hatay hala bu büyük sevincin neş'e 

ve saadeti içinde çalkanmaktadır 
İstanbul 3 (Hususi) - Bugün Hatay 

devlet reisi seçilen Ekselans Tayfur Sök
men millet meclisine gelerek alkışlar 

arasında kürsüye çıktı ve şu andı içti: 
« Devlet reisi sıfatiyle, müstakil Ha-

tay devletinin kanunlarına, cümhuriyet 
esaslarına riayet ve onları müdafaaya, 
Hatay vatandaşlarının saadetine sadıka
ne ve bütün kuvvetimle mesai sarfede
ceğime ve Hatay halkının emniyetine te
veccüh edecek her tehlikeyi kemali şid

detle :men'e, Hatayın şan ve şerefini vi
kaye ve ilaya ve deruhte ettiğim vazi-

fenin icabına nefsimi hasretmekten ay-

rılmıyacağıma namusum üzerine söz 

veririm.> 
Ekselans Tayfur Sökmen bunu müte

,Jdp bir nutuk söylemiş, Atatürke derin 
filkranlarını arzetıniş ve Hatay istikla
linin yardımcısı ve Tilrkiyettln dostu 
Fransaya samimi muhabbet duyguların1 
izhar etmiştir. 

DEVLET REtStNtN NUTKU 

Antakya 3 (A.A) - Anadolu ajansı
nın husust muhabiri bildiriyor: 

Bu giln ilk toplantısını yapan Hatay 
millet meclisi tarafından devlet reisliğine 
intihabı dolayısile Tayfur Sökmen aşa
fıdaki nutku irad eylem1ştir: 

.•........•....•....•.•.........•••••..........•....••.•..............•......•....• ,. 

Büyük Şef 
Ve Başvekil arasında 

Hatay Meclisinin içtimaı dolayı .. 
sile teati edilen telgratlar 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Hatay Meclisinin içtimaı münaselletiyle 
.ATA TORKLE Başvekil Celal Bayar arasında aşağıdaki telgraflar te.E 
:ati edilmiştir. 

Başvekil Celal Bayar 
ANKARA 

Bugün Hatay Mil1et Meclisinin açılma ve devlet reisi intihabı ve 
:hu suretle Hatay devletinin teessüs ettiğini hariciyeden verilen maJuJ 
:mat üzerine muttali oldum. S 

Cümhuriyet hükümetinin bu muvaffakıyetini tebrik ederim. 

K. Atatük 

Atatürke 
ISTANBUL Hatay millet meclisinin sayın saylav

Jarı, 
Filen ve hukukan mibtakil ve mede- Pek yüksek sevk ve idarenizle büyük milletimizin bir hizmetinde 

nt milletler arasına kanşan Hatay dev- .Ulu Şefimizin iltifat ve tebriklerine nail olmak gibi bizim için tasavvur; 
1et1 ilk reisliğine beni intihap buyurmak :edilebilen en büyük saadete ulaşhğımız cümhuriyet hükümetinin yü-E 
•uretile hakkımda göstermiş olduğunuz Erekten gelen minnet ve ~ükranlarını arzeder, aonsuz bağlılıklarımızın! 
muhabbet ve itimada bilhassa ve candan iderin tazim.ahının lütfen kabul buyurulmasını istirham ederim ': 

r:;:a;tllv;U:~~e~~b=· ıa~~ ~ Başvekil CeJal Bayar . ~ 
olmağa maddi manevi bUtün mevcudi- .................... • .................. • • 11 ........ • • • "11••••11 • .................... : 
yetlınle çalışacağımı yUksek huzurunuz- başta muzika olduğu halde Türk ve 1 mek mecburiyetinde kalıyordu. Sinema 
da temin ederlın. Bu vesile ile Hatayı Fransız askeri ihtiram kıtaası yer almış- meydanında hoparlör önünde biriken 
bu günkil şerefli ve parlak istiklale ka- tır. Saat ona bir kaç dakika kala Cevad halltın alkışları meclis içindeki heyecan
vuşturan büyük Türk milletine ve cü.m- Açıkalın, Kolonel Kole ve Şükrü Ka- lı tezahüratın muazzam bir kubbeden 
huriyet htikUmetine Hatay devletinin nadlı çılgın bir alkış tufanı arasında çınlıyan akai gibi geliyordu. 

bağlılık minnet ve şükranlarını huzuru- me~in topl~dığı, Gündüz sinemasına Hatay meclisi başkanımn bu nutkun
o.uzda tekrar etmeğl kendim için ebedi geldiler. Muzıka Türk ve Fransız milli dan sonra birinci reis vekilliğine Münir 
hlr şeref kayna~ı ve mukaddes bir vazife marşlarını çaldı. Ve selim resmini :ifa Karabay ve ikinci reis vekilliğine de 
bilir ve Hatay lstiklllinin yardımcısı ve eden kıtalar teftiş edildikten sonra mec- Alevi cemaatinden Zeynelabidin Maruf 
TUrkiyenin dostu olan Fransa cümhurl- lis binasına gidildi. Ve saat tam 10 da seçildiler. Ve meclis tarafından bakla
ye~ .sam.imi muhabbet duygularımı Hatay meclisinin tarihi celsesi y~ reisi nnda gösterilen itimattan dolayı teşek-
ve teşekkürlerimi bu hissiyata ilAveten olan Mehmet adalı tarafından açıldı. kür ettiler. 

sundular. Ve pek çok alkıslandılar. Bu 
arada lskendernn mebusu Abbas ülkü 
ile yine lskenderun mebusu Selçuk ta 
birer nutuk söylediler. 

Bu nutuklardan 11onra mebusların tal\-
1ifine geçildi. Ve dört mebus aşağıdaki 
metni tekrar ederek yemin ettiler : 

«:Vatan ve milletin saadet ve selame
tine ve milletin bilakayıt ve şart hakimi
yetine mugayir bir gaye takip etmiyece
ğime ve cümhuriyet esaslarına ııadakat· 
ten ayrılmıyacağıma namusum üzerine 
söz veriyorum.:. 

Yemin merasiminden sonra Hatay 
devlet reisinin seçimi yapıldı. Meclis re
isi devlet reisliğine halk partisince nam
zet olarak B. Tayfur Sökmenin gösteril~ 
diğini bildirdi. Reylerin tasnifi sonunda 
bay Tayfur Sökmenin ittifakla devlet re
isi olarak seçildiği bildirildi. Ve bu neti
ce çok sürekli alkışlar ve candan tezahü
ratla karşılandı. Ve 21 pare top atılmak 
suretiyle ilan edildi. 

Meclisin bu kararını ve tebriklerini B. 
Tayfur Sökmene iblağ etmek üzere bü
tün cemaatleri temsil eden mebuslardan 
bir heyet seçilerek turizm otelinde ika
met etmekte olan Hatayın ilk devlet re
isine gönderildi. Ve meclis Türkiye hü
kümetinin fevkalade murahhası orta el
çi Cevad Açıkalınla, Fransa hükümet 
delegesi Kolonel Koleye teşekkür edil
mesi hakkındaki teklif kabul edilerek 
bu tarihi celseye nihayet verildi. 

Antakya, 3 (AA) - Anadolu ajan
sının hususi: muhabiri bildiriyor : 

Hataya ilk devlet reisi olarak intihap 
edildiğini kendisine bildirmek üzere 
Meclis tarafından gönderilen heyeti ekJ 
!elana Tayfur Sökmen Turizm otelinde
ki hususi dairesinde kabul etmiştir. 

Tayfur Sökmen Hatay meclisi heye
tine meclisin intihap ve tebrik.inden do
layı pek mütehassis ve müteşekkir ol
duğunu bildirmiş ve heyetle birlikte ka
bul etmiş olduğu Anadolu Ajansının hu
suat muhabirine de bütün Türk nıatbua
bnın ve bilhassa Anadolu Ajansının Ha
tay davasına karşı göstermiş olduğu ya
kın alaka ve hizmetten dolayı takdir ve 
teşekkülerini ifade eylemiştir. 

S O N H
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360 Şampiyon 
Avrupa atletizm müsa
bakasına iştirak ediyor 

Paris, 3 ( ö.R) - Kolomb stadında Avrupa atletizm şampiyonluk
ları maçları başlamıştır. 

24 millete mensup 360 şampiyon bunlara iştirak ediyor. Berlin 
olimpiyatlarından beri bu en mühim ntletizm tezahürü sayılmaktadır. 
Saat 14.48 de reisicümhur sahaya gelmiştir. Az sonra atletlerin geçit 
resmi mensup oldukları milletlerin hurufu heca sırasiyle başlamıştır. 
En ba~ta, kırmızı bayrakları üzerinde Kara kartal alametiyJe Arna
vutlar, arkalarından Alman Bulgar, Danimarka, Hollanda, Estonya, 
Finlandiya, İngiltere, Yunan, halyan, Leton, Lihtenştayn, Lüksem
burg, Norveç, lrlanda, Lehistan, Portekiz, Rumen, İsveç, fsviçre, 
Çekoslovak, Yugoslav ekipleri geçmişlerdir. En arkada Fransız ekibi 
yer almıştı. Atletler delicesine alkışlanmışlal'dır. 

İngiliz komisyorunun sivil esirle
rin mübadelesi hakkındaki tebliği 

Paris, 3 ( ö.R) - Merkezi T uluzda olan sivil esirlerin mübadele
si İngiliz komisyonu gazetelere verdiği bir tebliğde Burgos ve Barse
Jon hükümetleriyle temasa geçtiğini ve komisyonun gayelerini tasrih 
eden bir mektup gönderdiğini bildirmiştir. iki tarafla doğrudan doğ
ruya temas için komisyon Burgos ve Barselonu ziyareti de düşün
mektedir. 

Londra, 3 (ö.R) - Karışmazlık komitesi reisi Lord Plimut koJ 
mite azası olan devletlerin mümessilleriyle komite genel sekreteri B. 
Mingin ihtiyaç halinde Burgos ve Barselona gönderilmesi meselesini 
görüşmüştür. B. Ming nasyonalist hükümetiyle gönüllülerin geri 
alınmasına ait İngiliz planına karşı vaziyetlerini değiştirmeleri imka
nını görüşecek ve Cümhuriyet hükümetine de bazı noktalar hakkında 
izahat vererek kabullerini tayit ettirmek istiyecektir. 

Başvekil 
İstanbula gidiyor 

İstanbul, 3 (Hususi muhabirimizden) 
Ankarada toplanan Vekiller Heyetine 
riyaset eden Başvekil B. Celal Bayann 
yarından sonra şehrimize dönmesi bek
lenmektedir. 

Moskova V iladivostok 
hava seferi 

Moakova, 3 (ö.R) - Tayyareci Ka
laçin Moskova - Viladivostok - Mosko
va seferini bitirmiştir. Gayri müsait ha
va fart1arına rağmen 16370 kilometrelik 
mesafe 53 saat kırk dak.ikada, vasati 
saatte 305 kilometre sür'atle katedil
miştir. Bu seyahatin muvaffakıyeti Mos
kova ile Uzak şark arasında hava ınüna
kalatını muntazam bir şekle sokmak im
kanını gösterdiğinden b:lhassa ehemmi
yet verilmektedir. 

Aşçılıktan generalliğe 
Avusturalya adasının cenup tarafında 

yaşıyan Çinli bir bahçivanın oğlu var .• 
Artur Hok. Bu adam küçüklüğünden be· 
ri askerliğe meraklıdır. Umumi harp sı., 

rasında tam askerlik yaşında olduğun• 

dan bu hevesini yenememiş, İngiliz or• 
dusuna gönüllü olarak girmiş, Çanakka
le muharebelerine iştirakle Fransız cep· 
besinde harbetmiştir. 

Harp bittikten sonra Çine gitmi~. ora• 
da bir müddet ahçılık etmiş, sonra da 
gümrük idar~sinde memur olmuştur. 

1925 te Hong - Kong gümrüklerinde 
çalışıyormuş. Çin ordusunu tensikc baş
lamış olan Çang - Kay • Şek bu eski as
kere yeni Çin ordusunda bir generallik 
vazifesi teklif etmiş ve eski ahçı Ho
Lung İsmiyle bir Çin fırkasına knman
dan tayin edilmiştir. 

19 30 da Çin dahili harbine iştirak et
miş ve bir çok zaferler kazanmıştır. Şim
di Mogolistanda bir Mogol ordusunun 
kumandanıdır. 

lfade etmekten derin bir zevk duyarım. Bu hadise yedi pare top atılarak tesit Bütün intihaplar meclisi teşkil eden 
Hatayın siz sayın aaylavlarına Hataya edildi. Mehmet Adalının metni dün bil- kırk mebusun ittifakiyle yapıhnı§tır. 

yalnız ve ancak refah ve saadet vadeden dirilen açış nutkunu takiben reis intiha- Riyaset divanının bu suretle te.şekkü
ağır şerefli ve o kadar da mesuliyetli hına geçildi. Ve halk partisi başkanı lünü müteakip sırasiyle Alevi cemaati 
vazifelerinde parlak muvaffakıyetler di- Abdülgani Türkmen sürekli alkışlar ara- adına ikinci reis vekili Zeynelabidin 
!erim. sında başkanlık makamına geçerek sık Maruf, Ermeni cemaati adına Antakya 

Şang hay etrafında harp 
İstanbul 3 (Hususi Muhabirimizden)- sık alkışlarla karşılanan nutkunu söyledı. mebuslarından Jsa Kazanciyan ve Rum 

"l{eni meclisin açılması münasebetile Ha- Abdülgani Türkmenin nutkunda ULU ortodoks cemaati adına da Dr. Vasil 
tayda sevinç tezahi.irleri bu gün de deı- ŞEF AT ATORKON isminin her geçişin- Huri Türkçe çok heyecanlı birer nutuk 
varo etmiştir. de alkış ve yaşa seslerinin arkası gelmi- söyliyerek şarkın Atası diye tavsif et• 

Hat.ayda devlet makinesinin bütün ci- yor ve hatip dakikalarca nutkunu kes- tikleri Büyük Şefe tazim ve minnetlerini 
hazlarının stiratle kurulması ve iyi işle
mesi için çalışılmaktadır. 
Beş kişiden mürekkep olacak kabinede 

adliye vekaletini B. Cemil Yurdman de
ruhte etmektedir. B. Cemil Yurdman 
memleketimizde ceza hakimliği yapmış
tır. 

Maarif vekıiletini kabul eden Faik 
Türkmen ise 35 yaşlarında münevver 
bir gençtir. İstanbul üniversitesi ile Sor
bondan mezundur. Muhtelif eserleri var

Öır. 
Nafia vekili Kemal Alpar kıymetli bir 

mühendistir. Maliye vekili Cemal Baki 
mülkiyeden mezun iyi bir maliyecidir. 
Ziraat bankası müfettişliğini yapmıştır. 
Başvekil Abdurrahman Melek iyi bir 
idareci c;larak tanınmıştır. 

HATAYIN TARtH! GüNü 

Antakya 3 (A.A) - cGecikmiştir». 

Anadolu ajansının hususi muhabiri 

Ingilterenin 
teklifleri 

Polonyada müsait 
surette karşılandı 

Cenevre müzakerelerinin tekrar 
başlıyacağı hak
kında ümitler var 

bildiriyor: ---o--

Hatay milli meclisi dün saat 10 da Londra 3 (A.A) - Polonyanın mer-
Türkiye Icvkalfıde murahhası orta elçi kezl. Avrupaya ait meselelerinin halli 
Cevad Açıkalın ile Fransanın Hataydaki hususunda teşriki mesaide bulunmasına 
delegesi Kolancı Kale ve Hataydaki mlitaallik olan ve evvelki gün Lord Ha
Türk kıtaatı kumandan mümessili Albay lilaks ile Polonya maslahatgüzarı arasm
Şdkrü Kanadlı, Hataydaki Türk ve daki mük:tlemcyc mevzu teşkil eden 
Fransız sivil ve askeı·i ricali, yerli \' ya- meselenin Cenevrede B. Bek ile İngiliz 
bancı bir çok gazeteciler ve Hatayı teş- mürahhasları arasında tekrar mevzuu 

İ kil eden muhtelli cemaatlere mensup bahsedileceği zannolun.maktadır. İngiliz 
yüzlerce davetlinin huzuru ile Gündüz teklifleri Varşovada müsait bir surette 

Bütün 
Yeni 

şiddetile 
bir Cin 

Tokyo, 3 (ö.R) - Domey ajansının 
naklettiği gazete haberlerine göre Çin 
kuvvetleri ric'at ediyorlar. Teyang şi
malinde beş Çin fırkası ric'at halinde
dir. Japonlar bir çok muvaffakıyetler 
kazandıklarını bildiriyorlar. 

Puyang nehrinin garbinde Çinliler 
müstahkem mevkilerinden çıkarılmışlar
dır. Bu hareket Puyangın garbinde vo 
Puyang ile Kiokiyang - Nan Şeng ara• 
sındaki dağ silsilesinde olmuştur. 

Aaahi Şinbon gazetesine göre bu mu
harebeler Şanghay etrafında yapılmı' 
olanlardan daha ıiddetlidir. Dağlık 
mıntakada T ongolin mevlciinin :ıaptı 
için sekiz aaat süren muharebeden sonra 
300 Çinli ceıedi harp 1ahasmda kalmıt" 
br. 

Japonlar Honan villyetinde, Hankeu• 
nun 250 kilometre şimalinde de muvat
fa]uyetler kazandıldarını ve Klokiyan
gın altm11 kilometre cenubu garbisinde 
Linyotsiyi zaptettiklerini iddia ediyor• 
lar. 

Paris, 3 ( ö.R) - Çin l~aynağmdan 
Sarı nehrin şimalinde Çinlilerin yeni bir 
taarruza giriştikleri bildiriliyor. Maksat 
Longhay demiryolunun garp mıntakası
nı tazyikten kurtarmaktır. Harp fnkişal 
halindedir. Cuma akşamı neşredilen bir 
tebliğe göre Honan vilayetinin şimalin
de.Japonlar ıiddetli bir hezimete uğra
mışlardır. Çinliler Kiyangi aldıktan son
ra Mesyen karıısında Uyanga doğru llerJ 

' 

· sinemasının salonunda açılmıştır. karşılanmış olup Cenevre müzakereleri-
Binlerce .halk binanın önündeki mey- nin tekrar başlıyacağı hakkında ümitler 

danı tamamen doldunnll}. kapı önünde beslenmektedir. 

Leh başkumandanı Mare§al Ridz Sm11gli liyorlar. Japonlar bütün gayr~tlerine 
ve ha.rlci11• nazın B. Bele raimen .an nehri ııeçememişlerdir. 

devam ediyor 
başladı 

1 

{ore adasında Japonlar 



il\ 

ŞEYTAN 
VE KUMPANYASI ............. ~ ...................... . 

Fuarın ltalyada yahudi aleyhtarlıtı 

neş~sı ıy ah udi profesör ve hocalar 
• 

Halk operetı 

meslekten çıkarılıyorlar Büyiik aşk ve macera romanı aa:tıaı .. 
Fuarda on beş oyun vermek üzere 

- 4 7 - şehrimize gelerek on beş gece mütemadi-

- ·Anbyorum. ~. Ufir hınzır ı K ak k kı f ti• h Ik yen fuar sahasına neşe ve ,etaret saçan .,,.. arm antı ya e ı a ın Halk . ..dd .• b"f · h 
Valberger itin nasıl da farkma var- • • d d. d opereti mu etını ı ırmış, şe -

gecyışıl evamake ıyukor1 u. b b rimizi terk etmek üzere iken, kadirşinas - BAŞTARAFI 1 tNCt SAHtFEDE -
· J'Jllf• a ın ay çoc ar gru n ~ . . ·ıh 

- Naaal vannlflA varmıt Mu - I d I • k 1zmırhlerden, bı assa Karşıyakalılar-
. run arın an zuma ses en çı ara- d b" grubun ·· · d - li cBunlar, doğdukları memleketten, 

hakkak olarak birıey varsa o da ben rak oyınyorlarch. Bir eıtekçi. bir an tk~r-lar ısinrarfı uzdermRe eger. 
..:~.: 0 adamın elindeyim. Filmleri etek z~ı-ı! •• k d · k b 1 sana .... ımız y e uar a us pavı- hükümetin kökünü kaz.ımaja karar Ter-
i"- Sunı•unu ar a an ır ar..ı- d k" k h t• tr da d ·-· b" d" ldukl · · t benim aleyhimde ve bilmeden, ken- k kecl. d Yakmda h. yonu yanın a ı açı · ava ıya osun ıgı ır ıne mensup o an ıçın ar-

!erinde veya bunların tahsil derecesine müddetini doldurmamışlardır. Diğer ~ 
muadil olan diğer mekteplerde muallim- Uz bia yahudinin ise eberiai balyan ta
lik a.ı& yahudilere &evGi eailimez. Ya- bii7.aine geçini, ~dar. Bu yirmi 
lıudi ul.ından olan muallimler, mükte- bia yalaudi alb • ., müddet içiade 1talya .. 
sep hakları olsa bile, bu haktan mah- dan çi.kmaia mecbur tutulacaklardır. 

varl! sev lJOI' u. ır t il d h - · '--'bul L d dil ·.ı d" Hattl b d: ... e mensnn di muvaffakıyeti için müthi11 bir si- ·d LLA d k h .. on ems a n vennegı .!Mi etıne-. ,su- e mı,.er ır. u - .... 
l!!UM1n at\ aıca amur ve yas t·ı l · · ı · ı . b . ekl . ,_ ı n1 bil -- .ı datl b din lah olarak kullanacak.. k 1'u r d re 1 e zmır 1 enn U ilSt cnne ÇOA na- O mıya ar e. .auec:e ec an U • 

M.. ·· J Ev ·· 1 kı- o IU ıe IJOI' u. z.ik ve fiili bir mukabele göstermişlerdir.• den olduğu için, ayni derecede şiddete - oayo an.. ger o guze Cm. · 
bu h ta Valbe ezdinde •• • Halk opereti kendilerini teşvik eden bu manız tutuluyorlar. Dınt taanubun . en 

za mua . rger n - Şövle l»ıra2 d11arı cıksam ne · k nlan d ld x:... "b · 
te§Cbbüıte bulunmasını söylese idi- • . • • • • heyetın arzusunu yerine getirmek üze.. oyu zama n a o u... gı ı. 

rwn edileceklerdir. Bu itibarla kanwıwı 
makabline de fümulü vardır. 

Yahudi profesörler ayni suretle Oni
versite tedrisatından da ih.raç ediliyor
lar. 

Albnca madde ile tasrih edildijine . • • __ _ıd tm"y kt" bu vazı·- olur ıanki •• dedt. Kend1mı müm- re reperetuvarlarında r cperetuvar ol- cBiz Anglo Sak.onlar, vicdanımı:bn 
nız ıw n:ıo e ı ece ı ve kün b ·· ..., d 

tto bulunmı acaktı. merte e ~ostennerte!e e ı;a- madığı halde Leblebici Horhor ağa ope- bize telkin ettiii mezhebe intisap hakJa.. söre bu kanun emimamesince yabudi 
yel Lö H r 1dı lı,mm. Burada yalnız batına pat- retinin notalarını Istanbuldan getirterek ı nı o vakit gibi bugün de esaslı bir hak ırkına menMlp telakki edilenler ara•ın· 

;8 .. ;J'e Mr•ı · lıyaeağım. bütün dekor ve mizansenlerile eylUlün 

1 
olarak ilan ediyoruz ve bu hakkın hiç da kendileri yahudi olmadıkları halde 

BaGzü ~ladı. Runll karar ,.erdikten ~onra ça- dördüncü pazar aqamı yeni sahnelerin- bir suretle ihlal edilmesini kabul ede- ana ve babaları yahudi olanlar da daltil-

şı5nı saded~· B . k- d buk dönmek iizere odadM çıktı. de oynamağı kabul etmişlerdir. Ferağati meYiz.'> 
1 

dir. 
- us, ı. u ım nnsız ı. R 3 (Ö R) 1 l d h d" O - f 1 l d h d"l · 

F
·-L- •• l ki · * nefs esası üzerine çalışan Halk opereti oma, . - ta ya a ya u ı- iger tara tan ta ya a ya u ı ena 

- a&at 0 guze z sıze .. ı ı h. d k" t db. ı · "- v t b.t • ib·a· ş· d . kad 
Su G

.. b" d h ela b memleketimiz · sahne fılemiııde tekniği er a ey ın e ı e ır er gıttıa.çe agır a~ sayımı ı mıı gı ı ır. am ıye ar 
- a us ve ır a a u 1 k d a. .. - ·· ..... L__ _ ___ ._, ı·-' _ _ı_ 9..1 L!_ _ __ ..ı,_!_ h'" · 

im J L~ H 1 • • • b-~'- l çok zor bir şube olan operetçiliği Jneşlek tul ma ta ır. ~ua u• uu DiiUllyetUı uuy- oturan .. - y 11CU.-ı uvı-
menua Re e... an u eye •tını ça UA ve co- · b" k db" 1 n• a·ı · · 1 • ,_. dit · · S · 

1 b
• • • • B. • h. edinmiş değerli sanatkarlar,un~dan mil- yenı ır ta ım te ır er ı an e 1 mıştır. yet erı tesoıt e l mıştır. ayım tamaını-

Roma, .3 (0.R) - Fransadan ltal· 
yaya girmesine müsaade edilen Franma 
eazetelerinin kontenjan mikdan oldü
ça azaltılmııtır. Bu sebeple dün Romaya 
gelen Fransız sazetelerinin ekserisi pek 
çabuk kapl§dmıttL Httl bir çok sazete 
satıcılarına Franm ga~eteleri biç gel• 
memiıtir. 

Paria, 3 (AA) - Havas ajanaınm 
T ri,yeateden iatihbanna göre yalıudileı 
aleyhinde ittihaz edilmiı olan tedbirler 
sebebiyle bu tehrin yahudi olan devlet 
memurları ile umumi müeuesatta çall'" 
pn yahudi miistahdimin istifa etmel• 
hazırlanmaktadırlar. Bütün memlekette Cüa hayretle Jana bakh. ay ıtırrnıftı. ır aemı tec ızatc1- kk ı · y . hn 1 . d . . Bunlar dün DüçcıaİD rei.ıiii altında top- ~ .bjttiği zaıaaa IMs yekiloua doksan bi-

p -:L.! J deci" Ol ema raıtlamPl1. ~'' ,..f::-.mp~ ufak re ep ır. em sa e erı,.n e yenı yenı •• - "'" m&yi an.. 1• an bi . . · d Tekl"f b muvaffakıyetler dileriz lanan nazırlar meclaınde karai1aştınl· ni bulacağı tahmin ediliyor. bu kabil istifalar vukuuna intizar olan .. 
bir kerre oldu •• Artık onu deiil, r semllt var ı. · 0 "'tna · mıştır. . Resmi istatistiklere göre 1919 da. maktadır. 
timdi ne yapacağımızı düfGnmeli- sibai,ti. Dei'hlll kabul etti. Mu~ Maa•:~ nazın 8. Botaçi bUyült Fa,iat yani öunkn kanun euümamesiyle yahu- Vaşington, 3 (A.A) - 1talya tara-

yiz. Unutmıyahm ki burada mu· mele Te ba7.11'Jık tamam oltınc" h1r Fuarda medmnce rrkm mUdafaaıı için kararlaş- dilerin ltalyada ka1ma1an için kabul fından yahudi1er aleylıine lttitıaz edftmit 
valıkaten bulunuyoruz. Eğer bizi be 9'iin içinde hareket edilebil~ tmlmış olan esaslar dahilinde faşist gö- edilen en son yerleşme tarihinde habra- bulunan tedbirler hariciye nezareti tara· 
ararlarsa erıeç izimizi burada ve cekti. rüşlerine istinaden 1ahudilerin mektep· da. ~bllit bin yahudi vardL Bundan an· fmdan yapılmakta olan bir anketin mev .. 
kolaylıkla bulabilirler. Jan I..;; Helye, talisizliği içinde B " •• lerdeki vaziyetini izah etmiş ve mektep- !aşılıyor ki 1919 dan beri ltalyaya da- zuunu tqldl etmektedir. Hariciye neza .. 
. - Haldıaın.. Altı aydanberi yine kadttin kendisine y&t'dım et- ergama gunu lerde ırkın müdafaası için bir çok ka- ha 20 bin yahudi girmiştir. Bunların OD reti bu baptaki müzaken:lerinden eonra 
medeniyet ve insanlıktan mak melde olduğunu di,ünerek dön'.i- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE rarları ihtiva eden bir eminıame kabul ·iki bini 1'9H ten aoma airmit 4'11p ltal- mülteciler komiayonundald · Amerikan 
Afrikanm vah.ti çöllerinde, vahsi yordu. Birden hatınna fa•e ile oy- ve neşredilmiştir. yan tabii,yetini is~ebiiınek için kanu- murabhasına verilecek o1tm talimatı · tu-
bayvan inlerinde süründüm. Yi- nıyan k,..di masalı geldi. Düsman- lzmirden aynlı:ınların szıyısı 2098 Tilrk Birinci maddeye göre devlet mektep· nen ltalyada upri bq sene ikamet vip etmiştir. 

ne oraya döneceğim. Yine orada ları kedi. kend1 fare idi. Kedi fa- ve 3 l ecnebidir. 
kendimi ve hayab unutmaia çalı- reyi nasıl kendi keyfi ile yakalar 

DONANMA KOMUTANLARI pcaiun- salı..erir Ye sonra yine yakalana 
Cüs hürmetle eiildi. •ilii ve dü•man1an da onunla b i'y- ŞEREFiNE ZiYAFET Ruzveltin nutkundan sonra 
- Ne emrederseniz. Nasıl em- le mi oynnrorlardı? 

h Donanmamı%1n limanımm şereflen- L ••• •' ••••••••••••••••••• .. •• rederıeniz aZ1T1m m&syö. Ba,ı eiHk yürüyordu. Kordel Hul ve Ruzveltin nutukları · . . ı.-.•.\\\\\\\\'.\\unnnn•nnur•11--- ÜÇ BtRLtK KARŞISINDA 
J H I 1 I d k .. dirmesi müna~ebetiyle dün binlerce hal- yazan 
an L& e ve e in sa ı Uf&ll- Yürürken de altı ay evvelki kor- kımız kordonu doldurarak donanma Amerikan polita'kuanda bir dönüm nok- Amerikalılar, bizzat Amerikanın teh• 

nın omuzuna koydu: kunç geceyi hatırlıyordu. Dü!fün- taama işarettir. Alman ve halyaa gaz•- p • D • 'k likede olduğunu görmüşlerdir. Evveli 
-Cüs. dedi. Benim sadık ve ve- celeri arasına buka bir hayal da parçalarını tahassürle seyretmişlerdir. teleri yanılmamışlaraır ve Almanya ile ıyer Omlnl iktısadl tehlike, .sonra siyasi nüfuz sa~ 

fakir arkadafım. Şimdiye kadar karıtt•. Kendini bu hayalden kur- Haber aldığımıza göre yakında donan- ltalyada gazete demek hükümet demek· 1 111111:::llllllllllllllllllllllHlllllll:ll hasında tehlike, nih~et ideolojik tehli .. 
bana bircok ve pek çok fedakarlık tarmak İAtedi. manın -ziyaretine müsaıı.dc edilecektir. tir. Birleıik Devletler gerçi bir az müte- ke. Amerikalılar tehlikeyi birlepıiş Ug 
yaptın. Kendini bana feda ettin. _ Hayır •• Hayır .• dedi. Ben;m DUn gece saat ?O de fuar gazinosun- azzımane olan infirat siyasetini henüz !a~ı mil§ahed~ ettı1er. 'E...,,,ell Hitle~rin devletin kuvvetini ölçmek suretiyle o1ç-
Bu fedakirlıklannı artık sonuna arbk insanlar arasında, insanlar da, donanma komutan ve .zabitanı ıere- terkctmiş değildir ve henüz Amerikanın -ıktidant gdmte9ı "ft. ~a~ ~h: mUJlerdir. Ştmdire 'kadar japonya 0 n .. 
kadar s&tünneie mecbur dejilsin. gibi yaÜma~a hakkım yok .• Ren. fi ne müke1lef bir ziyafet verilmiş, ziya mcsul adamlan oldukça yakandan ve lanmuı ~ukua geldı. Dırektorluk reıımı lara donanması itibarile, o da yalıus 

- Ne demek latiyonunuz möa- cemiyet hudutlarının dısında kal- fet geç vakite .kadar nınimi hasbihaller uz4~ koaupnakt;lırlar. F..kat niha- ~i? ~ir zaman A~erikalıl~r tarafında,ıı Uzak prk öl~UsUnde tehlikeli görilnm~ 
-ll? ..., n...:: v h'-~ içinde geçmiştir. yet. Vaşingtonda beşeri olan hiç birşe- ıyı bır nazarla gorülmemı§tlr. Bunda tn. Bttyilk haıyten önce~ ...,. 
7v masa, au.-unmege ma 11:umum. · . • • bir Cenubi :Amerika kokusu bUlurlar .. iara kısmen Alman muhac"ırlennın· . , __ .,_. 

Eier lll'Z1I ederıen hu andan H • •. l • ye Amenkanın lakayt kalamıyacagı .ıuua 
itibaren hürsün. Bunu sana mem- ~tl~~=~ıt~!~:;1:;.:ren ta;I: :"o' .. , .. •

0
··,··,·a···,··

1
•n•• •m••••e••k .. t .. u .. p•••ı·a··,·•1•: prensibi ortaya konulmaktadır. Ha~ ~ultte1if ~leketl~den gelmit muha- balığından dolayı sempatikti ve harpten 

• eti t kl"f ec1· T"'l"" · h • • daha fazlası yapılıyor B Rooseveltın cırlerden yanı mUhtelaf kanlann karıtm•- beri A1manya o kadar matluptu lci ona 
nunıy • e ı ıyorum. a ıını ülva ve riivalar artık benden : .......................................... : · · smdan rneydal\a gelen Ameri1can balkı acıdıklan 1.:•ıe 

0
.,muc:tu. Italya,,.a gelinc'"-

benim zayalh tiliimle daima bir- uzak.. VE ARTIK BlRBIRIMIZJ V k • / Kanadaya ait iması yalnız Kanadaya uı ıı "' " .., 
lettirecek değilsin. Felaket ve, .. BiR DAHA GöRMIYECE"""IZ. AOTşıya aya lŞ eyen münha~~r değilcl~r. Birleıik devleti.er ya- ırkç!hğı daha fena karfllllllllftlr. onubl\yükbirdevlettellltldetmiyorlar-

1 h
-'-- • d • u bii / d • L hancı hır dev1etın Kanadayı tehdıt et- 1935 te Ha~n eehrinin \,qla- -dı. Fakat bu Uç devlet bir yandan arala .. 

tı~~-arılmd a... aa.ız ktiy~~ H~!~ e Bırdeıı yıldll'ıtna .urulmut gibi OfO S er en flRÔ yet mesini kabul etmiyor, fakat buna baka- ması, ve çabucak lngilteTe aleyhtan bir nnda antidemokratik bir re1hn Uzerinde 
Orga o upn~ çe gım suuntı- oldu. Dün gece geç vakit, Kat'JlYakada Or- k ah b" d l . A l mahiyet alınll9l, Milletler Cemiyetinin rnllıverlectiler. öte andan biri Manrıı .. 
lan L--ı"mle bı·rı!ı ..... _ -n·m de --L Old ..., hl "b• d k .. d 22 d d ..., ra • Y ancı ır ev etın vustura ya •- L--.. A __ _,ı__..ıı_ bit __ı_ __ ..J_ı ..i. ':t ' y-ucu uue - \'GA- ugu yere mı anmı, gı ı u so agın a numara a otur ugunu y . z 1 d hd" . ·· "'T"" ao&111&1• ~ ~- •• • • .ı -u- • k ç:-t- ~'-'- ...&..ı ·.ıı:.:-· .. d~:ı__ • dan b d ve cnı en ayı te ıt etnıesıne ve mu- t'lyı .:uue geçırere ve ıuııı IeUlllle 5 ....... 
ti .... ı S« wu::e vıc aza ı U- kaldı. tsöyliyen «Sadullah> ıldlı bir kariimiz d tm" .. . .. ikA d B ihta bi tellkki edilmiştir. Şipla__. ki Bir- -re'" -.~-ki Av··--·-..yı "'--'I... -..1...-L k •. ••ı" .saa e c ıyecegı aıı ar ır. u ruı "'- ~ .. , u""" wnu._, - UIUl& ICU1:'n:!A 

yuyor ve ço uzu uyorum. Biraz ötede, Tunusun lükı otel- gazetemize telefon etti. Akşam saat yir- Almanya ve ltalyaya karşı olduğu kadar letik denetler Milletler Cemiyeti izuı ft lrilt\ln orta Avrupayıtehdit ederek; 
Cua, Jan Lö Helyenin sözünü !erinden birinin kapıaı önünde, ve mi ikide fuardan Karııyakaya gelmek Japonyaya karşı da kıymeti vardır. deiildi. fakat onan miie · ·,m. Ameri· üçüncU HaheŞistanı i!gal tspanya bJuo. 

kesti. Janın yolu üstünde bir adam du- üzere otobüse bindiğini ve biletçinin INGtUZLE1UN ARDINDA kan bmoyu Romaya ka111 ayaldandL. bia'l tehdit ve lmparatorl~k fikrlYle ,_. 
- Möayö., dedi. Ben timdiye ruyorda. Kuııyab için on kun11 yerine 1 S hruş MER Biraz •OMao Japoaya ~i ele ce- lenerek muvaffakıyet ilzerlne muvafia--

kadu size kartı en uf ak bir hlr- Bu adam, elindek\ kibritle si- alarak on kurutluk .bilet ke.tiiinden Ji· A iKA.. çiriace. Amerika ~ ayni reabiyo- kıyet ,_: ___ dılar. 
Hattl bu sözün fiimulü üç Oominyo- Aa&1U1 

mebizlikte bile bulunmadım. fa- garasını yakıyordu. Hemen ora- kayet etti. Otobüsün de 4 31 numaralı nu gösterdi ve ilk defa olarak Jçon. or- :t-'- Amerikanı- .,eru· durumunun ... _ . nun sahasını bile apr. B. Roosevelt, ln- <A9""" .. " U1:"' 

kat eöer bu vadide bir tek kelime cıkta bulunan küçük , bir gazete olduKunu söyledi. Biz.im yaptıiımız tah- dulan Şangla.aya çıkanlınca bu r~ rin ~,_,,.; L..--'lardır. n•- An-'- ~-L~ • gilterenin tecavüze uğramasına Ameri- ..........P1'-n uun vır gı~ 
daha ıö•livecek olursanız 0 za- kö11künün arkasına saklandı. kikat Karşıyaka otobüslerinin saat do- tekrarlandı. Ta.kip eden badiseler Ame- son tesanu""dil hissı·,· bu"" tun·· demo'--""'t. 

J J kanın tahammül edemiyeceğini aöyle- 'lUllua 
man hü.rmet hududunu a, .. ,. .. öıını • K. afaa.ın.da bir iamin zonklar kuz buçuktan soraa 00 kurut yerine on b rikada zihinl.· •• .erdeki :ia~aleyi ancak hız.- re'ı"unler1e ve billıa-a ._ ___ v-ın~ı.---- miı değildir; fakat sözlerinden u neti- _ = r~ "" ısu.ı.c-
zannedıyorum. gıbı aksın•. duydu. • bet kuruş almalarına belediyenin müsa- lanclırabilırdi : Evveli Üpaoy·a· harbi .• re ile bir "--"·-üt h:-.ı, Japon, Afm .... ceye varılması bile mümkündür. tngilte- \~ ..,.. _, 

_ Mersi Güs, mersi kardetim. - KarJak .• Jeroum KarJak. ade ettiğini gösteriyor. Faka.ton beş ku- aonra Alman ve ltal:ran müdabaleııi, ltalyan ernellerln.ıı-- _ '.L..!Jh·-· bu re de Fransız imparatorluğunun dostu uen .... uı ...._. 
- Şimdi vereceğiniz emirleri Evet, bu uzun boylu, iri yarı, ruş alıp ta on ku.ru,Iuk bilet kesmek ve müttefikidir, Londra ve Paris, sulhu Roma • Bedin mihverinin ıe,ekkiilil. emellerin ittifakından duyulan endişe; 

beklİJOl'UID misyö Jan.. herkül yapılı adam bütün felaket- doğnı deiildir. muhafaza İçin birlikte hareket etmekte sonra Çin harbi ve anti komiııtern blo- bundan böyle bir dünya politikaa mev .. 
- Bu defa ıen hiç bir feyle lerinin sebebi olan amcazadesi Alakadarların bu hususta dikkatleri- ve birlikte konuşmaktadırlar. kWMID orgaoizuyoDu. aiAa,yet .aDflua ve cut olduğu. ve mesell Avnıpada WJ• 

lllefSUI olma.. Hatb fiatüya mem- Jenun Karjaktı. ıü çekeriz.> ÇekoslovakyaDlll tehdit edilmesi. Uzak şarkta yapılan b.er pyin iki Ame-
leketlsine doğru sideceiiz. Bizi Jan Lö Helye onun üzerine atıl- = Bu değiıiklik çok ehemmiyetlidir. TEHLlKICDE OLAN rikap kadar akisleri olacağı d\lfilDoesi. 
oraya sitürecek bir .apur arama- mak için kendini aiç zaptetti. Çünkü Amerikada infiratıçalılt politik.uı AlılEJUKALILAR DDIOKRAT DEVIEl1.ER 
ia ıidecejim. Daha dojnuu ken- ff•YD'·· Sarada bir meeele çı- Hırsız ıair çok kuvvetli görünüyordu. Doğru9a. 

h karmak d ... , L-..1 __ L!_ Yeni Orlean zabıtası bu civarda Gü!- dünya harbinden heri, Vaıington 19 l 7 . . . . ANLAŞMASI 
di emrimizde ususi •e lriiçfik bir e11 ' uunuaan uu- in ev- d k. .. d h 1 • nd-L· • b" Fakat bırleşik devletlerı en zıyade sar- Amerika kamonandaki bu cleiitiiılila 
_; ...._labı·IU'• ,._ 1..!-Jamak :-:_ Tel L ... mak )lzımch. lü Jak ismiyle maruf bir hırsızı aekiz e ı mu a a esa eanMı ~ı aym ıs ve h ph di kı 1 da F 1 •- uu --- &ıra---- .. u ~ zihniyette deiiJdir. Barı•la beraber an şey iç şü esiz ken · ta arın ranaız ve ngiliz imparatorluklan içill 
yorma. Bu ıaretle .iatecliiimiz ye- Karjak, sazete kÖfldine doiru aylık tak.ipten sonra yakalıyabj}miftir. ehemm· di Ye ı_ • eıllıİz bir .ti- YUkua gelen hldiseler olmuştur. Evveli ... auaın bir eheı:DJDÖ'eti olduiwm il&-
- .-:..1ebu-~- p·bı· bızı• • L!_ -:ı..ndfl. Güllü Jak ancak 18 yqmdadır. Çok ıye ya -l'DllMY B ı hük"" darbe · D hal Am L__ __..ı__ n:__ı_ 
;;..;..-de ~;-etmiy~ ,..,... -BiTMEDi- güzel bir ddikanlıdır. Mücevherlerden rü va~ı1al~r-is~~t e~~Y1 ~r kid. Amerika t~:: ri~:fıı~: b~:nı: Iaşists~=~eti tel; ~=e~,:,ı:_u,..;,'™~~--~= 

• •-L.:!1.L.!- ba-La bı·r fe'v --' ... Zena1o oenr ,_... rupa ıı erının &arıııa. ıgın an ve arze ,,... . . .. .. .. . . . . 
- 0..uİaİriz. ? J ....,..m.._ ·-· • " A..,- hl"k 1 c1 W d d k1 ettıler; halbuki hakikatte bu hükumet CDdwtti deftetidir, YAi pmend- ..... 

Bra MttL L!L!.. ç lar ve güzel kadınlarla .tanıtır. girdiii te ı e • en en ıe uy u. 
- Yo.. uae•n•I bir ıi&i.-, eşn e HADISEIU __ ,a._ r.rıynn ~e&inlıı fa§ist bir mahiyeti yoktu, fa- zam bir ham maddeler anbarıdır ve.-

fakat ba itte de ıize yarclun..etmek İ evlerde aşırdığı mücevherlerin yerine -- ~.-·.~ ~ kat Brezilyada faşist ve hatta ırkçılar rek bava lwdntiai. • .,..-.. d..U tud• 
:!.-a.--11:- kırmızı bir eül bırakır. Lakabını bu ide- Fakat, 1933ten ben, badıseler o ka· rd ki dah al "ktid 1 ge- . . _u ~~ .. teL--'!- • ... ~.,_ .. . . . . . . va ı , a sonr arı ı arı e e Tiltini Te m1111 !!!:!!!!....,... ·-.. ettilu,.. 

_ ffa7U'- Sen timdilik elmlİ- 1 d tinden alD\lştır. dar sur atlmmıtbr ki Anupıuun traJedı- çirmek için ,.l!ptıklan bir hareket akım jizum•azdur. 8. Kordon Hulle B. Roo-
yette bulpnmal11m. Ei• Valber· yo un a Güllü Jak tevkif eClildiği vakit Yeai si diyebil.ecei:idz ke)'S,..t Ameıik.MJla- kaldı. Sonra, Panama civannda ve ~ •veltin nua-ld•n tqilua i~aaı_... 
S• bir filrlJette ha•"•mut İle bu Orlenda bir çok kibar kulüplerin lzaaı rın naza~ında ehe~mi:e.t kazanmıştı.r... fÜphetıiz ona Amerikada japon ca.susİu- iu la F....,.ı lwnetle OID•='e=·ktıa-

f
!L•__.:_ L_..ıefi bea ..1-~ıun· --.. idi ve her kes kendisini tanınınıı bir tiir Onlar, bızzat kendılerının de Amerika· I L--if tte ~-tr:ftft'·-ft -ı.a~ l d B ~.LL_ 1 __ ..ı .n • "'· ... ,~-..- ama -sa -- nnd bu tehlikede calmadık- unun - sure .u~ ~ o un- ır. u nu,~. &..WIQra ..,. ·rar .. ~•-
•İL Şa laalde senin laaldoncla talri- DiJn feci bir sanıyordu. la • • maMIJl du. Daha•nra, Kolonıtira nElmvatör- upada çok daha müeair surette hareke& 
bat ,. • .,...1ar. Halbaki bu nazik n de Almanyanın petrol siya.!eti meydana ebnek iınk&nmı 'Tellllektedir. Api -

liada ba mlatacel .. in~ kendi~ kaza oldu Şehı•r gazı•nosun Ja çıktı. NibayetAlmu:ra tarafındeo llek· manda, Berlinle Romanın elinden m&o 
tehlike,e koymaldıpn bıç te doı- a j sikada Almanların son zamanlarda pet- him bir iatinataablannı almaktadsr. ŞüP" 
ru olmaz. BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDl. rOl satın a!malan •e b11 menu etrafında baz bu ancak bir ihtardan ibarettir, v• 

- Peki •• Nud emrederseniz. Seat 17.30 ...ı.nnda llbnnıı ti Levkalôde ucuzluk bir hayli jazete münakaşaları. Hatta Senato için sonra da cümhur n,..-d 
- Aktama göriitüriiz Cus. :rolmtu köpriiliiınd• pçerlertcen ~ ,- ~ .Ameı-ilwwı Meksika pett-olleri mukabi- için yapllacak seçimlerin neticelerini d• 
Jan Lö Helye gittikten sonra HaJTUt lirlmıiif, araba.-- seri- .liude. l'ııleksikaya, ordwıwıun talim ve hesaba katmak lizımdır. Ba R~· 

Cus. yalnız kaldığı odada bir )'•sici.km dnrilmiftir. . Fı#atler yarı yarıya ı·ndı·rı·ımı·ştı•r &echiz etmeyi teklif ettiii bile ileri w- tin hunnları olduiu ve infiratı;Jarm h'-
miicldet bir apiı bir yukarı dolq- Arabada balunan 60 ptlanada- 1 rüldil. la kudretli bulundukları uahimdur. f ,-• 
tı. ki Bn. Hafize :reeli metre d..mli- Kahve tO, Oazoz tS, Talllldot: • kap reMH Muhakkak ki bütün bunlarda apkAr .kat bir dünya politi.kaaı taaarlıyan. ha1' 

Sonra kendini karyolanın üzeri- iinde bir DÇU1uma ~•Ü- bir mübalağa hWesi vardır. Fakat biraz tehlike.ini ölçen ve bunu önlemek .,,_ 
ne attı. cuda parçalaınruftw. Zanllı bdm '7B, bir fl,e Teklrdftil farabl 7 o, bir fİ.. da hakikat hisaesi bulunabilir. Japonla- manevra yapan bir c.iimhurreiainin ..., 

Gözlerini kapadı. Ve kapar ka- TeCa içinde, UW,.e inliye can 'ftl'· Bira BO l\uruflur. .ruı jimdiden Çiıı p.iyuasmı iııhisarları &etirdiii yardmu azunaamalda hata #t' 

pamaz tekrar açtı. Yatakta otur- mittir. B. Salia Yörii, köpriinün Bütün içkiler biı ni•pette indirilmiftir albaa almak iefebbüsleriyle karşılapn mil olunuruz. Roosevelt politikuııııa .,_ 
du. Biraz sonra ayaia kalktı. Tek- korblaldm •elmelr ..-etiyle Amerikalılar, yaruı, JdaolojlıWı yardı- 81.U'etle Çemberlayn politik-11• .-
rar odanm içinde dolatmalanna mubakhk bir ölimd• -·. .... Tenzilat bütan mevaim m4>le bizzat .bndi topraklarında da Al- Franaz politikuma iltihak etmeai .... 
ha,ı.dı. tw. Adli,min bu ....... , ll&di- ma,a. UaJ.ıa ve japQqqa .kaqı mi- nal elaem.mürette bir ~ n içio" 

Pençereye yaldata•-.k eokaja seain bir kazadan ibaret oldaiu an- Jeoam edecektir cadele etmek mecb~ kelmal•n d. ~bu ıuWk de-nede.,..-
haldı. latdnutbr. ihtimalini düşUmnUWrdir. yanın mukadderatını deiiftiıebilir. 
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YENi ASllf 

Yıldız fabrikası 
Holivudda acemi yıldızları 

nasıl yetiştiriyorlar 
iki sene devam eden mektep haya
tında neler öğretilir ve burada in

sanın hüviyet ve karekteri 
nasıl değiştirilir ? 

Bir kapıaç-
45 manın 

türlü usulü 
var 

Beş sene evvel Muriel Olga adında 
c enç bir Fransız kızı Fran.sada çevrilen 
t lldncl, hatıl UçUncil derece bir 4Umde 
çok küçük bir rol alınıştı. lki sene sonra 

i Mmiel Olga ortadan gaip oldu. O Holl
vuda gitmiş, (talebe yıldız) olmuş ismi 
<!e Borg Arian'a çevrilmi§ti. 

1 

Bu değişiklik hlklyesi oldukça garip
tir. llk filmi Ue sinemaya karşı bağlılık 
gösteren Olga Muriel, 1935 senesinde 
gsu.etede bir haber okuyor. Grifit David 

Ho i··:·dd"l ct~ğ~cn Arian Borg 

Borg gitmezden 
Olga Muriel iken 

, bunun da garip idmanlan var. 
Mesel& baş Ustünde bir çok kitaplar 

olduğu halde onları düşürmeden Yilrll
mek veya yere çiziliniş beyaz bir çizgi 

~·Tr~l91111 , n 
'r·li)~l:.!~'1 

ı: ~ : 
ru ~, 

bi'r filin çevirmek üzere Londraya gelmiş. 
O Grlfite meftundur. Hemen Fransadan 
Londraya gidiyor ve kendini Grifite tak
dbn ediyor. Bir kelime bile İngilizce bil
memesine rağmen anlaşıorlar. Olga Mu
riell Grifit angaje- ediyor bir az sonra 
da genç kız Grifitden Holivuda Mari Stüdyoya giren ilk yıldız namzedi mü- t 

Pingfordla beraber filın imaline hazırla- tahassısın nasihatlerini dinleyoT. 

ıuın Losky Jessenin eline geçiyor. Ho-
l . d ··ru'rülil B d ~-ı b ıl gibi terbiyeye başladılar. Sabahın saat 
ıvu a go yor. ura a ucı e e y -

dokuzundan ak§amın sekizine kadar ya-

Yıldızlar nasıl parlar 
söner? ve nasıl 

. 
Fatiden sbnra Marlen de Amerika kadınlar 

cemiyetinin hışmına mı uilru vor ? 
Yazın bunaltıcı sıcaklarından kurtu- ı 

lup ta serin havalarda kendimize eğlence 
ararken en küçüğümüzden en büyüğü
müze kadar, hepimizi kendine çeken si- 1 
nema mevsimi başlar. Her memlekette 
milyonlarca insanı bUyüleyen sinema 
baş döndürllcil bir süratle terakld ede
rek basit bir eğlence olma' tan çıkıp ta 
kabiliyet ve tekniğe dayanan bir sanat 
haline girelidenberl bu vadide bir çok 
sanatkhlar yetişmiştir. Biz sinema favo- ' 
rilerine yıldız diyoruz. 

Her sinema meraklısının bir veya bir 
!<aç tane sevdiği yahut takdir ettiği yıl
dız vardır. Düne kadar meçhul birer 
kimse olan bu yıldızların nasıl meşhur I 
olduklarını veya en parlak devirlerini 
yaşarlarken nasıl sönüp unutulduklarını 
biliyorsun uz? 

Her hangi bir sahada sivrilen insanla
rın umumiyetle kendi kabiliyet ve kendi 

zekAlannın neticesi layık oldukları mev
kileri işgal ettiklerini biliriz. Lakin sine
macılıkta bu katiyen böyle değildir. Bir 
~tin iki gün içinde meşhur olması ı 
kendi kabiliyetinden ziyade başka temr- C~ıiıll!IJi 
ler yüzündendir. Tanınmış sanatkarların 1 
hayatlarını okurken dikkat ettiyseniz I 
hatırlarsınız. Ekseri yüksek kabiliyet- j 
li artistler müteaddit müracaatlt!'rine 
rağınen ya stüdyo kapısından geri çev- 1 ii1Mi!!~~!3~~~~t~.::=:t!! 
rilmişler veya küçük bir tecrübeden Lupe Velez &on moda bir elbu• ile 

sonra red edilmişlerdir. Demek ki yıl- kadar kuvvetli, ne derece sevilmiş olur
dız olabilmek bir sanat işinden ziyade sa olsun sönıneğe mahkillndur. Bu yanlış 
bir tesadüf, bir şans işidir. adım ne dir? 

Bir artistin yıldız olabiLnesi için ev- EvvelA rcjisörler ve direktörleri ka-
velA. rejisörlerin nazan dikkatini celbet- tiyen kızdırmamalı, bulunduğu memle
mesi, direktörlerinin her türlü manalı, kettcki kuvvetli teşekküllerin hoşuna 
manasız emirlerini kayıtsız dinlemesi gitmiyecek hallerde bulunmamalıdır. 
ve biraz da şansının yardım etmesi ka- Çünkü sinema kumpanyaları tarafın
fidir. Diln bir hiç olan bir fiküranı her dan yapılacak bir boykot yıldw söndür
hangi bir rejisör isterse bu gün bir yıldız meğe kalidir. 
yapabilir. Bunun için ne luzımdır? Bilmem hatırlar mısınız? Bir zaman-
Evvel~ yıldız olncak artiste tanınmış lar Fali ismiflde meşhur bir komik var

bir sanatkarla filim çevirtirler. Sonra bu dı. Hususi haY,atında ahlak kaldelerine 
!ilim piyasaya çıkmadan akıl almıyacak pekaz riayet eden bu artist Amerika ka
rcklamlar yaparlar. Para tutulmuş mu- dınlar cemiyetinin hışmına uğramış ve 
harrirler slitunlar dolusu methiyeler ya- bir boykot neticesi sinemayı terke mec
zarlar. Artistin bir ço1t fotoğraflan dün- bur kalmıştı. Meşhur Marlen Ditriç de 
ya gazetelerine dağıtılır ve daha buna geçen sene az kaldı ayni cemiyetin kur
bemer yüz1erce r eklfun yapılır. Böyle- bam olmuyor muydu? 
likle yıldız olan artist için istikbal mü- Daha bunlar gibi nice sanatkarlar bir 

lngiliz kr4liçesi kendirine verilen buketi 
kabul ediyor 

27 Eyliilde 
lngiliz kraliçesi ilk 
nutku söyleyecek 

-,--0--

tngiliz kraliçesi Elizabet eylulün yir
mi yedisinde radyo ile bir hitabede bu-

lunacaktır. Kraliçenin halka hitaben sÖy• 
liyeceği bu ıözler onun ilk nutku olacak
br. 

Kraliçe bu hitabeyi kendi ismine izaf • 
olunan büyült cKuin Elizabet> tranaat· 

lantiğinin denize indirilmesi münasebeti• 
le aöyliyecektir. Gemi, o gün Glaskov• 
da büyük meraııimle denize indirilecek· 
tir. 

Kraliçe o gün G laskova ıidecek, oıa
da gemi denize indirilirken, mikrofon 

önünde bir iki ıöz ıöyliyecek ve eemiya 
cKuin Elizabet> ismini verdiğini bildire

cektir. Kraliçenin bu sözleri radyo ile 
bütün lngiltereye ve dünyaya neıredile· 
cektir. 

Bu münasebetle kral da karıaı ile he· 
raber Glukova gidecektir. 

Aşık Prens 

gr • vı , ,_;: ~ fJ.. nundan ayrılmaz, her yere benimle bera-
:!'~~MW j ,, her gelir bir kadın hocanı vardı. Sabah-

=- -~ ~f.' ları sekiz buçukta yataktan kalktığım 
emmcndir zannetrnı:ıyiniz. Şayet günün hiç yüzünden parlayıp gene bir hlç yü-ı 
birinde yanlış bir adım atacak olursa ne 1zünden sönüp gitmektedirler. 

f zaman onu baş ucumda bulurdum. Saat 
1 onbirde beraber stüdyoya giderdik, mek

tep stüdyoda idi. Burada akşamın yedi
sine kadar kalırdun. Yalnız öğle yemeği 
için bir saat tatilim vardı. Yedi saat 

So11ra usta bir modistrenin nezareti 
altında süsleniyor. 

miitemadiyen ve her gün çalışırdım Ho- ·· · d 't k B 1 n · uzerın e gı mc .. un ar tari erin en 
calarım çoktu. Kotenik muallimi benim h · t · 1 · s· 1 . . . . e emmıye sız en. ınemaya uygun o n-
Fransız şıvemı Amerıkan şıvesine çevi- rak çay içmek ve telefon etmek gibi 
riordu. üç dört tane i~at hocası vnrdı. d 1 d I eTS er e var. 

. . .. . . • B~~ brruışl~n ~y~ ııyrı idi. Biri Kapı açmnk diyipte geçmeyiniz. Dü-
Makyaıcı yüzunc foto,enık hatlan çı- Şe.kispırın klfisıklerının insat tarzını .. n~" .. k' b. k k k .. . . . . ,. ~~.unuz ı ır apı açmanın tam ır 

zi11or. oğretiyordu. Bırı sınemanın kendine beş t•• lil l" ı So bed ·· ur usu u var... nra en tecru-
mahsus olan Stil şivesini talim ediyordu b · 'd 1 B 1 · d 

dız> olup ve Mari Pingfordun da nezareti 
altında bir çırak gibi yetiştiriliyor. 

,,.. 
Borg Arian o :uımandanberi ilk defa 

bu yaz tatilini geçirmek üzere Fransaya 
gelmlştir. Holivudda kaldığı iki sene 
zarfında şayanı hayret denecek surette 
değişmiştir. 1 

Hiç bir film çevirmemiştir am~ meşhur 
bir yıldız olmağa hazırlanmıştır. Çünkü I 
Amerikalılar yıldızların şöhretlerine 

· esı ı mnn arı... un arın gayesı sa e 

!il~~~~~lX~~ruE~~M sıhhi de· n anyi zamanda ve bilhassa 
bedii.. Pek az zamanda vücudunuza is-

i 
tenilen şekil ve çevikliği veriyor .. 

Bu mektepte biz on kadar kız ve bir 
~ 

kaç da erkektik. Hocalar hepimizle ayrı 

ayrı meşgul oluyorlardı. 

1 Prensip itibarile akşamları sekizden 
Wi[i~~ sonra serbesttik. Fakat o zamanlarda ya 

yıldızların toplanışlarına veyahut yeni 
j filmlerin ilk gösterişlerine gönderilirdik. 

Oralara gitmeğe icbar edilmczdik 
amA .. Bize tavsiye edeorlerdi gece geç 

~ j kalmazdık. Çünkü ertesi s~bah d~rsleri-
~V; , ·='<' ~ j Sahne vaztı tecrübeden evvel 80n ko- mlze. y.orgun ~aşlamamaklıgımız lazımdı. 
·~1~. l •nuşma.nnı yapıyor. tşte.ıki sene suren bu hakikt rejim insanı 

J 1 hakikaten bam başka bir şekle solonak-
1 Hemen her gün meşhur san'atkarlarla tadır. 
bir kaç sahne oyniyordum. Klark Gabli 

1 i ve Ruprettablorla çok defa beraber oy-

1 
nadık. Dans dersleri çoktu. Fakat tavur 

1 ve. har~ket, yürüyüş dersleri daha fazla 
! idı. Bılhassa sinema alıcı makinelerin 

J karşısında yilrilmesini öğrenme: şarttı 

Sanatında mahir bir berber saçlarını 

yapıyor. ı 

çok kı~ançtırlnr. Onları tam forme e~- 1 meden 1lan etmezler. !ki sene evvel sı-
. l' 1 

nır ı, söz söylemesini, giyinmesini, yürü-

Morgda kapalı kalan 
kadın doktor cıldırdı! 

• 
Vaqovada bir hadise, halkı fevkalade 

mütee.sir ctmiıtir: Pilsudski üniversite· 
sinin bir salonunda, bir kadın doktor ça
l~ıyor. Bu .alona biti§ik geniş salonda, 

içerisinde e1liden fazla ceset olan üniver• 
site morgu ve tegrih salonu var. 

mesini hile bilmez olan Olga Muriel 
§imdi şık, sanki ağır başlı ve Fransızcayı 
Amerika şivesi ile konusan bir Borg . ~ 

Genç doktor, salonda işiyle uğra~ır

ken vaktin çok geç olduğunun farkına 
varmıyor. Saatler geçiyor, Bekçiler de 

· doktorun içeride olduğunu bilmiyerek 
, kapıları kapatıyorlar. 

Arıan olmuştur. Doktor, gece olduğunun farkına va

Güzellik Hangisi doğru? 

Kralicesine cicek 
Nevyorkta Harvel adında bir kadın 

her aksam ibadet eder, sonra incil okur
muş. Kendisini iki çocuğile kocası can
kulağıyl~ dinlermiş. Kadın ge~e bir ak-

• • • 
ve şampanya! şam ibadetini yapmış ve incilin 18 inci 

suresini okumnya başlamış. Bu surenin 
8 inci ve 9 uncu fasılları şöyle diyor

muş: 

- Eğer kim, bir gözü ile harama ba

karsa, onu çıkarmalıdır. Eğer kim, bir 
eli ile haram şçy tutarsa, onu kesip at

malıdır! 

Kadın bu ayetleri okuyunca birdenbire 
durmuş. Ve ayağa kalkmış. Kendisini 
vcct içinde dinlemekte olan kocası ile 
çocuklarını öylece bırakarak bitişik oda
ya geçmiş. Evvelil, eline geçirdiği bir 
makasla sağ gözünü çıkarmış, sonra bir 
balta yakalıyarak sol elini koparmış. 

4 

1 Kanlar içinde tekrar kocası ile çocukla
• 1 nnın yanına gelmiş, gene incil okumaya 

koyulmuş! 

Bu yarı deli kadını muayene eden 
doktorlar ve cerrahlar da kadının kati
yen acı hi.s.sclmediğini söylemişler ... 

Bu satırları okuduktan sonra ya kadı
nın yaptığı işe, yahut doktorlann sözüne 
inanmamak lhım!. 

Monte Karloda güzellik kraliçesi se- riyor. 
çildikten ıonra Matmazel An Leyge bir Prens, güzellik kraliçesine yüzlerce Ji. 
Rua prensinden 5 00 liralık çiçek ve Üç ralık elmas ve inci hediye edeceğine 
sandık şampanya gelmi7tir. onun en ıevdiği §eyleri göndermeğe ka-

Monte Karlo güzeli unvanını ta,ıyan rar veriyor. 
bu kıza, müsabakayı kazandıktan 110 ,ıra Fa.kat, fiiphcaiz ki bir demet çiçek ve 
bir çok hediyeler gönderilmiııtir .. Fakat bir oi~e oampanya böyle bir güzellik kra
eski Rus prenslerinden birinin gönderdi- !içesine gönderilecek hediye değildir ... 
ği bu hediyeler bilhassa göze çarpmış Onun için prens An Leyge hediye etmek 
ve matmazeli en fazla memnun etmi~tir. üzere dünyanın en nadide çiçeklerini in-

Matmazel An prensle öteden beri ta- tihap ediyor ve Avnıpada pek az bulu
nıımaktadır. Güzellik kraliçesi seçildiği nan ve asıl Hindistanda, Çinde yetiıen 
zaman prens : or§İdelerden 5 00 liralık büyük bir çe-

- En çok sevdiğiniz şey nedir? lenk yapıp gönderiyor. Oç sandık en gü-
Diye soruyor. zel cinsinden §ampanya da kızın ikinci 
Kız buna : arzusunu yerine getirmek üzere otomo-
- Çiçek ve §ampanya, cevabını ve· billera yüklenerek oteline gönderiliyor. 

Nasıl? 

Bunu bizzat kendisi şöyle anlatmak
tadır: 

rınca, duvarlara tutuna tutuna salondan ,••••••••••••••••••••••ımtılll:ım••••' 
çıkıyor. Önüne rnstlıyan ilk kapıdan içeri Sen jozef Fransız 

Holivuda gittiğim znman ne yapaca
ğımı bilmiyordum. Bu yabancı muhitin 

dili kadar ndeti ve ahlakı da benim için Tccriıbc muvaffak olmu§, namzed an
meçhuldu. beni ilk önce mektebe gön- gaje edilmiştir. Konturatının ilk çekini 
derdiler. Sonki annemden yeni doi;,1TT1uş pc~-inen alıyor. 

giriyor. Burası te§rik salonudur. Ve sa-
baha kadar orada cesetlerle baıba~a ka
lıyor. 

Sabahleyin fakülteye gelen arkadaşla
n, kadın doktoru çıld ırmış buluyorlar. 
Ve zavallıyı, bir hastaneye naklediyorlar. 

Koleji 
TELEFON : 4237 

tik okulu bitiren talebelerin ihzari sınıfımıza kayıt ve kabul mua
melesi ba§lamıtbı'. Fazla izahat için okul direktörlüğüne bq vunna-
lan rica olunur. S.6 4 - 6 (2789) 

\ı~ .... 111!!! ........................ ~.U' ........ .,, 

Evvelki giin bir pedikiire d§ik olan 
Prens Mahnmdun macerasını yazmıştık. 
Prens Mahmudtı bu resimde ıd§anlısı 

ile bcrabeT göriiyorsunuz. 

1938 - 1939 

Sonbahar 
• • • 

mevsımının 

En güzel moda 
Neşriyatı 
Pariıten gelmittir 

Preıtij - Perl eluiyon - Primöroz • 
Revü parizyen - Gran revü pariz .. 
yen - Sezon parizyen - Süprem • 
La parizyen - Votr gii - Jarden dö 
MoJ • Mod travo -

Koıtüm, Manto, Şık ve Zaril i~ 

çamaıırları modalarını bu nevi· 
yatta takip edebilir•iniz. 

Bütün bu ıon moda nefrİyat 
lzmir Saman lıkeleıinde 

Abajoli kitap 
Evinde 
Satılmaktadır. 

Bütiln siparişler posta tediyeli olarak 
gönderilir. 

(2792) l-9 t3-h) 
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hiç bir vakıt unutamıyacağım. {Düşüne~ 

rek) - Bay reis. adınızı unuttum .. 
Reis - Poten 1 

Kaskarino - Y oba. . Mareşalın ak· 
:rabasından mısınız?. 

Bir· caninin muhakemesi 
Reis - Pctcn demedim.. Potcn. 
Kaskarino - Bakkalın kuzeni rnbi· 

r. iz? 

Reis - Ne münasebeti 

Dekolte tuvaletli kadın a vuka t .. Birhi
rinden zarif geyinmiş kadın jüreler 

Kaskarino (Sevinçle) - Ne asker ve 
•e de hallal olmadlğıntza göre aramız .. 

da büyük bir fark yok demektir. Maa
mafih beni meşhurlar nrasına geçirirken 

maznun tanıdık ve tanımadıklarını ae .. 

1 

Maznun - Rica ederim.. kendiniz de aynı yolu tutmuı oluyonu .. 

lamlar. Rcla - T qekkür ederim K .. karino ..• nuzl Bugüne kadar meçl.ul Te ada.z bir 
Salondaki ba.I.lc hep bir aiızdan: Sönük bir eczacımuı: .. TJCArl vasfınız 18 p t "d" • b ·· d "tih o en ı ınız. u.gun en ı are.n meeq .. 

(Debre\i Hasan makamiyle) Teırinisanide tehlikeye düımüıtü. Ne hur Poten oluyorsunuz( Kadınlar ba-
cBu odur, o, meflıur Kaakarino> vergilerinizi verebiliyordunuz, ne de bor .. kınız eize nasıl bakıyorlar,. Gazeteleı 

En şık bayanlarla dolu bir salon •. Bir tarafta orkestra uvertür 
yapıyor .. Diğer tarafta hakim yerine oturuyor •• Şakşakçılar •• 
Adliye münekkitleri.. Filim operatörleri faaliyete hazırdılar .. 

cHalis kan ha.lyandır maskarino I• cunuzu.. Hacizler arasında boiu]up ııi- resmiııiri koyacaklar, .. Bıı da meşhur ve 

cOnu gören her kadındır ki,• decck idiniz.. büyiik katil Kaslı:arino ayesindc olu· 
clıte bu bir Romeodurb Kukarino - Acı badem... yor. Kaskarino gibi bir katili kiyotine 
cNc kadar güzeldir, ne kadar şık .. • Reis (devam ederek) - Ertesi gün göndermek az bir it midir?. 
c Ne kadar güzeldir ... Ne kadar tdtl• mağazanıza genç bir kadın geldi. O L L--1 uyuJ 

nı;cstra .,,.. ar .• Alı..,lar d ur .•• 
Mübaşir (Sükutu iadeye çalıprak)- Kaskarino (Yazmakt devam ede- Bayan avukat heyecanından bayılır ve 

Evet, yirn. : ikinci asırda, Pariate bir 
bir einaııet mahk"""'si ...lonu... Bir 
inci gerdanlık kopsa, yere bir tanesi 
bile düpııiyecek kadar miithiş bir ka
labalık. 

Ekseriyeti çok şık yüksek sosyete ka
dınlan teşkil ediyor. Bazı maruf ve 

ültra §'k şahsiyetler yanında ap<l§lar il 
da var •• 

«Beynelmilel cmııi Mdiseler tetkik ko
mitesi• tarafından gihıderilmi§ bir he
yet ... Avukat elbisesi geymi§ genç bay
lar ve dekolte baııanlar sıralan dol
durmU§lardır. 
Alacaklısı olan güzel bir kadını öldür· 

ınekle itham edilen aslen ltalyan bir ec
zac.ınm muhakemesine bakılmak üzere

dir. Salona hususi biletlerle ııiriUTOT ve 

ııeJenler p)dılt itı"barıyle biıbirteri.)'le mü• 
• baltaya ııiriflnit gibidirler. Öyle ki. oa
lon, muhtcıem dekorlu bir oahneyi aa· 
dırıyorl 

-BiRiNCi~ 

Mübaşir (yeni gelen bir bayana) 
Numaranız bayan) .• Davetıwuııcnizi lüt-

fen gösterir misiniz? 

Bayan - Buyurunuz:! 
Mübaşir - Buradan geçiniz.. Mev• 

idiniz ikinci ııranın eağmdadır. 
Bayanı o tarafa ıoevkeder Te 90r&r 1 

- Bayan mantoounu Terecdder mi) 
Soılon çok oacak. Hizmetimin mükifatJ. 
,. da tabii unutmıyacaklar .. Meni.. ba-
yan. 

Bir abcı aalonda dolaprak porta· 

kal .. Umon ,.ı.m.. Naneli Per·· diye 
bajmyor-

Mübatir (aaba,ya) - Sizi çaiuıy«· 
lar. 

Satıca - Nered ... > 
Mübatir ( cla..-etlilerdeıı birini göste

rir) - Şuradaki matmuel bonbon İl>-

tiyor .• 
Bir münekkit acele heyec:aıılı oııloaa 

sirer• 
- Acaba geç mi lr.aldım > 
Mübatir (Saatine bakar) Ha)'U". Da

ba bq dakika ..-ar. Davetiyeniz Tar mı> 

Münekkit larmızı bir bilet gösterir. 
- Y L. bir adliye münekkidi... Çok 

lli.... M•pmJn yanında .ize bir 7er Ye

reyim.. Oradan herteYi miılcemM 111• 

rette görür ve jptebilirsiniz. 
Münekkit - Teşekkür ederim. 

Etrafına bakar .. 
- Ne giizel bir salon.. 
Mübaıir (Göğoü kabararak) - Evet 

nümune teşkil eden bir salonum.uz var. 

Münekkit etrafına bakmakta, devam 

eder. 
- lzolalar, en büyilk. muharrirler ve 

aanatkirlar .. En zinüfuz fabrikatörler, 
adliyenin en tanmmıı simaları ... Hep bu .. 

rada. 
Bazı notlar alır. 
Sabcı - Program var .. Nane şekeri 

var. 
Münekkit bir program ister. 
- Bunun fiati nedir) 

Satıcı - Bir frank bay .• 
Münekkit frangı uzatarak programı 

-1- Susunuz .. Rica ederimi rck) - Kaşe! maznunun kollan arasma diiJcr. 
Kapıcı (Maznuna muhteıem bir büket Reis - Bu kadın siyahlar gcymit idi. Reis (Kürsüden inerek) -Vah ... z.a. 

getirir) - Şurada koltuktaki bayan ta· Eldivenleri uzundu 1 vallı ve sevgili dostum .. Elinizden tuta· 
Kaskarino (Devam ederek) -Daha. yım mı). rafından ... 

ı Maznun Kaskarino (Bir giilü büket· 
ten alır) - Bu kırmızı çeçeği, güzel ha· 
yanın kınruzı dudaklan malı:.amına öpü

yorum! 
Kadınlar arasında takdir ve tahsin 

sesleri .. 
Bütün halk - Ne gÜZe! .. Ne ıüh ha

reket! 
Bu 

Daha ... Evet biraz da kafur... Kaskarino - Memnuniyetle ... Görü-
Rcis - Bu genç kadın her bakımdan 

güzellik müsabakuıru kazanacak kadar 

güzel ve ııkll .. 
Kaskarino (yazmakta 

rck) - Komprime. .. 
devam ede-

yorum ki katile hakiki mevküni veren 
ilk hıikim. sizsiniz. .. 

Reis - Siz de hakimlerin lüzumuna 
inanan ilk canisiniz, (l~ini çekerek) -

Sizi hiç olmazsa tahitlerin iladesiy\e 
idam aehpasından kurtarabilsem 1. 

Mübaşirlerden birisi (Hakime yakla
şarak) - Şahitlerin hepsi de gittiler .. 

Jiirelerin bacaklan 

Edip ve muhanir bir bayan -
adeta bir kahraman 1 

Münekkit bir J.-·-'·., - Küstahça bir 

Reis (hayretle) - Ne dediniz) 
Kaskarino (gUlcrek) - Merkez ec

za deposuna sipariş pusulası dolduruyo
rum... Tabii müsa.adeniz1e •.. 

Rcla (Daha mülayim) - devam ede

bilirsiniz.. 

Kaskarino - Ben zaten bu halin ha· 

§ıma geleceğini biliyorum. Bereket ver· 

sin ki cinayetimi sinema önünde iılemiı 
bulunuyorum .. 

Münekkit (mübqire) -
kimdir) 

Bu adam - Dıtanda mücadele olur. 

Mübatir (mahremane) - Aikıfçıl 

Miinckkit - Bari elkıtçilar İli eyi ter
tip edil.mit midir 1 

Mübaıir (memnuniyetle) Şöyle 

böyle. Bu gördüğünüz adam bayan avu· 
katın alkışç .. ı ... 

Münekkit - Kapılar kapatılıyor mu) 

Mübaıöc - Mecburidir. Çünkü mese
le çok mühim.. Maznun büyük ıöhrel 
sahibidir! 

Münekkit (programı tetkik ederek)

F ak.at, sabıkası yok .. Bu ilk cinayeti de
ğil mi? 

Mübaıir - EveL. ilk cinayeti .. Zen
gin ve güzel bir kad•~. kurulan tuzakta 

Bayan avukat müdafaaaını 11apıyor 
öldürülüyor ... Ceset bir benzin lamba-
11nda yakılarak yok ediliyor .. Çok cnte-
resan bir di.va ... 

Kapılarda gürültüler devam eder. 

Mahkeme reisi (Halk arastndan ve 
kapı aralığından salona girmeğe çahşa

rak) - Bu kadan da fazla.. Şapkamı 
kaybettim. Karımın el çantasını da aşU'· 

dılar. 

Mübaşire dönerek: 

- Geç kaldım mı} diye sorar? 

Mübaşir - O kadar değil 1 

Mübafi.r - Ne oluyor) 
Kapıcı kadın - Bayan Hügct diğer 

böc bayanın davetiyesi ile içeri girmek 

istiyor. 
Mübafi.r - Mümkün değil. 
Halk (Sabıraızlılı:la) - Daha ne bek-

]ıyoruz' 

(Ayak ocsleri) 
Münekkit (Jüri oırasını lı:aplaınıı olan 

güzel kadınlarla alakadar olur) - Rü 
dö La Pe mankenleri... Konscrvatuva
nn genç bayanlan... Hep kadınlardan 
mürekkep bir jüri. Ne büyük yenilik 1 •• 

Bazı notlar alır .• 
Halk - Daha ne bekliyoruz). 

Mübaşir - sükuti (Kalın bastonu alır 
yere üç defa ve şiddetle vurur). 

Halk - Susalım, susalım 1 

(Ciddileşerek) - Kuıbanmız olan hu 
kadın zengindi. 

Kultarino - Kask.ara. 
Reis - Sizin lcomedyacılılttald me

haretiniz. .. 
Kask.arino - Sahne eanayii ... 
Reis - • • • Meharetiniz genç bdmı 

evinden çıkardı. ailesini terkettirdi.. 
Kaalr.arino (yazarak) - Hardal tobu-

mu. •. 

Reis - •.. Onıı görünce içinizden ge· 
len bit istelr..le.., 

Kaslcarino (Yazarak) - isteğe göre 
naftalini.. 

Reis - Genç kadını imhayı dÜ§Ün-
dünüz. 

Kaskarino (yazarak) - Salül 1 
Reis - Ve hunu yaptınız. .. 

Kaslcarino (gü)erclc) - Maydanoz 

Bayan avukat - Cinayetin filminin 
gösterilmesi heyeti hlkimenin hotuna 
gider mi acaba) 

Reis - Hem de feYkal&de surette 1 

Salona bir bl!l/ıız perde ve bir de ıme
ma makinesi getirilir. emıel4 Kukarl
no ile kurbanı genç kız göriilür. Zavaı. 
lı kız bütün kuvvetile mücadele eder, 
fakat nafile! Arka üstü dil§er. 
Film, kızcağızın hareket.iz kalmasına 
kadar devam eder. Cinayetin dehşeti 

halk üzerinde çok büyük bir tesir hu
sule getirir. 

Kaskarino - Bu canlı filimden sonra, 
bay reis beni ki.fi derecede mücrim gÖ· 

rüyorlar mı) 

Mahkeme reis~ iki aza tarafından ta
kip edildiği halde ve resmi kıyafetiyle 

· M""dd · • d · · suyu!. Müba'"re dönerek: yerme geçer~ u eıumumt e yennı Salonda d~ bir heyecan b.&ad olur. ..,. 

Rei. - Çok müteessirim, çünkü boy. 
nunuz bence artık bir bldan incedir! 

1 1 Allı: 1 ·· · ı Suçlu ec.ı:acı ve öldilrdü!Jii kadı,. - Ne .,..r}. bir tahrirat nu .. Yeul. a ır ıtçı ar numaylf yapar ar.. h ek Reis (Se.inc tuhaf bir ahenk vererek)-
R · (Cidd• b" 1 ) M hakeme ar et... bir hadise var demek .. (Tahrirab açar). eıs 1 ır aes c - u b Ldın T rih ---'- Bu hareketinizden iki gÜn sonra, adliye başlıyor .• Jüri heyeti tamam mıdır? ReM&m İr ~ - a. c g~ Ne garip fey .. Bu cinayetin lcurbanmdan 

bir insan modeli.. ve zabıta imzasız bir mektupla vaziyet-
Müba§İr - Evet bay reisi gelmit bir mektuptur! 

Müzik üstadı bir bayan - Nesi kah- ten haber almıt. hemen faaliyete geçmŞ, 
Bütün ı"üri azalan ayağa kalkarlar, Halk arasında hayret., 

B" d - sahnede oade bir çift kadın çorap bağf, 
heyeti hakimcyi selamlarlar. Sonra jüriyi raman... ır canıı.Tar ogruau.. Bayan avukat (hayretle) - Olr.uyu-

R (Ca .L'- b hald ) Bonmar~cden ahnmıy bir saç iğnesi bul· teşkil eden dilber bayanlar otururlar. ei. nı •uuunıt ir e - nuz. Çabuk okuyunuz rica ederim.. Sa-
B --• d 1 b al • .ı. b ek muştur, Bu deliller ay esinde kurbanı-Ayaklarmı ayaklan üzerine atarlar! u aıuon a e te veya e, .. te ar et- !onda umumi ve derin bir sükut baılar. 
1 d ed Ş k--L 1 al nızın bir kadın olduğu tahakkuk etınit-Reis ipek çoraplardan güzel bacaklar- ere müsaa e emem. a ...,.çı ar • Reis (okuyarak) - cAzizlm ve aev• 

dan çok memnundur. klflarlar... tir. gili Kaskarino 1 T eşcbbG.ümüz tamamiyle 
R · T kk"" ed · -'-'-~- Bayan avukat - Bu deliller ki.fi de-Jüri heyeti reisi giizel ve sanım baya• cıs - eıe ur erım, tcş....wı- muvaffak oluyor. Çünkü eczahaneyi bir 

derim 1 jildir. ralr.I iki" mil '--- d • nı başiylc selamlar. Bayandan da aynı e Reis - Belki Ufi dcg"ildir.. Fakat mc ıya yon ,.....,.. cvrettim. 
k "ld ukab 1 •· - Sinema operatörü - Bir dakika .. Lüt- Eğer bir defa daha belı:liyerelc iki milyon 

şc ı e m e c gorur. müelr.kilinizin masuınluğunu İspat için 
R · M""d f kil" d ' fen... daha kazanmak imkioı yana, ben bir 

eı• - u a aa ve 
1 

nere c' daha kuvvetli bir müdafaa ister. V azi. defa daha 
0
;.lmcg"e, lr.atledilm..<;.. razı. 

el d d arak) Reis (Vaziyet alır) - P~kala.. -a-
Mübatir (Hec er iizerin c ur • yet vahimdir. O kadar ki mücklr.ilinizin 

Bayan avukat Morü-Safe-Rill Sinema operatörü - Bay reis oize de- ,___ '---di yıın.• 
"il Yıl~--- hit" d" M•- bap bile tehlikededir. Ku ..... ino, """ ·• Al T . d Bayan avukat çok dekolte bir tuvalet gı ··· wza ap c ıyorum.. _,.u tta otoı ımzası var ır. 
nun ve avukabn vazi•et almalarını ;.ı;. -ıizi bu ith. amdan •kura· tracalc ınuuuz> kı"m' .. tafıyor. Kolları. omuz baıılanna kadar ' ar\ ) Ka ' 

rum Kulr..arıno (kat l hır kar a - • K k . (G··ı k) K b çıplak... Göğüs fazla açık.. Boynunda yo ·· as arıno u ere - ur anııı 
M·-un Kak · (V · tal :iyen! .. (Salonda heyecan). d b . iri taneli bir inci gerdanlık var .. Hemen _,. s anno azıye ır, eaç- . a ı... ay reıs .. 

cevap veriyor: larmt düzeltir) - Hazınml Reıs (hayretle) - Şu halde methur Reis-öldürdüğünüz genç kadın mı? 
_ Buradayım, buradayun. Bayan avukat (Daha eyi görünmcğc '.oir katil olarak ölmek istiyorsunuz.. Sahnede, gözümüzün önünde kestiğiniJ 
Bu cevap umumi alakayı uyandınyor. çalışır, etrafındakilere ve bilhassa maz- Kaskarino - Evet, bay reial kadın değil mi? 

Bütün dürbinlcr bayan avukabn göğoü nuna) - Nasıl? Tuvaletim hotunuza gi- Rei. - Ben sizin yerinizde olsaydım, Reis beyaz perdeyi gösterir. 
ve kolları üzerine çevriliyor.. diyor mu}·· ıamuslu bir insan olmak isterdim. Kaakarino - Fak.at acele etmeyiniz. 

Bayan avukat - Oh müsaade ediniz.. Maznun (Aşıkane) - Evet.. Hem de Kaakarino - Siz belki böyle yapar- Acele olan bir iıte hüküm vermek doğru 

Bu da 

Ccyiniyordum. (Salonda umumi bir feTkalade.. dınız. Fakat ben, zeki Ve işgüzar bir de- olmaz. Yavaş olarak bakaraak &uçum 
kahkaha kopar .. ) Eğilerek bayan avukabn çıplak kol- likanlı olmak itibariyle böyle düıünmi- hakkında fikriniz tamamiyle değişir. 

Reis (Avukatı ııclamlıyarak) - Gü- )arından öper., yorum..,, Film yavaş yavaş olarak tekrar çevri-
zel bir ifade .. Bir itirazınız var mı) Rcia (Ciddiyetle) - Avukat bayan Reis - Ne demek i.tiyorsunuz).. lir: Salonda büsbütün ba~ka bir hay. 

Jüri heyetinden cevap bekler. Morü-Sa-fe-ffiı size bakimin bir erkek Kasltarino - Bay reis. .• Öyle bir dev· ret ve heyecan h~m .riirmeğe bııt 
- Hayu, değil mi) Peki.la. Maznu- olduğunu ihtar ederimi rede )'llflyoruz ki namusluluk imana kı· !ar ••• 

Rcla - Ben de çok 
dim ya... Ben olmayınca 
başlanamaz. 

nu getiriniz! Bayan avukat (Rcveran.ala) - Sözü- fUl bir pardüsü bile temin etmiyor... Film ıüratle --"'irkea haşi1I "" :aU. 
acele etme- Reio - M----L..._ bir zamanlar oiz ~~·· -

Bir belediye memuru - Sinema ma· nüzü not ediyorum. Hakkınız mlllıfuz. _...._ mane hareketle.. gibi görilnm lıallef", malılı:cıneye d 

_C::-.lonu gözden geçirir. 

·~ !ıt 

kincsi geldi. içeri alalım mı) dur bay rei.I e ••••• bu defrı 1/4V4f çevrilip lıiUbütüıo ak. 
Sinemacı aletiyle içeri girer. Oturur ..• Maznun güzel avukatın ol- Kaskarino - • · • Böyle ...,,Jcre inanan ri bir ıekil alrr ... Kaakarino genç kııt 
Bayan avukat - Şöyle tam kuııma gun açık göğsüne, ycyecekmit gibi ha- bir budala olmuştum.. Elimi hiç kimse- kucaklıyor, seviyor ve olqiyor... B• 

:.dsinlcr. Beni ve maznunu tam ıekilde kar.. nin oıkmağa tcneuül etmediği bir bu- rihirk.tr vaziyet 0 lcııd<ır hayret ,,1 
alsınlar.. Maznun - Güzel panorama, doğru- dala ... Halbuki ben hiç bir cinayetin fi.ili memnuniyeti mucip oluyor ki f"Mll 

Reis (Biraz bozularak) - Müsaade su.. değildim, ve bana tavp.n gübresi naza· gözlüğü gözünden üç defa düfiiııorl 
ediniz bayan avukat.. Kanaatime göre Reis (maznuna) - Ayağa kalkınız! riyle balr.ıyorlardıl Bayan aııW<at dıı im- utıılcoz kadar 
operatörün yerini tayin hakkı mahkeme Kaakarino ( Gülerclr.) - Memnuni- Reis - Teıekkür olunur ki mazide kızan yor ••. 
hcyetinindir. (Azalara döner): yetle baı üstüne, bay reis. haı üstüne itlenmit bir suçunuz yok! Ve filim b&ylece bitiııor .. Salcmıı deri~ 

- Öyle değil mi} Her emrinizi yapmağa hazırun. Kaskarino - Evet. T etek küre layık bir ıükilt hakimdi?-. 
iki aza başlariyle tasdik ederler.. Reis - Nutuk ve edebiyat istemem. bir nokta budur. Fakat töhrete ihtiyacım Reia (Epeyce bir ZIUDIUI eonra kendi· 
Mübaşir (Arayı bularak) - Fakat Adınız Kaskariko değil mi> daha büyüktür. Ve bu tölueti bugÜn h· ne gelerek) - Demek ki bu hareketi oiz 

iki sinema operatörü var. Biri maznunla Kaskarino - Eveti Zllllilllf bulımuyorum. (s.londaki halla bir katil gibi gösterdiniz .. 
avukatı, diğeri de heyeti hak.imcyi alır! Reis - Pek eyi! Oturunuz! eliyle gösterir). Kaskarino - Evet, fakat bu bir ci-

Reis - Ala ..• Her it yolunda .. Artık Maznun evrak çantasını açar, içinden Reio - Ne dediniz>. nayet değil.. Bir cinayetin ten ta.rafı. 
maznunu getiriniz. kağıtlar çılı:arırt Kaalr.arino - Hakikati oaöyljyorum. kanavuıdırl 

Orkestra tekrar Ahenge baılar. Bütün Kaskarino - Bir cinayet maznunu Cini olmazdan eTTd beni hiç kiımo Ye Reia (Alayla) - Buna bir tuzak el· 
gözler ve dürbinler kapıya çevrilir. olmak, iılerimi, muhaberelerimi geriye biç bir ,.kilde 1:ıamm1Yorda. ııayeti demeliyiz. Eczanenizi iki milyon 

M11Z11ua bııya.n m>Ukatı öperken -iKiNCi SAHNE- bırakmak için eebep t*il edemez ya.. .şimdi bir cinayetle itluım edru,.orwn. franga satmak için adliyeyi i.lct ittihu 
•lır... l -Ne güzel... Ne güz.. kadınlar.. Maznun görünür. Çalııarak yaıamak, ya18111ak için de ti- Memlelcett.. beni laıumJyan kalmaclıt ettiniz. 

Bu sırada orkestra akorda b"flar.. Hepoi 11k, hepoi zarif.. Bir eczacı olmak sıfatiyle ıen, temiz carctirni döndürmek 15.zım. HapüLa....de c:aJl ..bntwnı gidcrmelc Kaskarino (ayağa kalkanık) - Rek· 
Kaha tavırlı bir bay nıiiba,ire •esle- Orkestra uvcrtüre hatlar. ve hareketlerinde serbest bir adam.. Dosyalan tetkıl::e koyulur. için bir piYeo yazmağa bqladım. lam için en güzel ve en müsmir usull 

nir: Reis - Uvertür batladL Elbisemi de- Dört tarafa bakmakta ve giilmektcdir. Bayan a...uı.at (jüri lıeyetine) - mü- Reio - P"~ adı>. Ne Eyfd kulesinin 300 metre yüksekliği 
Ben gddim İftel.. ğİftirmeğe ....lut blmadı. Baiırarak -- Arkasında bir belediye zabıta memuru eklr.ı1imin ııoğııkkanlılığınm masum oldu- Kulrarino - Ba piyai 7AIJD•mn en ne de buradan yapılacak hayali ilanlar 

Mübaıir yer gösterir.. !enir. var. Elinde koskoca bir evrak çantaıL •• ğuna delil ıe,Jcil ettiğini muhterem jüri biiyülı: alıııe m"""'1iri ile biıiilcte yan- bu kadar mükemmel netice veremez.! 

- Hoı geldiniZ.. - Elbioo deiiftirici,_ E.Uıiae deiifti- Şaqakçdar alonun lr.ubbeoiııi ıılkıt hl· heyetine arzetmck i.terim. yorum! Adı Tatudurl Bu Ji;hreti bana Kaskarinoya nadide ç;çelr. demetlen 
Bay - Uzun olduiu w baaa ha- rici._ fanı ile çmlaıtı\ar, Kadmlar lıqecan i;iıı>- Reis (Nezaketle) - Müsaade huyu, aiz temin ed;yorwnaz. f.itt idam maki- atılmağa başlar. Bütün daTetlilcr ve ...-

ber verirsiniz. Miibafi.r - Kapt)an bpatınız. dedirler. Kendisine taınamiYfe ahip olan --.nn: itham -..lanı olcuyalım.. ....mda can Yeiiı =· ben llİzia ad1m21 _ SONU 9 UNCU SAYFADA --
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BJZANS SARAYININ iÇ YUZU 

Merha;~ı .. ·s;b~·;tiY.·;~~i:·M·A~~M bana .. 
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K A G L İ Y O S TR O- Dünyayı büyüleyen adam . ...................................................................................................................... . 
· - 14 Nakleden: Faik Şemsettin 

Güzel Lorenza zındanda 
Öldürme beni •• Kıyma bana.. Sen kabadayısın 

Yiğitler öldürmek için böyle zehirlere tenezzül etmezler Kocası Kagliyostro, karısının ihanetinden bahsederek 
zındana attırm~ştır Sebaatiyano, kollan aramnd.a ha·ı - İşte getirdim.. 1 - Sebastiyano, kıyma ba.na .. öl- t kı .. f karart almış ODU 

yılmış, kendinden geçmio bir halde Diye ti§Cyi ön~e ~~~du. d~~ beni.. Acı.. Sen fena -~am e V J 
olan prenses Tek.la olduğu halde im- - Tamam .. Şı_mdi ~kupa al <la j d~ın. ~ kabaday~m .. Yıgıtler Kağliyostro, hiç bir şey yapacakı«bir sün olacak• diye atlabyor- nü Lorenza, kocasından kaçmit 
paratorun yanından çıkbğı zaman gel kar~ım~. Senınle §oyle beraber- b~yle ze~ı:,le~~ tenezziil ~etmezler. halde değildi, çünkü avukatın ya- ıunl kadın ııfatiyle tevkif .edilerek Sen 
koridorda kansı ile karşıl.aştı. ce şu şışeyı son yudumuna kadar , Eğ~r hem oldurmczs~n, e~er canu:m nında dev gibi bir de hizmetçi vardı. - Yanlışın var. Bugün yahut Pelojiye tıkıldı! 

Prensesin oda hizmetçisi, işin ala- içelim.. bagışla~s~~ sana . e~mdeki zehirin Bu herifin bir yumruğunu hazmet- daha batka bir gün beni göreceği· 
cağı şekli merak etmiş içeride ne ko-- Kadın afalladı. . . panzehmm de vermm. mek imkansızdı!. ni sanıyor muydun? Senin ayağı- LORENZA HAPiSTE 
nuşulduğunu dinlemek için kapının Kanı donmuş gibı oldu. • . Kar181nı~ b~ son sözleri Sebasti.~ Kağliyostro, birden vaziyetini de- na kadar gelen yine ben olmadım S p l .• kadınlar bilh f 
önüne kadar gelmişti. - Ne ~ur~~~r~n? ~nki tı? §~- yanonun uzennde hemen tesirini ğiştircli ve : mı?.. e:ı ... ~ı°J~ d I a, hsasaa b7" 

Kocasının prensesle beraber içe- rap içme~~gı rı 0 ~n:. C:~ ır~ın 
1 

ya~ ak dı kans _ya.. Öyle mi? .. fakat bu mem- - Doğru •• Fakat ben senin bu na : ~ , 1 
B a ~n ar~k ı;a ';: 

1~ 
riden çıkacağını hiç beklemediği gi- §arap Ln er~, e~ iUZ= vk e- d.. eksend ov~lu~_ m k sa ktı ını öl- lekette zabıta yok mu i .. Ben hakkı- ziyaretini bir sebebe mÜltenit sa- zın ttn ı. b ~ra - ~. ç..Jılak ena k a~a 
bi söylenen sözlerin ancak bir kısmı- yecan zaman n~ aHa di. ra uv- urm egı , .&Or utma . mı aramasını bilirim.. Dedi. Ve dı- nıyonım. ' 1 'ar ardı ve ır suru t skız a ın 
nı yanın yamalakduy~uğu için Tek- vet ve ce~et vcnr. y :. . . -. Kalk ve.dediğini ~a~. . şan çıktı. . _ Hayır.. • ~rası.n a~. yarı ~ç~ yarı o. v~ so-
lanın düserek bayıldıgından da ha- Sehastiyanonun karısı. gozlerı şı- Dıye emrettı. Kadın bıtkm hır hal T b""' k d be be ld E Kabı'I deg"il Sen buraya LD' guk ıle rutubet ıçınde vazıyetı an· 

!ı; • • • • • - a ıı arısını a ra r a ı. ş- - l d O · d t b 0

"' b' bakk l 
b.:_ri yoktu. şeye dik~ı~ tıtnyordu. !de ~erinden k~ .. Odaıun köşesin- ya ile birlikte kansını da zaptede- maksatla geldin! 1 a ı. zerın e a n ır . • .. o an 

Prensesi kocasının kucağında gö- Sebastıyano naz.arlarını kansına J dekı T eklanın buyuk aynalı dolabı- mezlerdi ya _ Hayır.. !kocasından kurtulmak ımkansız 
rünce hafif bir çığlık kopardı: dikti: . nı açtı. içinden T eklanın bir korsa- Avukat ~y Düplessi bir an için _ Peki.la.. Otur da görütelim. demekti! Kendisini bu hallere dü· 

_ Aman yarabbi .. Ne var •. Ne - N~ ~ .. dedL Yoha hu şııe- sıru alıp korsamn dikişleri arasın- Lorenzayı bir daha gön'nemek üze- Hazır gelmitken bira.z içip güle-jf~düğü için atıkı . avukat Düples-
oluyor .. dedi. ye de mı zelur ko~dun) ~k yam~- dan da ufak hlı: kutu çıkardı. Kutu- re kaybettiğini aandı. Fakat hadise- lim... ııye karşı da derin bir kin ve nef .. 

Sebastiyano karısını görünce ka_ş- sın be ~:· ... Ben ue aenın ~ yı- da sarı renkte hır toz vardı. . ler hiçte böyle tahakkuk etmedi. - Fena olmu.. ret hisaetmeie b&.fladı. Ve, zavallı 
) ttı ne ~~nm silahınla ~ek lÇU\ aynı - l§te bu toz, bu sarı toz, dedi. Kağliyoatro ne bahaya .olursa ol- - Geceyi de benimle beraber . &!fakının kendisini pmjmi surette 
arını~- ·~'A- o·· .. .. d zehın hem de kutu~u ile daha evvel o beyaz Zıe'hirio panzehiri. Yalnız sun eşya denklerini elde etmek mi seçirecebin? • sevmekte olmıuına rağmen, Lo-. 

d' D .. r ,~. :: onnml e- hazıdıunıfbm. Beni zahmetten kur- arası çok geçmiş olmamalı. Zehirden mecburiyetinde idi. Çünkü bu denk- - Nuıl olar? renza Düpleasiyi kendiaini kötü 
1• ogru anıınının asma gı yo- tardın. • _ •. sonra dudaklar henüz rengini kay},.. ler arasında onun mahut kitapçığı - Gördün mil ifte.. yollara ıevk ve tetvik ile itham et .. 

ruz.Kadın fırtına tutu1muş hazan . Sebu~yano böyle aoyler~ ce- etmeden .içilirse zehirin tesiri &ider. vardı; bu kitaptan vaz geçmek, - Madam ki iıtiyonun, gece. ti. Kocasına gelince. Bu adam da 
.. ~· ya . titıcyerek bınden biraz enel yalnız bJdıiı za- Sebastiyano kutuyu kansuun Kağliyostro için istikbalin bütün yi de seninle berabel' geçirelim. genç avukahn bu kötü emellerine 

~:~~~§tü 1 'Zangır %allgtr man Teklanın ~~ çıkardığı elinden kaparcasına aldı ve aert bir ümitlerinden vaz geçmek demekti. Lorenza, gece kalmak teklifini Ye hareketlerine kartı kendisini 
Prensesin odasına geldikleri za- kutuyu masanın ~e-koydu. . sesle: . . Kağliyostro ertesi gün güzel ka- kabule mecburdu. Çü~. kocası- bir fÖvalye ıibi müdafaa eder 

S ba ti T kla yatağına Kadın faila ~mmül edcmcdı. - Haydı, dedı. Hanımının eşya- nsını aşıkı nezdine gönderdi.Loren- nın eşyasını kurtarmak ıçm faZla gösterdi. 
man e 5 yano e yı Yere kapandı: ~nnı hazırla •• Sen de hazırlan .. Ci- -za, eşyanın kocasına verilmesi için bir gayret sarfetmek icap ediyor· Bu hadiseler üzerine, l..orenza. 
uz~ı. Ah bu yatak .. Bu kahpe yata- . - Merh~et.: Merhamet Sebas- dıyorsunuz) avukat bay Düplessi ile müzakereye du. yı kendine göre bir usul ve tekil 
v d d" B . l ,.... F kat tiya~o .. Benı oldurme... . . - Nereye .. Nereye? Te ... pazaTh~ memur idi. Fakat bu çok eğlence ve zevkli altında çok seven Kağliyostro bir 
gı.. e 1· aşıma ne ış er B-s.- a Dıye kocasının ayaklan dibmde K km ölm" d '"1 1:'_,~· .-!ı-.•• • h''-i · • .. ·· d arbk gözüm açıldı. Anladım ki ka- .. .. w _ - or a.. ıye egı · · .C:..SKı Bay Düplessi her ümidin kırıldı- -;unun geceaı lK yeaı, erteaı f{UD gun zın ana müracaat ederek ka· 
badayıhk kahpelere karsı değilmiş.. surunm~ yalh~a. başladı. yerinize.. ~na inandığı bir sırada Larenzayı büıbütün ~ka bir "'kil aldı. rısını görmek istedi. 
Ne o .. Neden sarardın .. Korktun ınu du Sebaatiyano ıç aeaını çıkanmyor- Büyükadada manastıra.. kapısında görünce sevincinden ne ~ailiyoıtro k~nsını!' bir gece ceb- Lorenza, kocaamm yanına ge. 
yoksa.. İ< d n hala lva ~u yapacağını pşırdı. r~ avukat Düplea~ı ~ra~ında? ilince, aqlıyarak kuıurlarınm affı· 

Kadın dili tuhılmuş gibi cevap ve- a ı ya nyo . -BITMEDI- - Loren7.&.. Sevgili Lorcnza..... eTinde alıkonaldugunu ıddıa etti. nı iatedi ve boynuna sanldL 
remiyordu. Sebastiyanonun gözüne Sen misin 1 Diye yerinden fırladı. O zaman için bu hareket çok - Kocacıjım_ Beni affet vt 
odanın köşesinde duran siyah bir Şi- ydında cu·· mhurı·yet Lorenza. kendine müteessir bir aqır Cezayı İcap ettiren bir suçtu! (beni fU uğursuz yerden, cehennem 
şe ilişti. al vererek: 'Evli bir kadını cebren evinae velhayatından kurtar! dedi. 

Bu şişe kendi odasındaki zehirli - Görmiyor musun! Jbenim bir gece alıkoyduğu için genç avu- Kağliyoıtro, karısının ricalari. 

şarap şişesi ile değiştirilen şişe idi. bayramına hazırlık diye CeTap 'ftl"di. kabn hapıİ (izmıgeliyorcfu. na Ve göz yatlarına kartı, u;amet• 
Gülümsedi. _ FakaL Nasıl oldu ela ıele- Avukat Düpleaıi, bu isnattan leı 
Teklayı kucağında getirirken açık bildin?- O alılikuz 1ıeriften ya- kurtulmak için Lorenzayı erteail - Bayan, dedi. Teessür ve ne. 

olan göğsünün yakasından iki me- kam ınud kurtardın? Hep benim sabah. hizmetçileri vıuıt.aaiyle dame.ti?i~i görüyorum; fakat ha· 
mesi arasına sıkıştırılmış küçük bir Bııgün Aydın sahasında Aydın ve Denizli benim olmak İçin pldiniz, değil doıtlanndan bir bayanın evine.reketınızın cezasını affettirınek 
kutu .. Zehir kutusunu görmüştü. L l mi? tıönderdi. Bu bayan, Lorenzayılzamanı henüz gelmemillir. Bir 

Kansına: taRım arı karşı/aşı yor Lorenza odaya girmekle bera- sokakta bulduğunu ve kendi rica- gün gele~ek elbet bu cezaya niha· 
- Şu köşedeki şarap şişesi boş ber i.~ hu bir sürü sualine ısiyle evine atdıiını ıöyliyecekti. yet verdıreceğim, fakat ıizi kat'I 

olacak, dedi. Onu al .. Ve hana bizim A!dın, 2 (HuMısi~ - Diin vali -..e bildireceğim. cev~p :.,ermedi. Aynı zamanda da Lorenzaya, '~':"'ette hiç bir zaman affetmiyece-
odadan bir şişe şarap getir. :.•rti baııkanı ?zde~ıT Cündayın reisli- ÇALIŞKAN BiR MUHTAR _ Loren beri.fi arbk bı- Marki dö Prenin himaye ve y:ırdl-ı g~ Hatalannızı unutturm.8.k için 

Teklanın oda hizmetçisi dışarı fır- gı altında Partı k~da bir komisyon raktm d w•;--.; mı ile Kağliyostrodan kurtarıla-,~~tün hayahnızı töbe ve istiğfar 
ladı. Acaba Sebastiyano işi farket- toplanmsıtır. Yilla-:C- ~~tan kınlan Y enipa. _ H egı mı nlk ltalyaya, ailesi nezdine gön· il ıçınde geçirmeniz lbımdır. 

• • eli) V kim bilir kendisini Bu toplanbya. alay komutam. beledi- z:uın Direcik koyu muhtan ve köy ilı- ayır.. .. .. derileceğini de vaad ve temin et-
md ıJ .:uy cı: birazdan bumda ve :re reisi Nafiz Kara Budak. Parti ilyön- bJ'U heyeti ittihaz ettikleri bir brar1a - H-:yır mı?. Hali mı brar ti. -BITMEDl-

e, anımıru lwrul .. esind Raif Ayd w da. Halle çJc l uuıd d veremedın., b şarap içtikten eonra boğazlıyacaktı uy en og evi • 0 m an olayı telvis edilen bu H .: ..:kti imi b. Kağliyostro avukahn u teca-
belki.. Yönetim kurulu iiyesinde11 dı:ııktar Faatilöy mywaun demir homlıula :ltöye geti- • - enuz. se . y~ .ır yiizü planı kaJllımda hayret için- r·-------------] 

Ko---L oda.sına gitti. Bir tİfC §8• Bayrakdar n maarif müdürü Sııllih 0n-lri1mesine muvaffak olmuotur. Bu çabi- •tten ~·~_!~ı :lelllllb. de kalmakla ben.her hareketsiz B O R S A 
i'«ll...... • ganer iftirak tnUtlenlir bn Ubtar k- ihtiyar b .• teb- Yanına geldım ya. •• neııı seven ır d K kr ld -rap aldı ve getirirken de üzerınde . . e ~ ·. . m . ve 0 7 cyctmi in •--- bu fMak" ı.::...-.1 ... - durma ı. anımı te ar e e et-

bulunan zehirden bu şi~n de içine On ibeııncı ~ cümlıurJyet Layrammm rik edenz. do't:1 o......., l d ara.ı.guaauau mek için yerleri göklere kattı! OZOM ttı geçen yıllara nisbetle daha parlak bir • J'l memnun ° ur un. B harikul"' d f r t 
a S b · k da lık el surette kutlanmas1 için icap eden ted - Lorenzacığım.. Buraya tek· u a e aa 

1!b_ af." ~a-
~ :~~ano, bu~ane"' n vaht ~~- birlerin alınman zımnında kararlar İtti~ yeni Yunan ;:ar geldiğin için sana çok t~- ~~n;ade·r~smın ;ed~d·ıul ıta lD l 147 K. Taner 10 13 

la':na~ıştı~:r~i~~T:n~ işte kendi haz edildiğini mevıulcan ha.her aldım. elcı'lı.klerı· sa~:etm: F..ııat ben iıterim ki, ıs ~o:a:~ç~=ı, et~bi; ve gayri 1134 M. j. Taranto 9 50 16 50 

eliyle zehirliyecekti. EGE LlK MAÇLARI • - M nkm :n••m- - T kabili inkar idi. Bu ıayede poliı 1 
OSS iro ve §Ü. 

9 ~ 2 25 

B .. ] d" ·· k ]' -1 • d Ege Lik maçlarının do'"rdu"ncu·· haftası Atı'na 3 (AA) y h""k"" ti. era e eve sana IOZ e- d S d f" • 630 A. R. Üzümcu·· 1
0 2ı:. 13 oy e uşunere e ınae şışe o a- • · - unan 11 ·ume riyonım ki b d . h · - 1 ak- müdürü bay ö arten en ırarı 

1

' ~ 
10 13 75 ya girdiği zaman kocasını masasının yann Aydın .-~asında yapılacak Aydın yeni •efarethaneler ihdas etmiştir.. B. br.! ' u ı:. ır gun o ac kansı Lorenzanın tevkifi lüzumu- 537 Patenon 

başına ohımıuş, hiddeti geçmiş. sa- aporla Denizlispor lcar11lapcaklardır. Jan Po!itia St:okholm .efirl'i:ne teyin _ Lo n_ • artık na dair bir karar ve emir aldı. Ve 407 Akseki bankası 8 
k' b' h ld buld Yann yapılacak maç tafsilabnı aynca edilmiJtir .. renza.. uaı 'lelllll • • • • •• ın ır a e u.. · ıozlerine inanamıyorum. Beni hep 1773 ıeneıı Şubabmn bırınc~ gu- 405 Ş. Riza Ha. 

12 50 
12 _...H Ik il D'"lsını acarak-difi bfu ~.;.,. K~ ise:=;'ö~ etmitgibi erkek-yü:-s= Bunun-d;-bir oğlu varmıf. Ne 

352 
M. Beşikçi a masa arı Ondan dönün: zü gömıeği istemeyip bunu ititir iıe, Hind padi~ı öldükten aoııra 279 
AlbaYTak 

........................................................ - Ey dadı. Der. Bak ki erkek- İfİbnez: oğlunu tahta geçirirler. Gel zaman 198 j. Kohcn 
1 7 2 H. Alberti l~rde h~ç dostlUk yoktur. Kadınlar - Şah babacıiım, senden .fllll'' git zaman geçip durmakta iken bu 

yme erkekler için canlarmı verir- dilerim ki eaer beni aeversen her oğlancık günün birinde bab..ıın· 135 öztürk tirketi 
ler. Neden dersen biraz eft'el ge- kinı İıter~ b .. eni senden, aen onun dan kalan kitapları arubrU"ken U9 Y. t Talat E vlenmeğe tövbeli kız 
len iki ku"1D erkeği tuzağa girdi. boynunu vur. Hem de bundan .on- bu kızın resmi gözüne ilitir. 
Diıisi ;se tuzaktan kurtuluncaya ra ~lenmek için bana birteJ aç- Oğlan bunu görür görmez. 
kadar batı ucunda cırpının ~ini ma... - Eyvah.. Acep bunun sahibi 

Vaktiyle büyük pa~işa.hlardanlu.~~malar g~terir. Kurtarmak alm~dıkça ~~edi. Bu kutlar ~~ı .. Der. Padi.._ıı h~ ne kadar bu dün!ada sa.ğ ~ıdır1 
-l-

83 D. Arditi 
71 Esnaf bankası 

43 S. Erkin 

28 P. Klark 
birinin dari dünyada bır ku: çocu- , ~1krmde o1dugunu kız .. an1ama11 I geldıler. D!!uıı tutul~c": er~egı ~ sozlerden aca1plemrse de kızının Dıye deli divAl!e ~lup .. otwuP 
ğu 'Varmıf. ıle pek çok acıyıp .tuzaga tutulan .onu tuzakta b~P.kro. gıtti •• B~ hahrı:rd1t.n çıkmadığı için: ka~asmı ~ırır ... Bır ~ ~~ı- 9 A Mayda 

Güzelliği her ,eyden a'1cın •• Ya- erkek ku•u sahTel'U'. jzaman bekled·m. Hiç gelıp efml - Peki.. nı çagırarak huldugu remıı goste- 6850 Ye'k.Uıı 
fi da on iki on üçünde kadarmı5.. . Bunlar bir aevinçle ikisi de uçar aramadı. iste insan oğlunun er- Demekten baska birşey ıöyle· rir: 39940 Dünkü yekUıı 

Padi ah kı21Dın üzerine deli di- gıder.le~. lkelderi de böyledir. Şimdiden son- mez. · - Ey lala.. Dünyada hiç bU-.C1 46790 Umumi yekUn 
vane olunnuı. Kız her ne dilene Kız ıae tu:ıağı.tekrar lwn..r. Yi- ra tab babam beni evlendirmeğe Uzatmıyalım, az zaman içinde ist~em. Şu resmin sahibini bula-
hemen yapar' bir sözünü iki etmez ne bekle~te iken ~lki gibi ika.ikana ben e..-lenmem. pek çok kimseler bu kızı isterler cagım.. _ 
İmilf. , i'd kuı g«:lir. Yeyecek arar gibi Bunun üzerine dadııı: ama .. Padi~ah onlardan gözü kes- Dedikte lalası: 

!Bu Lzca" ·· un·· b:.;....de da- öteye benye Çırptnll'ken nasılsa - Ah hanımcığım bunun hep- tiğini a5ar keser öldürür. Bazı1a- - Ey tabım, bu falan padita· m gız, .gun uu.• b" • .. a~ B" • • . . , • , h kı d ş· d. :. d b.. 1 dısını yan 1 kuı avlama· ku,un ın tuzaga !1'8'· ın de , aı bır olmaz ya •• Her cinste eyi de rına da kızını kocaya vermiyeceği- ın zı ır. ım ıye ıta ar oy e 
" ına a mıf, • k '-·· d ucun cn~er ._ •. L. .. d bul • b"I b" .. l •• "im • · Şah ga meraklı olduğundan padiplı ora..uun. an 11·

0 
• • w;OLU ~ unur. • .. nı ~ dirir. .. .. .. ır guze.. ~oru emıttır. b~-

habaaına. y t td .. hususi Kız bır az daha h~ed'lkten Dedikten sonra bıraz daha ote- Hınd paditahı bu kızı buyudü.k- bantz saglıgında hunu merak edıp 
babrelerdeap mnıvl f 0 .. u~der Btr" sonra tuzaiın yanma gelir. Bakar heri gezip dolqarak aaraya ıp- çe öteden beriden güzelliğini iti- bu reımi yapbrmıth. Çok vakıt ta 

'l' ava amaga gı • ku d' .d. r l kiz tuzağı istedi"" kurdurtarak ki tutulan f ıf! ır... ~er. terek merale edip, kız se on •tkım çekti. Kitki ıiz bunu gör· 
gelecek a"" !~ ~e ed ik öt' Hemen dadısını çagınr. O da: O CiİD padipha da !bir kaç yer- yatlarında iken adam göndererek meıe idiniz. 

.... oOZcuem e en e- ., b - • b' d - - - h --a.1- eli '---· . . . k .-::_.J•• b D • den biri erkek b •• di . iki kus _ Hanımcıgun, urun 11ze ır 1 en. rorucu e,-.:::u.:a- g p ~o- reımını çı artmı,, gece ~~uz u eyınce paditah: 
lir. Bu lwtl d ın fi · ge- oldu. Tubilan avlara kıyamı- temıtleır. suretle gözü önünden ayırmazmı.. - Ne demek ohun.. Bunu ne-
ğ• tutulur~~.~!'~ tuzj- •ef uz gibi göriiyonım. Yoksa Padifah ta, kızı bir tanecik ol-1Kendisi biraz yatlıca olduğu için den ıöylediniz. 
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Eski karısını alan 
berber 

Kör adam! Meşhur Sanatkirın 
~ 

dolu hayatı 20 senedir hic bir • 
Futbol macera 

macını • 

60 bin liralık meşum elmas, Hindis- ka~or 

Cenup Kutbuna 
Bir Norveç vapuru ile 
yeni bir sefer yapılıyor 
iki genç kadın bu sefere iştirak ediyor 

Nevyork 30 Ağustos 

ta 0 d 3 bir m 8 b U d U 0 gö Z Ü 0 den Çal t n m) Ş hi~bfrt:;::~ m~;~~;~:~ b~: İngiliz gemicilerinden John Briscoenin 

Geçen asır sonlannın en meşhur ak- adam tanırlar. 20 senedenberi şehirdeki 108 sene evvel .keşfettiği cenup kutbu on 
tristlerinden biri olan Mey Yohe geçen lfutbol maçına muntazaman giden bu bir mll.yo~ kilometre mürabbaı mesaha-
gün Boston (Amerika) da 69 yaşında adam umumi harpte gözlerini kaybet- ya maliktir. Şimal kutbunun ~şkil ettiği 
olarak ölm~Ur. mlştir. Fakat, futbol 0 kadar sevdiği bir sahih buz adalarına mukabil cenup kut-

Mey Yohenin çok meraklı bir hayatı spordu~ ki, gençliğindeki ve gözlerinin bu binlerce senedenberi buzlar altında 
ve romanlar dolduracak uzun macera- gördüğü günlerdeki gibi her maçı me- uyuyan geniş topraklara maliktir. Ve bu 

Perai, Londrada bir kadın berberidir. 
Hakiki bir sanatkar olarak tanmmıftd'• 
nlgiliz sinema yıldızlan burada saçland 
keıtirirler. 

O, yalnız ıanattalti bilgi.siyle deiiJ. 
atk maceralan ile de kendisine mühiıl 
bir töhret temin etmittir. Şimdi de yeai 
bir maceraıı yüzünden İlmi ve retd 
Londra aazetelerinde sık sık görül..,-. 
tedir. 

Perai. 1932 de kendisine Londra yt 

Brükael aaç sergilerinde birinci mükafall 
kazandırmış olan Anelt isminde çok p 
zel bir kızla evlenmiıtir. 

Fakat karısiyle ancak birkaç ay bera• 
her yaııyabilmiıler, ıonra aralan açdmıt' 
br. Perıi batını alıp Nevyorka gİtmİf ve 
o zamandanberi de karısını bir daha aör• 
memiıtir. 

Dört ıene ıonra kadın Nevyorktald 
kocaaına bir mektup aöndermif, Peni 
hu mektuba telgrafla cevap vennif, Lon• 
raya dönmek üzere olduiunu bildinnif" 
.:.,. 

]arı vardır. rakla takip eder. toprakların maden serveti mebzuldur. 
Aktris Amerikada Pensilvanyada fakir Harri Savnders ismindeki bu adam Şu on milyon kilometre mıirabbaı arazi-

bir terzlnln kızı olarak dünyaya gelmiş, maçlara karşı, oğlu ve dayısının kızıyla den alnız bir kaç yliz bin kilometresi 
bir vakitler lord karısı olmuş, tiyatro beraber gitmektedir. Dayısının kızı onun eyice ınalUındur. Adeli adaları gibi.. 
sahasında olduğu kadar bUtiln kibar mu- gençliğindeki spor arkadaşıdır. Vaktiy- 400 bin kilometre murabbaı mesahası 
hltlerde de tanınmıştır. le futbol ınaçlannı beraber takip ediyor- olan bu adalar Fransaya aittir. Dilnya-

MEŞUlll olarak §Öhret bulmuş bir el- !armış ... Bu gün de Netli Harbi isminde- nın bir çok k3şifleri gözlerini bu adaya 
masın da aahlbl olmuı kendisini daha k1 bu genç kadın, ona maçı gözleriyle dikmişlerdir. Vyatt Earp Norveç gemisi 
fazla m~ur et:mi§tir. takip edip ağzıyla anlatmaktadır. Esa- bir kaç gün evvel Afri.kanın cenubunda 

1 Atıklar tekrar birleımiıler, berabe1 
yaşamağa haılamıtlar fakat bu hayat ta 
çok daha kısa sürmüşütr. Birkaç aün 
aonra bu aef er de Anelt batını, alıp ait • 
miı. 19 3 7 de de mahkeme hopnma ka· 
ran vemıiftir. Arbk berber için kenW. 
sine yeni bir q aramaktan bqka yapıla· 
cak birıey kalmamıştır. 

Mey Yohe, Amerikada fazla yaşama- sen futbol meraklısı ama, sporcuların Kaptavna hareket etmiştir. 
ml§, genç yqında Ingiltereye gelmlşt.lr. koşması, topa vunnalan ve halkın ba- Cenup kutbuna beş defa serer yapan 
Londranın evvel& kUçUk sonra daha bil- ğırınası, alkışlar ile maçın ne gibi bir se- meşhur kAşiflerden Leıikoln Elsvort bu-
yült sah.nelerinde çal1§8D aktrist kısa bir yir tak.ip ettiğini anlamaktadır. Dayısı- rada kaybolmuş ve ild aylık bir sessiz-

uman içinde lngilterenin ve bUtun Av- nın kızı da ona topu kimin ileri sürdil- likten sonra 1936 senesinde bulunmuş-
rupanın en Jne§hur aanatkln olmuştur. ğilnil, gol~ kimin attığını, radyo ile nak- tu. Bu defa da Cenup kutbu seferine çı-

Aktris bu fÖhreti ile, saraya intisap )olunan bır maçtaki spiker gibi anlatır. kan bu adamdır. Gemialnde biri doktor 
etmlye muvaffak oluyor ve 1896 da Lon- zıe.~ ~~ Davnders futbol maçların- ve ikisi pilot olmak üzere on yedi kişi 
drada Saray Tiyatrosunu tesis ediyor. g~ erının yokluğunu adeti hiç his- vardır. Gemi telsiz cihazlariyle mUceh-

~ aetmiyor ve her kea gibi maçı takipte hezel' 
Gene ayni 11enelerde Lord Franais Hop tekrar Avrupaya gelerek bilhassa Tivo- bilyilk bir h d ır .. ne eıv]eniyor. lide yqamı§tır. eyecan uyuyor. Geminin ambarında demonte edilmi§ 

Lord'la Meyin evlenmeleri o günlerde 1913 de tekrar Londraya gelerek ope- biri madeni motoplan dlterl çift kanatlı 
lngilterenln en bUyUk hAdlsesi oluyor. rada oynıyan Mey Yohe bir kaç sene Bom b bir istilqaf tayyaresi olmak üzere iki tay-
Lord Ingilterenin en meşhur ve zengin sonra yeniden Amerikaya gi~ ve ora- a c l ya.re vardır. Bu sefer esnasında küçük 
simalarından blrldir. Aktrisi, Lcmdraya da kalınıştır. Norveç vapuru 30 bin libre esans ve yajı 
geldiği gilndenberi takip edeu, onun her Mey Yohe hayatında beş kere evlen- kız ? ihtiva edecektir. 
temsilinde bulunan Lord, onu hakikaten mlş, boşanmıştır. llk kocası olan Lord- m 1 e Kaf dağında Linkoln Elsvort ve karısı 
seviyordu. Lo dun bu aşkı herkesçe ma- dan boşanması aşk macerası yüzünden- gemiye bineceklerdir. Bunlara Sir Ho-
lömdu. Fakat Mey Yohe farkında de- dir. Aktris, senelerce kocasile çok iyi ge- yert Vllkins ile karısı iltihak edecektir. 
lilmiş gibi davranıyor, Lorda hiç al~ka çindilcten sonra Putnam Strong isminde 22 Eylille doğru Norveç vapW'U kap-
ıöstermiyordu. bir zabitle sevi§miş ve bu maceranın dü- tan Landen Yohanaenin idaresinde ce- Kutup aeyahatine iştirak eden 

Lord Hopla Meyin evlenmeleri bu el- yulması üzerine Lordla darılm~tır. nup kutbuna hareket edecektir. Linkoln Villdn.rin kanaı 
betten de, beklenllmiyen bir hAdise gibi Aktrb, Lorddan boşandıktan sonra b~ teşrinJevvelde kutbun EndeTbi arazi- danberi buzlar üzerinde uçuş tecrübeleri 
karşılandı. Strongla evleniyor. Fakat bu ikinci ev- sın'l varacağını ummaktadır. Orada Lin- yapan iki Kanadalı pilot bu tayyareyi 

Lord, aktriatle evlendiği gUn ona, dil- lllik hayatında hiç mesud olmuyor ve kOln ve Vilidns tayyarelerle '15 bin mil 
ğiln hediyesi olarak 60 bin İngiliz lirası az sonra boşanıyor. Bundan sonra iki murabbaı bir saha üzerinde keşifler ya- idare edeceklerdir. Cenup kutbunda bir 
kıymetinde bir elmas vermişti. cHop kere daha evlenip boşanan Mey Yohe- pacaklardır. sene kalacak olan bu heyetin yanında 
elması> ismi ile meşhur olan bu kıymetli nin son kocası lngilterenin gene yüksek K3şiflerln beraberlerinde getirdikleri yalnız yukarıda isimlerini verdiğimiz iki 
taşın dilnyada bir eşi yoktu. ailelerinden birine mensup bir zahittir. maden! tayyare kanatsız 3500 kilometre kadın bulunacak ve kocalarının zahmeti-

Hop elmasının da Mey Yohe kadar Con A. Smuts umumi harp ve mütareke katetmeğe muktedirdir. Uzun zamanlar- ni paylaşacaklardır. 

Aradan çok vakıt aeçmeden berbeı 
lngiliz plajlarından birinde tekrar Anetle 
karıılaımııtır. Bir defa daha bu ebedi 
&,ıklar birbirine yanaımıılar ve yeni bh 
atk hayatı ıiirmeye baılamıılar ve yeni• 
den birbirleriyle evlenmeğe karar ver• " 
miılerdir. önümüzdeki haha içerisind• 
Perai eıki karıai)lle tekrar evlenecektir. 

2500 dolara bir göz 
Bir lngiliz operatörünün yapbiı am•· 

liyattan pek çok bahaedildi. Bu opera· 
törün, gönniyen bir adamın gözüne .. ğ. 
lam bir aöriin renkli tabakaauu qıhya· 
rak zavallıyı körlükten kurtardıiını ta
bii hatırlıyorsunuz. 

Bu muvaffakıyetli ameliyat etrafında 
yapılan nqriyat bir çok insanların ha• 
yallerini tahrik etti. Bugün de gündelik 
bir Amerikan gazetesinin küçük ilanlar 
sütununda ıu ilanı okuyoruz : 

«Sağlam ve İyi ıören bir göz satılık· 
br. Aasari fiat 2500 dolarda. lateldil• 
rin ( ..... ) müracaatleri.11 

Gazeteciler hu göz sahibini tabii bul. 
du1ar. Bu, bütün ailece derin bir yolduJ. 
İçerisinde bulunan -4 3 yaımda bir adam· 
dır. Kendisiyle görüıen gazetecilere biı 
gözün kendisine yetiıeceğini ve bu fiatla 
zengin birisi talip çıkarsa bir gözünü fe· 
da etmekten çekinmiyeceğini aöylemiı· 
tr. 

meraklı bir hi.kAyesi vardır ve esasen tarih.inde büyük rolü olan general Smut
aktristle elın~m maceraları birbirinden sun amcasının oğludur. Aktris Con 
ayrılamaz: Smutsla, Afrikada tanışmıştır. Mey, 

Bu 60 bin liralık elmas Hindistandan harp esnasında Garbi Afrikadaki Alman 
bir mabudun gözilnden çıkarılarak alın-\müstemlekelerinde hastabakıcılık etmiş
mış ve Avrupaya getirilmiştir. Elmasın lir. Harpten sonra da, orada tanışmış ol
meşum sayılması da buradan başlar. duğu Con Smutsla evlenmek üzere be-

Aslanları kedi gibi oynatıyorlar 

ÇünkU, Hindlilerin itikadınca, mabut- raber Londraya gelmiştir. 
ların üzerindeki lclymetli taşlar, elmas- Evlendikten sonra Amerikaya giden 
lar, inciler mUkaddestir ve bunlara el karı koca orndn orta halli bir hayat ya
dokunduran mabudun hışmına uğrar. şıyorlar. Çilnkü Mey artık, yaşı ilerle-

Hind mabudunun gözU çalındıktan diği için sahne hayatından çekilmiştir. 
sonra Hindliler bu elmas kimin elinde ise Con Smuts da ufak tefek bazı işlerle ha
başına büyük felfiketler geleceğini ilfuı yatlarını temine çnlışmaktadır. 
etmişlerdir. Son günlerde adam hastalanın~, ka-

Lord ve karısı böyle itikadlara inanır dm çalışarak para teminine başlamıştır. 
kimseler değlllerdl Ellerinde 60 bin In- Fakat, birdenbire tehlikeli bir hastalığa 
giliz liralık bir elmas bulunduktan son- tutularak Mey Yohe, yaşının da esasen 
ra başlarına gelecek felakete ehemmiyet çok ilerlemiş olması yüzünden, fazla mu-
bile vermiyorlardı. kavemet edememiş, ölmüştür. 

Mey Yohe bu elması sahneye çıktığı Son günlerine kadar neşesini muhafa-
her zaman üzerinde taşımış, fakat üze- za eden aktris, geçenlerde bir ahbabına: 
rine felAkct yoranların ihtimali sekiz se- - Hayat1D1da bu kadar mesud oldu-
ne sonra hakikat olmuştur: ğumu hatırlamıyorum, demiştir. Resmini gördüğünüz bu kız 13 yaşın-

Aktria, Lordla evlendiğinden sekiz ae- Bunlar, mesud bir hayattan sonra sil- da Filistinli bir kızdır. Adı Raşel Koka-
ne sonra aynlmıştır. kQn içinde gözlerini yuman ihtiyar sa- dır. 

Ondan aonra Amerik.aya giden Mey natkirın hemen hemen son sözleri ol- Kudüate bir boma atmak suçu ile mah-
:Yohe bir müddet orada kalın~. sonra m\IŞtur... kemeye verilmiştir. Fakat kızcağız bil-

Dünya kısırlaşıyor Şang-
tün safiyeti ile müddeti ömründe bom

K ay • Şek'in ba nedir bilmediğini, görmediğini söyle-
J d miş, Mklme kanaat gelmiş kızı serbest 

Romanya Jeoloji enstitilsü direktörü ecaa ı . bırakmış ve Ustelik resimde gördüğünüz 
llimler akademisinde bir konferans ver- Belgradda hayatını Sloven ailelerinin gibi eline bir paket te çikolata vermiştir. 
ıniştir. Konferansın mevzuu, dünyanın . . t b. akf d b' seceresını es ıt etmeye v e en ır --o--
pettol ihtiyatıdır. Jeolog konferansında , 51 --AI· 1 Id ·ğı . .k 1 Danı·markada 
d 

. • ki ov.,_ ım , e e etti yenı vesı a ara 
emışbr : 

B gu
.. diln da t ı ...._. göre, Mareşal Şang - Kay - Şek'in Sloven 

- u n ya mevcu o an ~·-
rol damarlarının akıttığı petrol elli se- ırkından olduğunu iddia etmektedir. Bu 
neye kalmaz kuruyacaktır. Meğer ki Alime göre Slovanyada, Şek hecesile bi-

Büyük bir balıkla 
boğuşan Prens. 

y 
· · d ı b 1 A ten bir çok soy adları vardır. 

enı yeru amnr ar u unsun, veya v-
rupa madenleri suyunu çekmesin!:> Bu Alimin Savinjada, Nazaren şehri Kopenhag 30 A~ustos 

Almanynda, dünyada mevcut maden- evrak mahzeninde bulduğu vesikalara Danimarka kralının küçük kardeşi 
lerin miktarı etrafında bir istatistik tu- göre Fransuva ve lV[ari Şclt isminde bir Prens Valdcmar dün avlanırken büyük 
tulmu!'>tur. Bu istatistiğe göre, Avrupa- karı kocanın bir oğlu doğar, büyür. Bu cüsseli bir balıkla hoğuımak mechuri
da krom ve kurşun madenleri 9 sene delikanlı 1610 tarihinde Fransisken pa- yetinde kalmşıtır. Balık pre'lsin panta
sonra tamnmen tükenmiş olacaktır. Hele pası olur. Daha sonra 1gnas ismini alarak lonunu parçalamış ve bir bacağını yari\• 
18 sene sonra AvrupacL-ı maden namına Cizvit tarikatına girer. lamı~tır. Prens yarım saat süre n boğuı
hiçbir şey knlmı.} acaktır. tlim ne kadar !gnas Şek 1620 senesinde misyoner mada oltasını bırakmamış ve tekrar ka
inkişaf ed~sc etsin, imkilnı yok bu ipti- olarak Çine gider. Çinde ilk seneleri sa- nosuna çıkabilmiştir. Ve birkaç dakika 
dai maddelerin yerini tutacak başka bir kin bir hayat geçirir. Sonra Çin zadegfı- sonra da kendisini denize deviren dü~-

1 

§ey bulnnuyacaktır. nından birisinin kızına fışık olur. Kon- manını yakalamağa muvaffak olmuştur. 

Berlinde bir vahşi hayvanlar canbaz
~ hanesi şimdiye kadar görülmemiş şayanı 
. hayret numaralar tatbik etmektedir. 
Ormanlar kralı arslan, mürebbiyenin 
kırbacı altında mahir bir canbaz gibi 
teller üzerinde yürümekte ve fino kö
peği susta durmaktadır. Bu numaralar 

J hayretle kaqılanııııştır. Yine ayni sirkte 
i bir maymunun kahkahalan görülmek
tedir. 

Yalnız 1934 yılında Alman ağır sana- füçiyüs dinini kabul eder, Çin de parlar. Bu 5 2 kilo sikletinde bir Ton balığıdır. , 
yii 15,2 milyon ton demir istihlak etmiş- Hatta Çin imparatorunun başmüşaviri --------------
tir. Bunun yüzde 68 i, yabancı memle- olur. malarına orada devam etmeye karar ver-
ketlerden ithal cdilmisür Sloven alim. Cine kadar giderek ara- mişUr. biı1~-~-~~~i~b"~rliL:'L.k.:~ı&~ 

Moekovı 

bir koınpo: 
çok eevdii 
takım pdı 

zanmtfb. 1 
bariyle bu 
,.ordu. O, 

. b 

~eğe 
~u. 

C-c 
~en g 

Udya 
"dünya)'f 

Bea 

tuttuğu 

mio bu · 
Be1t~ 

rek dof 
kal lele 

mı 

ede 
k~ 
Pİ 

be 
bu 
m 



Hakiki Bir Hikiye 
Moskovada Çaonikov isminde genç §İıe bira içmek itiyadında imiş. Şayet 

bir kompozitör vardı. Çqnikov, haJkm 1 kendisine her gün bira vermcği taahhüt 
çok •:-~diği ve çok beğendiği neteli bir ederlerse, sütnine işe başlıyacağını vaad 

takım pr'kılar bestelemekle töhret ka· etti. 

Son haftanııı en mühim 
futbol karşı aşmaları 

Unmt§b. Fakat, bir sanatkar olmak iti- Sütninesiz kalacağından korkan Çaş-
bariylc bu gibi besteler onu tatmin ebnİ- niko~ bu şarta da razı voldu. . 

ordu. O, ya bir opera. ve yahut -hiç ol- Nıhayct karısının dogum evınden çı-
~- bir senfoni bestelemek arzusun· la, günü geldi. Çaşnikov kansı iç.in çi
da idi. çek eatm nldı. Ağ%ı bira hçaı gibi ko

Kompozitör, fırsat buldukça arlı:adq- kan sütnine de odayı topladı. Karşılıklı 

Çekler Yugoslavları Zağrebte ve 
Belgradda iki defa yendiler 

lannaı 

- Bana üç. hattl iki odalı müstakil 
bir daire veriniz, o zaman size öyle bir 
eser vedrim ki, Beetbovcnin bile bıue
dindcn, mezarında aaçlan dimdik olur. 
Fakat bugünkü ıeraitte, mutfak işi de 
Ciahi olduğu halde, blitiin itlerin gö
rüldüğü ıu bir te1c odada esaslı bir eser 
meydana getirmeme imk&.n yoktur. 

Maamafih bütün bunlara rağmen bi· 
aim bcatcllr büyük bir eser vücuda ee
rmeğe karar verdi. Nihayet cÇocuğun 

Cloğuşu:t adlı bir senfoni bestelemekti. 
Cenç aanatltlra bu mevzuu ilham 

eden genç ve güzel kan~n Lidya oldu .. 
Lidya gebeydi: nerede ise bir çocuk 
'dünyaya getirecekti. 

BeateUr çalışm ğa koyuldu. Hüm· 
malı bir faaliyetle, hiç durmadan çahşı
yordu. Tam kansının dolum nncılan 
tuttuiu gece, eserinin ana hatlarını bitir
mit bulunuyordu. 

Bettek&r, kar11ıru bir taksiye bindire
rek doğum evine RÖtürdü. Kendisi, feY
lcalAde müteheyyiç bir halde, yaya ola· 
ralr. evine döndü. Yolda, muzik münek
kitlerinden eski bir arkadaşına rastladı. 

Ça§nikovun bu münekkit arkadqı, 
fevkallde zeki, fevkalade kabiliyetli idi. 
Bestekar, zevkine çok itimat ettiği bu 
arkada11nı, yeni eserini dinletmek üze
re kendi evine davet etti. 

Ça§llikov, ince ve uzun pannallariyle 
piyanonun tU§larına aon bir dokunduk
tan aonra, cÇocuğun do~u:t senfoni
sinin arkada§ı üzerine yaptığı tesiri an
lamak Üzere şiddetle ba§ını çevirdi. 

Doğrusunu söylemclc lazım gelirse 
Çaııu"kov, arkadqından gürültülü bir 
alltq beltliyordu. Fakat arkada~ın du
aaklannda dc§i bir tebessüm fark.ettiği 

ı:aman epeyce canı sıkıldı. Titrek bir 
eesle 10rdu: 

- Nasıl) Beethovcn hasedinden me
za dan fırlıyacak mı) 

Münekkit, sakin fakat kat'i bir ses
le : 

kurulan iki b~. müstakbel .ak.inlerini 
beklemCic baıladı. 

* 
Aradan iki gün geçince her §ey tabii 

acyrini takibe başladı. ikizler, bir ağız
dan, cUva, uva I> diye haykmyorlaı. 
anneleri kAh bir befiğe, klh diğer bir 
beşiğe aıra ile eğı1iyordu. Sütnine fırsat 
buldukça birasını çekiştiriyor, Ço.ınikov 
ise ikizlerin düetolarını dinledikçe, mesut 
mesut gülümaiyor, fakat aynı zamanda, 
kızgın tavadaki aoğan cızırtıııının, odayı 
dolduran bu kudretli, bu canlı acslcr ya
nında solda sıfır kaldığını da düşilnü
yordu. 

Bütün buclara rağmen Çeşnikov cç<>
cu~n doğu§U> senfonisini yeni baştan 
bestelemcğc. düzdtmeğe gayret ediyor
du. 

ÇEKOSLOVAKY A - UlV ANY A 
Viyana (AA) - Geçenlerde tcıJcil 

edilmiş olan Çekoslovak millt takımı 

Litvanya milli takımı le yaptığı ilk kar
şılaşmasını 2 • O kaznnmqtır. 
YUGOSLAVYA - ÇE.KOSLOVAKY A 

Zagrep (A.A) - Çekoslovakya mil
li futbol takımı ile Yugoslavya milli 
takımı araeında ıekiz bin kadar eeyin:i 
önünde yapılan karıılaşma, Çekoalo
vakların 3/ 1 galibiyeti ile neticelenmiş
tir. 

Biıinci haftayimi 2/0 Çekoslovakla
rın lehine biten bu maçta Rndaç iki ve 
Rican da bir Bol atmlştır. 

Yugoslavların ocref sayılarını Sipoş 

} apmı tır. 
BELCRAD - PRAG 
Prag (A.A) - Belgrad ve Prag 

muhtelitleri teklinde kareı1a~n Yugos
lavya ve Çekoslovakya takımları maçı 
Prag muhtelitinin l /0 galibiyeti ile ne-

Fakat bu defa, ancak ikizler uyudu- ticelenmiştir. 
ğu zaman, parça parça ve kaçamak ola
nk çalışabiliyordu. 

Bu arada yeni bir meaclc bil§ KÖster
di. Ç:aşnikovun sütninesinin l:iira içmek
ten mıındıı daha ba§ka meziyetleri • de 
varmııı. meğer kadıncağız evvelce otur
duğu evin duvar gazetesine şür falan da 
yazannı~.. Bu vaziyet, onun sık sık ev
den ayrılmasını icap ettiriyordu: Yaz
dığı şiirleri duvar gazetesi redaksiyonu
na götürüyor, oradan yeni talimatla ge
eliyordu. Süt ninenin bu gidip gelişleri, 

MACARISTANDA 
Budapeşte (A.A) - Lik ma<(larının 

bu haftaki neticeleri vunlardır ı 

Hungaria - Boçkay 4/ 1 
Nemzcti • Gıdgotarjan 8/ 1 
Nispeşt - Ftbuş 3/3 
Ujpest - Suerketaksi 4/2 
Ferenııvarof • Zuglo 8/ 1 
Solonol - Elektromoıu 4/ 1 yenmi§

lerdir. 

Seged • Budafok 1 / 1 berabere lal-
onun duvar gazetesi redaktörünün evine mı§tır. 
kapılanmaııiylc neticelendi. BiSiKLET 

Çaınikov yeniden sütnine aramak Amsterdam (A.A) - Avrupa hi· 
mecburiyetinde kaldı. Fakat bu giirültü siklet amatör ınmpiyonaaında pistte 
arasında senfonisini bitirmek fırsabnt da motör arkaaında yapılan 100 .kilometre
buldu. T ekrıu, zevkine itimat ettiği mü- lık k"o§unun neticeleri §unln.rdır : 
nekkit ıırkndaoını evine getirdi ve onı!. 1 - Alman Metze 1 saat 25 da. 24 
5cnfoni inin bu tadil edilmiş şeklini din- sani. 

letti. Çaşnikov, eserinin muvaffakıyet- 2 - Hollandalt Grüvevagen 5 l O 
sizliğine emin, piyanosunun üzerine eğil- metre forkla. 
miş bir holde oturuyor, münekkidin yü- 3 - laviçreli Suter 800 metre farkla 
zilnü görmemek için başını bile arkaya 4 - Fransız Lömuan 1790 metre 
çcvirmeğe korkuyordu. farkla, 

u_._ Birdenbire arkadaşının elini omuzun- 5 - Mcar Şekere§ 3750 metre farkla -· uorır, dedi. Benim kanaatimce ih-
tiyar Beethoven pannağmı bile oynatım· da hi ettive sesini duydu: ATLETIZM 
yacaktır. - Aziz dostum. sen harikulade bir Stokholm (A.A) - Burada lsveç 

- Sen eserimi beğenmedin mi) eser vücuda getirdin 1 işte şimdi senfo- ::ı tletleri ile Almanya atletleri ~rn'lında 
Münekkit, biraz dü~ünerek: ninde hayat sesleri duyuluyor. Çocu- yapılan müsabakalarda Alman Blask, 

Bil. ğun haykırışları. annenin ninnileri ta S9 metreye çekiç atmak suretiyle ycn1 - ıyor musunu, dedi. Senin senfo-
ııin, çok gayri müsavi bir şekilde yazıl- kulağıma kadar geliyor.. Seni candan bir dünya rekoru tesis etmiştir. 

tebrik ederim. YUNANtST AN - BtRLEŞtK mıo.. Senfoninin birinci kısmını te§kil 
eden. çocuğu bekleyiş, ümit ve heyecan Münekkit, Çaonikovu kucakladı ve AMERiKA. .. 
kısmı harikul&de güzel .. Fakat senfoni- hararetle elini sıktı. Bu sevinçleri üzeri- Atina (A.A) - Burada bulunmakta 

ne bir şişe ş:ırap İçmek istediler. Fakat olan Amerika atletleri ile Yunan atletle• pin bu kısmı olan hayatın başlangıcı, 
beni '.lıı.:atiyen tatmin etmedi. Senfoninin, bu sırada ikizler ağlnmağa başladı. Çan- ri arasında olimpiyat stadında yapılan 
bu fa mı kupkuru, hayattan, hareketten §ikov, çocukların altını değiştirmekle atletizm müsabakalarının neticeleri şun· 
mahrum .. Adeta can sıkıcı.. Kanaatim- meşgul olan karısına yardım etmek mec- lardır : 

buriyetinde kaldı. 400 Metre manialı ko•u : ce, eserine canlılık, renk verebilmek için Y 

daha çok çalışman )azım. Münekkit, bestekarı bir defa daha 1 - Amerikalı Patenon 53.4 aaniye-
Bu muvaffakıyetsizliğinden ötürü fev- kucakladıktan sonra odadan ayrıldı. de .. 

kalade cam sıkılan Çaşnikov, mutfakta Hik&yeyi burada bitirmek pekala 2 -Yunan Karagİrgos 58.5 ıaniyede 

1 - Amerik lı Bithern 1 da. 5 7 sa
niyede. 

2 - Yunanlı Sitratakoı 1 da. 59 sa• 
niyede. 

Gülle atma ı 
1 - Amerikalı Notııon 16. O 3 metro. 
2 - Stofonoki 14.52 metre 

200 Metre lıoıa t 

1 - Amcrikah Elebri 21. 7 eaniyt-de 
2 - Amerikalı Vclı 22.5 .aniyede 

Cirid : 
1 - Yunanlı Papagergis 61. 73 metre 
2 - Yunanlı Lükopuloıı 55.3 metre 
5000 metre mukavemet ko~ımı : 
1 - Amerikalı Riıı 15 da. 31 eaniye 
2 - Yunanlı Arvanitia 35 da. 15 c 
Yüksek atlama : 
1 - V taon 1.8S metre 
2 - Pabtazis T .80 metre 
4 X 100 metre bayrak r 

1 - Amerika 42.7 nnive 
2 - Yun nistan 4.3. 7 aaniye 

Sırıkla yUkıek fttlama ' 
t - Amerikalı Normentat 4. 1 1 metre 
2 - Tanoı 3. 70 metre 

11 O metre manialama : 
l - Volkot 15.3 saniye 
2 - Paterson 15.6 saniye 
400 metre kotu 
1 - Vels 49.2 saniye 
2 - Bithnm 49. 9 saniye 
100 metre ıUr'at ı 

1 - Ellerbi 10.6 saniye 
2 - Sııkelarion 1 1. 5 aaniye 
Uzun atlama : 
1 - Votıon 6.89 metre 
2 - Labrnkiıı 6. 77 metre 

200 metre Sür'at 
1 - Volkot 26 ııaniyo 
2 - Pnt~rson 26/ 1 saniye 
1500 metre mukavemet : 
f - Ris 4 dn. 3 saniye 
2 - Velkopulos 4 da. 5 88nİye 
Oç adım : 
1 - Pnlamiotis l 4.16 metre 
2 - Marinnkis 13.48 metre 
Disk atmıı : 
1 - Sillas 47.81 metre 
2 - Votaon 46.83 metre 

Merkezi Avrupa kupası : 

Prag (A.A) - Merkezi Avrupa ku
pası komite reisi Koppolanın Çekoslo
vakya federaıyonuna bildirdiğine göre, 
1 Ağustosta İtalyanın Genova takımına 
kaqı oynarken İtalyan Marsclli ile bir
likte hakem Hertsko tarafından sahadan 
çıkarılmış olan Slavyanın merkez muha
cimi Nozir önümüzdeki günlerde oyna
nacak olan iki final maçı için diskalifiye 
edilrni tir. 

Koppola ltalyandır. Sanyi ile birlikte 
merkezt Avrupa komitesini teşkil eden 
profesördür. Pelikan cÇekoılovab 

kendi haberi olmadan verilen bu kararı 
gürültü ile soğan ve köfte kızartarak ça· miimkündür. Sadece. Çaonikovun bu 800 Metre lıo~u : 

~~ınam&~~anbm~l~~~md~ es~nin h~~raha~~kbirsübek~ ·~~~~-~~~~~~~~~~~~-----~-~~-~~~~ 
küfretrneğe ba§ladı. zandığmı dn ila\•e etmeliyiz! c • d 1939 d 

şiddetle protesto etmiştir. 

Münekkit çıkıp gittikten sonra, bes· Çaşnikovun bu rnuvaffa1cıyetine mü- l ne e a 
tek&r, daha uzun müddet, düşünceli ve kafnt olanık ona, üç odalı yepyeni ve t 

kederli bir halde piyanonun başına otur- müstakil bir daire verdiler.. Çnşnikov, 
Clu. Fakat sonra, müstakbel oğlunu dü- iki kıziyle. karısiyle ve yeni sütninesiyle Bir hic. yüzünden Yugoslav yadan 200 

yeni apartımana taşındı. b ıünmcğe baıılayınca biraz sükunet bul- • b. k ı"n muhacır mı 
du. Çaşnikov bu yeni apartımanına taşın- cınayet ve ır aza 

ilin 
Toplantıya çağrılış 

11 Numaralı ödemiı incir Tannı Saht Kooperatifinin 2 ylul 938 
tarihinde toplanacak olan Genel Kurul toplantııı ekıeriyet hiıd of. 
madıjından 10 Eylul 938 cumartesi günü saat ona talik edilmiJ oldu· 
iundan umum ortaklann mezkür tafihte toplant\ya etmeleri ne. 
olunur. (2791) 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hu
susiye müdürlüğünden: 
lamet Kaptan mahalleai Oray •obimda Seyit imi ŞUlnii_yeye ait 

anaya arazi komisyonunca 328 lira kıymet takdir edilmiftir. Sahibi· 
nin adresi belli olmadı.jmdan keyfiy t ilinen tCblii olunur. ( EO) 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hu
susiye müdürlüğünden: 
Akdeniz mahallesi Doğan sokağında Mehmet Süleymap ve aaireyQ 

ait anaya arazi komisyonunca 1000 lira klymet takdir eıdilmiftir. 
Sahibinin adresi belli olmadığından keyfiyet ilinen tebliğ olunur •• 

M~zayede ile f ev
kalade büyük 

satış 
4 eylul pazar günil saat on buçuk· 

ta Göztepe tramvay caddeıinde po
lis karakoluna varmadan (832) nu· 
maralı evde maruf iki ecnebi ailesi
ne ait mobilyalar açık artbrma sure
tiyle aatılacaktir. 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BtCAK, KAŞIK 

Satılacak e§Yalar arasında ceviz
den mamul hakiki ViYC\DO rnanıuta ... 
h 11 parçadan mürekkep kanape t"
kımı, müteeddit aynalı eteierler, bij
yük aynab jardinyera, haşır takımı, 
Viyana mJmulib kriatal cmılı bü
fe dört köte açılır yemek maauı, 6 Büyük fedakarlıklarla vücuda ge
adet muşamba ıandalve, yağlı boya tirllen fabrikamızda verli malı o1a
tab1olar, eıki Zinet fabrikuı mamu- rak her model çatal, bıçak, kaşık 
latı maroken bir kanape iki koltuk, imal olunmaktadır. Avrupa mamuli
yeni bir halde fevkalide iyi ıe•!i b ayarına faile olan bu emsalsiz yerli 
(Maka Adaın) markalı Alman pı- malı fabn'kaımın mamuli.bnı her 
yanosu, aynalı temıiyelikler, ıiga- yerde arav1mz. 
ra aehoalan, Valter marka para ka- LOKANTA ve Gazinocuların 
aaıı, duvar saati, muhtelif yeme~ nazarı dikkatine : 

iskemleleri, Emaye banyo Terınoıı- Fahrikamız BASKURT marka. 
fon, buz dolabı, fngiliz mamulahn· lı YERLi mamuli.tımızı görme. 
dan iki kişilik iki direkli bro~. kes-t den, CA TAL, KAŞIK ve BICAK 
me &0mya 1 kuvola, tekrar iki ade takımlarınızı almayınız Bütün 
ikişer direkli çift bir buçuk kitil' il h k l't :t'b · ı 1 ma anınız em a ı e ı ı any e 
bro~. kesm~ karyola maa somya a- Avrupanınkinden daha yüksek ve 
n, muteaddıt t~k kanatlı aynalı ~ hem de fiat c YOZDE 30 daha 
laplar, aynalı lavumanlar, komodın, d ç 

. p k 1 ucuz ur. 
kadife1ı fezlong, o er masa arı, .. • 
dökme aoba borulan ile, nikel .. P- Umumı Sa!1• Yen: lıtanbul Tali· 
kalık Viyana mamulatı iılemeli bul takale caddesı No. 51 
bayo

1 

ayna, Amerikan kanape iki ( Jak Dekalo ve Sıı.) 
koltuk, iki kiıilik nikel kesme kar- Yahut lzmirde umumi acentesi 
yola ıomyaıiyle, küçük yazıhane, S. Abuaf ve M. Peço 
bronz komiz ve perdeler, §İfe takı- Marefal Fevzi Bulvarı No. 6 
mı, halı ve seccadeler, vesaire birçok Telefon : 2273 
lüzumlu eıyalar açık arttırma sure-
tiyle satılacaktır. 
Fınab kaçırmaymız. 

Fırsat Artbmıa aalonu 
AZIZ ŞiNiK 

Tele fon : 2056 
1-3 (2775) 

ı- lzmir - Buca 

Kültür Jjsesi 
Le yit - Nehari; Kız 
Erkek her gün tale
be kaydına devam 

ediyor 

Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu 
Dit ve Çene Rontkeni ile tetbia 

ve tedavi 

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

Göz hekimi 

Mitat Orel 
Ertesi sabah, fevkalAde titriyen bir dığından beri artık yeni bir eser vücuda o nakledilecek? 

elle telefonu açtı ve doğum evini buldu. getirmediği hakkında bir takım riva- Aydın 2 (Husus!) - Çinenin Mutaf- -o-- 1ZMIR BtRINCI 1CRA MEMUR-
Nöbetçi hcmııirenin sesini duyduğu za- yetlcr dola~mağa ba"ladı. lar köylinde bir kaza o1du. Dikkatsizlik Atina (M.H) - Le Messaeer d'Athen LUôUNDAN: 

Afwtos sonuna kadar bastalarmı öf. 
leye kadar bu tarihten sonra sabahlan 
10 • 12, öileden sonra 3 • 5 arasmcla 
kabul eder. 

h b .. b- Fakat bu rivayetlere inanmamalıdır. D d k · d k man. eyccanı us utün arttı: yazıyor: inarm çar a cıvarın a urom 
k Li Çünkii bizim duyduğumuza göre beste- yüzünden bir delikanlı aRtr bir surette :L h 

- Çaşni ovaL ·dya Andreyvna l d lstanbuldan bildiriliyor: 12 bini Ro- madenlerinde müstahdem U.en a-
., M -L dil ~L h. b" kar. yeni bir opera üzermde -- 11 .. mak- yara an ı. k.a "h h 1 d · rnı ~ er~ e ccca. iÇ ır ~,. yok... .,,.. • manyadan ve 5 bini de Bulgaristandan len i metga ı meç u ma encı 

ADRES :ı ikinci Beyler Nuınanzada 
sokafı Numara 23TELEFON : 3434 1. L-·k d • K ·k· k taymıı.. Bu köyden Osman oıc.lu Hidayet su T h f 

cura e erım: arınız ı ı ız doğur- 5 gelmek üzere bu sene Türkiyeye hicret Mehmet a İr tara ına. 
c!..ı. doldurmak üzere pınara giderken do1u edecek muhacirlerin mikdarı 17 bin ola· Türkiye cürnhuriyeti ziraat ban- ---------------

Bestekar sapsarı kesilerk: Yirmi ikinci asır- bulunan çifte tilfengini çalılar arasında rak tesbit edilmiştir. kası İzmir §Ubesi müdüriyetinin iz-
- Ne) .. diye sordu. saklamış pınardan dön~ken tUfengl Ttirkiyo hilkUmeti bu sene 17 blndC'll mir ticaret mahkemesinden 2600 li-
- Jki kız. . da bir Caninin nam1ısından tutarak çekmış, çalılara do- !atlasını knbul etmiyecektir. Fakat ge- ranın temini istifası zımnında aley-
- NnaıJ 7 .. fişitmiyorwn. kwıan tetik çekilerek Çifte ateş almı~, Jecek sene içln geni§ bir muhaclrleri fs· hinize istihsal eylediği 928-443 ve 
- Kulağınızı açınız; dikkatli dinle- m U hakeme Si• Osmnn da çene ve yüilinden ağır surette kfuı progrnmı hazırlamaktadır. Etildler 29-5-938 tarihli ilim üzerine borcu-

yinizl Heceleye heceleye .öyliyeeeğim: nuzu işbu itanın tarihi tebliğinden 
K BAŞTARAFI yaralanmıştır. . bilhassa 200 bin Yugoslav muhacirinin f d oo· . 1 an.. nız .. i .. kiz .. do .. ğurdu. lki kız. 6 iNCi SAHiFEDE k itibaren 5 gün zar ın a emenız &-
anladınız mı) Çocuklann ikisi de sıhhat- yircller Kaskarinonun elini tutmak ve Yar~~ tc~avi için memlcltet hastanesı- nakli ve iskiinı gayesiyle hazırlanma • zundır. Bu müddet içerisinde borcu 
tedir. Karınızın da sıhhati eyidir. sıkmak için ayaklanırlar. ne getirılmı:ttr. tadır. Yugoslavya hilkilmeil bu muha- ödemez iseniz tetkik merciinden ve-

Doğrusunu söylemek lazım gelirse, Heis (Azalara) - Mükemmel tıuret- cirlere ait gayri menkulleri evvelce mil- ya temyiz veyahut iadei. mahkeme 
havııdi i duy::ır duymaz bestekar biraz te atlatıldı. Ademi meauliyet kararı H1Ç YüZONDEN BlR CiN.AYET sait şartlarla almıya razı olmuştu. yolu ile ait olduğu mahkemeden ic-
lirktü. Çünkü hesapta clkiZ> yoktu... vcrmeğe mecburuz... Diğer taraf dnn Sel!nik an131masın- ranın tehirine dıair bir karar getirme-

T ertibat tek bir çoculc için alınmıştı. Kaskarinoya: . . .. dan sonra Bulgaristandaki Türklerin va- dik-e cebri icra yolu ile hakkınızda 
Caıınilı:ov kollannı ıvadı. Bu fevka- - Gidiniz.. Hem de hemen gidiniz.. ;med~ :!.~~~et adlı hır çoban ~un ziyctlerinin ıslahı ve malik olduklar~ takibat yapılacağı gibi yine bu müd-

lade vaziyetin icap cttirdi~i hazırlıHara Bu sizin menfaatiniz icabıdır. Adliyeci- sa ah sUrUsunlin ba§ına giderken diger nuılları müsaid şartlarla satabilmelerı det zarfında mal beyanında bulun
giri ti. Her şeyden önce bir sütnine bul- lcrin göz.il önünden mümkün olduğu ka- çobanlardan Osınanın sUrUsüııden bir inlkdnları ihzar ve tesbit o1urunuştur. mamz ve bulunmaz iseniz hapis ile 
malt lazımdı. dar çabuk çekiliniz! kuzunun kendi mer'asına girdiğini gör- Türkiye sefiri ve Bulgar hüküıncti tazyik olacağınız ve hakikate mu-

Halbuki aksi gibi ortalıkta bir csüt- K.askarino - Masum olduium için mUş ve bundan hiddetlenerek Osmanla ar&Jında So!yada cereyan eden milzake· balif beyanda bulunduğunuz takdir-
nine buhranı> vardı. Güç bela kız oğlan mD kavgnya b~hımıştır. Mehmet tabancası- reler bitmi§ ve anavatana dönmek ar.zu- de hapia ile tecziye oluna,ı:ağınız icra 
kız olduğunu söyliyen ince, uzun burun- Reis (Şiddetle) - Sebep aramıya- nı çekerek Osmanı öldilrmüştür. sunu gösteren Türklerin mallarının tas- emri makamına kaim olmak üzere 
lu bir koca kan buldu. Sütnine. bnaız- lım. .. Ve (hiddetle) yalancı adam. def- Katil zabıtaca yalralanırak adliyeye fiyesl huıuıwıdakl mUfküllt kaldırıl- tarafuuza Dinen teblii olunur. 
lılctan müşteki olduğu için her gün bir olunuz ... buradan diyorum size! teslim edil.ınijt.ir. Dll§tır. (3246) 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Sel4nilı ın6isinin Birineililı 
madalycuını kamnmııtır ... __ 



Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bar'dak içiniz 

Tilkilik yeni bmir eczanesi TELEFON 
.. : • al". • • ~ .. ... , • ••• • ... 
lzmir Vilayeti Muhasebei Hu

susiye müdürlüğünden: 
Naldöken köyü civannda Cemal oğlu Recebe ait arsaya arazi ko

miıyonunca yüz lira kıymet takdir edilmiıtir. 
Sahibinin adreıi belli olmadığından keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

(3249) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Çilingir Süleymanın eaki yıllar kazanç vergisinden olan borcunun 

temini tahsili için tahıili emval kanununa tevfikan haczedilmiı olan 
ve idare heyeti kararile 251 lira üzerinden talibi uhdesine ilk ihaleai 
yapılmıt olan Orbaniye mahallesi Yuıufdede caddesinde ve Y uaufba· 
ba vakfından mukaatalı 203-1 sayılı evin 10 gün sonra kati ihaleai ya
pılacağından daha fazla bedelle talip olmak iıtiyenlerin mukayyet 
672 lira kıymeti üzerinden yüzde 1 O pey akçasını hamilen 14-9-938 
Çarıamba günü saat 12 de vilayet idare heyetine gelmeleri. 

(3229) 

Kireçli sulana tahribahndan 
Kalorifer kazanlarile tesisatlarını 

L okomobiller ve alelumum buhar kazanlannı 
Kurtarmak için klreçll suyu tasfiye edem 

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

Cihazları tamamen garantidir. 
fıviçrede WEBBOUTE A. G. Türkiye ve ıarkı karip vekili umumiıi 

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

MERKEZJ : İstanbul Galata Billilr ıokak No. 7. 9 P. K. No. 1094 
Telefon : 44507, Telgraf : VEBOLID 

ŞUBESi : Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. 45 
T elefon : 2681, Telgraf ı VEBOLID .. 

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

iz.mir Enternasyonal Fuarı pavyon N.175 
Prospektüs ve mUhendlslerlmlzl isteyiniz. 
~LL~ UZD"J::QIZll~Tn%i2:a2zr:Lzı:l2222'J"A!ZZl:;Z'.Dl .. I~ 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri C. H. P. llyönkurul 
başkanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan it Kayseride yapılacak Halkevidir. 
Kqif bedeli (105243) liradır. 
2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrakı ıaire ıwılardır : 
A) Eksiltme ıartnameai. 
A. B) Ekıiltme ıartnamesine ek ıartname. 
B) Mukavelename projesi. 
C) Bayındırlık itleri genel farlnamesi. 
D) Ketif cetveli, ıilsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
E) Proje ve sair evrak. 
lıtiyenler bu ıartnameleri ve evrakı Kayseri Parti .Bqkanlığmda 

görebilirler. 
3 - 19/8/938 tarihinden itibaren bir ay müddetle eksiltmeye ko

nulan bu kurağın ihaleai 19/9/938 pazartesi günü aaat 11 de vilayet 
Parti merkezinde tlyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapdacaktır. 
5 - Eksiltmeye İştirak edebilmek için timdi ( 50.000) liralık it yap

mıt olduğuna dair Bayındırlık vekiletinden alınmış ehliyebıame ile 
cari aenenin Ticaret odası vesikasını ibraz etmesi ve bir mühendis ve
ya fen memuru bulundurulması ıarttır. 

6 - Muvakkat teminat mikdarı (6265) liradır. 
7 - Teklif mektuplan yukarıda yazıh gün ve saatten bir saat ev

veline kadar Parti BqkanJığı sekreterliğine makbuz mukabilinde ve· 
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet ihale saatinden 
bir aaal evvel gelmit olmalan §81'lhr. Postada vukubulacak gecikme-
ler kabul edilemez. ' f1 (2769) 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, ô~e ve cıJqam he-r 11emekten 
ıonra gUnde l defa 

Kullanmak 

Şartile 

• 

RADYOLIN 
Dişlerin:izl tertemiz, bembeyaz 

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

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

dişlerinizi hrçalayınız. 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütün kullananlar, tütünün vücutları üzerine yaptığı tahribattan 

müıtelridirler. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı teketmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl 
Alman 

'ın son 
icadı 

. Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içeriaindeki 
yedek kısımda bulWlan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 dereceainde ıilzeT, ağa, cijer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati Her Yerde 150 Kuruttur 
Toptan, perakende ıa~ : Kemeraltı Karakol kart .. , No. 74 

MAZHAR ONGOR 

• •. \ . . • :""'"r~ . • .• - .... , • 
# - . 

' 

Fuar mtlnasebetlle Izmlre a-elen mlsallrlerlmlzl 
" . 

' A il 

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

· kolonyaları hatıra gelir. 
lzm;rden götü receiiniz en ince, en zarif, en lüks ve en makbul hediyeniz Eczacı 

KEMAL K. AKTAŞ kolonyaları olacaktır. 
Kemeraltından 2eçerken HiLAL eczanesini mutlaka ziyaret ediniz. 

• 

Siz.e kolonya nümunelerinden göstereceklerdir. Siz de bütün lzmirliler gibi KEMAL AKTAŞ kolonyalarının z.arafet, 
nefa~et, incelikteki üstünlüğünü takdir edecek, bir Türk eliyle yapılan bu şaheserlerden milli bir iftihar duyacaksınız. 

Kolonya ırsyon ve esanslar: Bahar çiçeği-Zümrüt damlası - Gönül - Limon çiçeği - Al
t n ruya - Fulya - Menekşe - Yase in - Sonhatıra 

en al A , taş müstahzaratı : ( Nası rol Kemal ) nasır düşmanı ( Korizol Kemal ) nezle 
dn manı ( Okinolin Kemal) saçları besliyen şaheser ( Dişolin emal) diş suyu •.• Kemal 
Aktaş Gül~uyu - Çiçek suyu - Kı a~Kına hülasası - Nane ruhu - Çocuk ~udrası •••• 

Fenni gözlükçülük, Sıhhi korsacılık; Tıbbi ve Sıhhi bütün ihtiyacat .... 



GRiPiN 
Niçın daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
..................... ... ,.,. ........ 

di'*1 qala kıilktı 

GRiPiN 
Batla ..... 

.,,,[ 

zı ft -F 
dindirir. 

GRiPi 

GRiPiN 
1 

Tecrübe edln1z. 

lcabmda günde 3 bp almabilir 
illa ft....,. Mht, 'fak'W ' 'm akıınınız ....... 

~ . ..._ ____________________ _ 
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KEMAL KAMJL AKT AS 
HiLAL ECZANESi 
Diapda •Ht .. blWn ... lük cim W tefitleri plamia 

w ..-ı.. ..._ parfe elfsik, ailellCI_., clül fuvane 
tatlarla ahm. nikel, pilitin, bu basa ve aellüloid Ç9Çeve
I•, tofir, tan .... ,,. meto.iklet sözlükleri, puaula, pertavaaz 
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5AHIFEl2 ·-
Südet meselesi yeni bir safhada mı ·. 
Almanlar Südetler için de bir plebisit yapılmasını teklif mi edeceklermiş? 

Nürenbergteki kongrede 1 Südetlerin istekleri 
Buna dair -kararlar mı verilecek? Südet topraklarının tam bir muhta· 

riyete kavuşmasının teminidir Bu haber Pragda endişe uyandırdı 
Pras. 3 ( ö .R ) - lleqteagadende 

BB. Hitler ve Fon Ribbentropla müla
katından .onra B. Hayn)ayn Südet 
menileketine gelmittir. Verilen kararlan 
partisine bildirecektir. 

Fon Ribbentrop Beqtesgadene gel
mezden evvel pertembe akşamı Alman
yanın Bertin sefiri B. Nevil Henderson
la mülakat etmişti. Sefir Londra hükü
metinin Çekoslovak meselesi karşısında
ki hareket hatbnı Alman hariciye nazırı
na bildirmiıtir. 

Südet delegasyonunun cümhurreisi B. 
Beneşle mülakatından sonra Lord Run
aiman da B. Beneı tarafından kabul edil
miştir. 

Pari., .J (ö.R) - Hariciye nazın B. 
Bonne Londnıdan dönmÜf olan ln~liz 
sefiriyle uzun uzadıya görüşmüıtür. Sir 
Erik fips Çekoslovak hükümetiyle Sü
det Alman deleguyonu araaında İngiliz 
müşahidi olan Lord Runıimanın iıtira

kiyle cereyan eden milzakereler hak.lan
da F raneq l.ariciye nazırına izahat ver
miştir. Lord Runslmanın Südet partisi 
reisiyle hay H itler arasında bir mülakat 
teıebbüaünü yapDUf olması müzakerele
rin devamını mümkün kılmak içindir •• 
Bir anlqma lmltlnının mevcut olması 

Kedoneyde biraz ferahlık husule getir
miştir. 

Berşte91radene gitmeden evvel Von 
Rihbentropun lnıiliz aefiriyle görü~tü
iünü teyit ediyor. Böylece B. Hitler, Sü· 
det reİ5İ bay Haynlayne fikirlerini bildi
rirken lnalliz hükümetinin Çekoslovak 
meselesindeki vaziyetine tamamiyle va
Juf bulunuyordu. Bir çok lngiliz gazete
leri cumartesi aabahı iyi kayna tan alı
nan haberlerle bunu teyit etmiılerdir ... 
İngiliz aelirile Alman hariciye nazın ara-

• ıında müllkat gizli tutulmUJtur. Sefir bu 
maksatla hariciye nazınnın Berlin hari
cindeki aayfiyesine gitmiştir. Mülakat 
B. Nevil Hendenon tarafından aranıl

mamışh.İngiliz sefiri, Londradan talimat 
almamışsa da, hükümetin vaziyeti hak
kında şahst hissiyatını bildirmiştir.. Bu 
da hakikt vaziyeti göstermiştir. Çünkü 
aefir lngi)iz nazırlannın geçen salı gün
lr.ü içtimaında hazır bulunmuştu. 

Prag 3 (ö.R) - Lord Runsiman be
raberinde B. Semi olduğu halde dünkü 
cuma günü Prag ptosuna giderek reisi
cümhur Benqle görüomüştür. B. Beneş 
Südet delegeleriyle mülakatı hakkında 

İngiliz müıahidine izahat vermiştir. 
Benet - Runsiman mülakatı 17 den 

18.45 e kadar devam etmiıtir. 
Lord Runaimanın eelcreterlik dair~i 

dün aktam ıu tebli.ii nqretıniftir ı 

Prag 3 (ö.R) -Haber alındığına göre 
Südet Alman delegasyonu ,Çekoslovak 
hükümetine mukabil tekliflerde buluna
caktır. Alınan kaynağından alınan haber
lere göre Çekoslovaklarla Almanlar ara
sında Uç aylık mütareke teklifini ihtiva 
etmekte ve meselenin esas itibarile de 
Almanlara kaza çerçevesi içinde maha1U 
idare hak.kını verm~ği kabul efme-kte
dir. 

Südetler ise nah.iye taksimatı olmak
sızın Südet arazisinin tamamı için muh
tariyet istediklerinden Çekoslovak pro
jesinin kabule şayan ohnadığmı bildiri
yorlar. 

Miitarekeye gelince, bu da Südetler 
için yeni fedakhlıkları intaç edecek bir 

Nasyonal sosyaList kongresinin toplanacağı Nürenberg şehri tekili sayılıyor. Südetlerin kanaatince 
.. cLord Runsiman öğleden. so~r~ reisi- ı vakit kazanmak istiyen bir taktik takip vaziye~n gerginliğ~i azalfm~ için ~ı

cumhur tarafından kabul t;dılmıştır. Bay j etmişlerdir. Bunlar Karlo Bivari kongre- nacak ilk tedbirlenn Prag hük:Umetin
Beneı kendisine bugün Südet partisinin 

1 
sinde B. Haynlayn tarafından ileri aürü- den gelmesi IAzımdır. 

delegasyonunu kabul ederek 10.30 dan len talepleri üzerinde ısrar ederek Çe- Prag 3 (ö.R) - Reisicümhur Beneş . 
14.30 a kadar görüştüğünü bildirmiştir. koslovak hükümetinin yeni tavizlerinin dün Südet delegeleri BB. Ernest Kund 
Bu m~akerel~re pazartesi aabahı de- de bu talepleri tatmin etmediğini gös- ile Vilhelm Sebekov~kiyi kabul etmiş-! Son gelen ha
vam edılecektır. termek iıtemi~lerdir. Fakat müzakerele- tir. Alman delege len Prag şatosundan 1 herler Almanyanın 

Saat 15.45 te Lord Runsiman da ken· re pazartesi günü, yani B. Haynlaynin saat 14 de çı]mu~lardır. Reisicümhurla Sildetler mesele
disini ziyarete gelen Haynlayn partisine dönüşünden 2-4 saat ıonra devam edi- delegelerin mUlfutı üç saatten fazla : sinde plebisit yap
mensup bir delegasyonu kabul etmişti.. lecek, böylece B. Konrad Haynlayn B. ~UştUr. Delegeler geçen sal~ günU ı ~ niyetinde o~
Bunlar Moravyada Hobada kasabasında Hitlerlc muhaveresinin neticelerini ve reısicümhur tarafından tebliğ edilen yeni dugunu ihsas edi
çıkan hadiseler hakkında görüşmüııler- bazı gazetelerin iddia ettikleri gibi, bay Çekoslovak tek.liflerine cevaplarını bil- yor. Yeni bir em
dir.> Hitlerin mukabil teklifleri varsa, bunla- direceklerdi. Bu millfutın neticesi hak- rl vaki endişesi 

Prag, 3 ( ö.R) - Südet partisi na- n partisine bildirmeğe vakit bulacaktır. km.da tam bir gerginlik muhafaza edili- uyandıran bu ha
mına hükümetle müzakereye memur de- Umumt his meselenin merkez ıikleti- yor. Sadece şurası bildiriliyor ki bükü- ber Çekoslovakya
Jegasyon reisi B. Kund bu sabah başve- nin yer değiştirdiği merkezindedir. met mahfellerindeki intiba kötüden zi- yı telAşa düşür-
kil B. Milan Hodza tarafından kabul Vakit geçtikçe daha ziyade Nürem- yade müsaittir. Hususi kaydile müzake- müştür. 
edilmiştir. Saat 13 te müzakere hôla berg kongresine dikilmiştir. relerin yakında devamına karar veril- Resim bir Çek 
devam ediyordu. H k d B B 1 "lAk m.iştir. Bu da büyük bir neticedir. SU- ve bir Slovak ti-er ne a ar . eneş e mu a attan . . , . . . 

Prag, 3 (ö.R) - Berşteagadenden b" f ahi k h" . h~- l 1 'b" detlerın cevabı içın Uç ihtimal vardı: Ya pini sonra ır er ı ıssı ""ı o muş "1 ı .. . . dir · 
dönen bay K;nrad Haynlayn pnaölye ise de Almanyanın plebisit teklif ede-lmahusaıt olacak, ya şartları ihtıva edecek, . ~-~ 
ile görü•melerinden partisini haberdar ~ · h kk d B 1. d 1 b h Y utta menfi olacaktı. Bu son ihtimal ·~ .., cegı a ın a er ın en ge en azı o.-
etmiştir. iyi haber alan mahfellere hü- herler Çek hükümet mahfellerinde endi- bertaraf edilmiştir. Çekoslovak devleti- gelerl bazı mukabil takliflerde bulun- kümelinin, devletin hüklimranlık ve e'!d 
kümetle bu parti arasında müzakerele- şe uyandırmaktan geri kalmamıştır. Hü- nin yeni teşkil§tma ait bir prensip mese-jmuşlardır. Fakat mütemmim malumat niyetle telifi mümkün olan en son hadi 
rin muhakkak devam edeceği tahmine kümet Çekoslovak gazetelerinde bu ha- l~~ hah.sin me~zuu idi. Gö~enin uzun alırunadıkça vaziyet hakkında esaslı bir kadar tavizde bulunduğundan şüphe ıl 
imkan olduğunu bildiriyorlar. Südetler b · · · trn' bA ·· surmesı ve Siidet delegasyonunun müf- mütalaa yürütmek mümkün değildir. memektooir erın ne~nnı mene ış ve ecne ı mu- . . . . · 
tarafından bilhassa ısrarla kaydediliyor şahitler de bu ihtiyatkarlığı takdir et· nt radıkal Karl Frank yerıne mutedil Londra 3 (ö.R) - Berştesgaden ve Bununla beraber Südetlerin cevaW 
ki BB. Hitler ve Haynlayrı arasında kat'i mişlerdir. tanınmış olan B. Sebekovskinin geçiril- Berlinden gelen haberler lngilterenin hakkında kararsızlık vardır. Bu cevabi 
bir karar verilmemi11tir. mesi iyi bir işarettir. Bu gösteriyor ki kaygıları arasında birinci mevkii tutu- bir kaç günden evvel belli olamıyacsl 

Prag, 3 ( ö.R) - Lord Runsimanın Berlin, 3 ( ö.R) - öğrenildiğine gö- Südetler hükümetin tekliflerini açıkça yor. Çek hükümetinin teklifleri hak.kın- hissi vardır. Almanyanın hakiki ni)'ef 
başlıca iş arkadaşı B. Aston Godkin bu re Nüremherg kongresinde gençlik teı- kabul etmiş olmamakla beraber pek te da Londraya bazı haberler gelmiştir. leri mahlm oluncaya kadar soğuk kan' 
sabah B. Konrad Haynlayn ile yeni bir kilatının içtimaında ıansölye söz ala- gayri mUsait olınıyan bir vaziyet almış- Şurası kaydediliyor ki bu tekliflerin ala- lığı muhafaza etmek ve gafil avlanın' 
mülakatta bulunacaktı. B. Godkin er- caktır. Führer ordunun geçit resmi es- !ardır. cağı son şekil iki taraf arasındaki mü- mak için hadiseleri dikkatle takip eyli 
kendcn Alkon otelinden çıkmış ve Al- nasında da söz a1a-:aktır. Muhakkaktır Söylendiğine göre Çekoslovak teklif- zakerelerin inkişafına tabi olacaktır. Bu- mek icap eder. tyi haber alan mahfelll 
man mıntakasına hareket etmiştir. Bay ki bu defaki nasyonal sosyalist kongresi lerine itirazlarından başka Südet dele- nunla beraber kimse Çekoslovakya hü- rin fikri şimdilik bu merkezdedir. 

Haynlaynin genel karargahı olan Hoı Anşlus işareti altında açılıyor. Avustur• 
şehri ile Prag arasında yarı mesafede, yalı nasyona1 sosyalistler ilk defa olarak 
Karlsbad veya Maryenbadda mülaka- kongreye iştirak edeceklerdir. Gazeteler 
tın vukubuJacağı tahmin ediliyor. Führerin geçtiği yoUara çiçek atmak ve 

otomobiline yakJaımak için zabıta kor
Prag, 3 ( ö.R) - B. Beneşle üç saat donunu yarmak gibi hareketlerin yasak 

ıüren görüıımelerinde Alman delegeleri olduğunu hatırlatıyorlar • 

Amerika uyanık duruyor 

. Son lspanyol tebliği· 
Beynelmilel vaziyetteki endişeler 

B. Ruzvelti VaŞingtondan ayırmıyoı 
Paris, 3 ( ö.R) - Büyük harp cana- , , ·', . , -

"lstilicıların emrindeki kuvvetlerin 
hücumları püskürtülmüştür,,. 

Burgoı. 3 ( ö .R) - Bu aabah nas
yonalist ordusunun Ebre cephesinde ta
arruzu bütün mıntalcalarda yeniden ıid
detle başlamııtır. Şiddetli topçu hımrlı-

ğından ve tayyue hücumundan sonra 
başlıyan taarruz neticesind~ piyadeler 
c!üşmanın ilk müdafaa siperlerini zap
tctmiflerdir. Cümhuriyetçilcr bir çok ölü 
ve esir bırakmışlardır. Harekat dc,·am 
ediyor. 

Paris, 3 ( Ö. R) - ispanyada hava fa
aliye'ti devam ediyor. Cümhuriyetçiler 
Lerida mıntakasındn düşman saflarını 

bombardrpıan ettiklerini Nasyonalistler 
Estrnmadore cephesinde 1 1 kızıl tay
yareyi düşürdüklerini bildiriyorlar. 

Pris, 3 (ö.R) - İspanyol milli mü
dafaa nezaretinin ıon tebliği ıudur : 

Şark cephesinde 3 1 ağustos - 1 eylul 
gecesi Vilaberto mıntakasında istilacıla

nn hizmetindeki kuvvetlerin bazı hü
cumlan olmuştur. Bunlar tamamiyle 
püskürtülmügtür. Bu sabah tayyareleri
miz düşman tahşidatını müessir şekilde 
bombardıman etmi~ler ve Lerida mınta

ltaaında düıman siperlerini mitralyöz 

Ispaı&ya harp cephelerindeki kasabalar hep böyle boştur 
ateşine tutmuşlardır. Merkez cephesin- mus sahil köyünde sivil ahaliye kıırıı ta-
de Eskuryal rmntakasında İspanyol kuv- arruzda bulunmuşlardır. Köyün ortasına 
vctleri Las Rozas hakim mevkiini zap- büyük çapta elli bomba düşmüştür. Kırk 

tetınişlerdir. Şiddetli top ateşi himaye- ev tamamiyle, 60 ev kısmen tahrip edil 
sinde düıımanın Estramadore cephesin- miştir. Tayyarelerin hedef olarak intihar 
de yaptığı taarruzları cümhuriyetçiler ta- ettikleri binalar arasında bir hastahan 
mamiyle püskürtmüşlerdir. Andaluzya binası ve bir kızıl haç yardım istasyon 
ve Akdeniz cephelerinde kayde değer da vardır. Dört kadın, bir erkek ölmü· 
bir şey yoktur. ekserisi kadın ve çocuk olarak kırk ki 

Dün ıabah Alman tayyareleri Pala- yaralanmıştır. 

eında ilk Amerikan kuvvetlerinin Fran- .,. ,,~_*"<~ . r. f ~' 
e~y~ ihracı hatırasını ebedileştirmek için ' ~ a -~ . ~~~ 
dıkıle~ anıt merasimle açılmıştır. Ayni ~ 1 t 
mevkıden 26 mart 1777 de Amerikan I 
de~okr~aiıinin kurulmasına yardım et- ·. ·lıİ · 
mege gıden general Laf ayetin F ranaız · 
gönüllüleri hareket etmişti. 140 sene 
sonra Amerikalılar hu yardımı Fransaya 
iade etmişlerdir. 

Vaşington, 3 (ö.R) - Beynelmilel 
siyasi vaziyetin güç bir safhada bulun
ması ıcbebiy}c Reisicümhur B. Roose
vclt kendisini bu eıralarda Va~inııton

dan uznklnşmağa mecbur edebilecek ma
hiyette hiç bir daveti kabul edemiyec'! . 
ğini bildirmiştir. Halbuki demokrat pnr· 

1 tisine mensup bir çok mümeS3iler ve 
1 ôyan azaları reisicümhuru, intihap müca• 
delesinde müzaheretinden istifade et. 
mek üzere, kendi devletleri dahilindl'! 
kabul etmek istiyorlardı. Reisicümhur 
intihabat mücadelesine ancak Vaşingto~ 

na yakın federal devletler de iştirak~ 
karar vermiştir. 

Nevyork, 3 ( ö .R) - Avrupa vazi
yetinin uyandırdığı endişeler dün Lon
~radan Amerikaya bir çok altın sevki
·atiyle kendini hissettirmiştir. 

Nevyork Federal Reserv banka11n.ıı 
'ün Londradan altı milyon 100 hin do
ırlık altın gelmiştir. Y a1nız cuma günii 
:!len alt;n mikdan da üç milyon 900 
in dolardır. Geçen ay Amerikaya gön· 

Jerilen bir milyondan fazla albn ael-

Nevyork caddelerine pençeTeden bir bakı§ • ; 
miştir. Bu altın akınının gittikçe artml\• dan yapılan altın eevkiyatı 33 J1'1ib'dl' 
sa Alman - Çek buhranının uyandırdığı dolan bulmuştur. 19 3 7 temınuzUI'; 
endioclerden ileri gelmektedir. beri bu nisbet ilk defa olarak kaYd 

Bu hafta İçinde Amerikaya Avrupa- mittir. 

n 


