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Hariciye Vekilimizin Beyanatı 
"Arsı ulusal vaziyetteki huzursuz
luğu gizlemek mümkün değildir •. ,, 
''Harp mesele halletmez. Meseleler ihdas eder,, 

Haricive Vc.1..~miz 

BALKAN VE 

"Balkan devletlerinin 
Sulh politikası takip 

SAAD ABAD 
Konseyleri Cenevrede toplanacaktır 

Fransız Hariciye Nazırının memleketimizi 
ziyaret zamanı Cenevrede teay yün edecektir 

Dr. Arasın lzmir ve Fuar hakkındaki 
intibaları takdirle doludur 

lzmir ve Enternasyonal fuanmızı zi. vapurunda kabul buyurmuılardır. 
yaret etmek üze.re ıehrimize gelen Hari- Ba§1Jluharririmizin beynelmilel vazi· 
ciyc vekilimiz ve sayın mebusumuz bay yettdci gerginlik ve her Kiin biraz daha 
Tevfik Rüıtü Araı dün öğle üzeri ba§ artan korkunç endi,eler etrafındaki eu

muharririmiz Hakkı Ocakoğlunu lzmir - SONU 4 IJNCO SAHiFEDE -

Arsı ulusal politikada 
etnıekte olduklarından 

ahenktar bir 
şüphe yoktur,, 

Hariciye VekiUmiz gazete başmuharrirlerile bir arada 

Yeni devlet 
Kurulurken 

Berlinde deniliyor ki: 

Müstakil Hatay, bugün art!k bir 
emri vakidir. 

Sarı yerde 
15 kuruş için 
Bir cinayet oldu 

-0--

Hatay Devlet Reisi B. Tayfur Sökmen, BQf'Vekil B. Abdümıhman Melek 
Hatay kuvvetlerimiz kumandanı B. Şükrü ile bh' aroc:la 

Hatay Meclisi 
Başvekilin icraat prog
ramını tasvip etti .. 

Baltanlar arası 

Fuarımızı ziyaret için 50 
bin kişi bekleniyor 

Hataym halkçı hükümeti, hak 
müsavatına dayanan liberal bir re· 
jimin feyiz.lerinden bütün Hataylıla
n faydalandırmağa çalışacaktır. Ne 
din, ne mezhep, ne ırk ayrılığı dü
şünmiyecektir. 

Mazi unutulacaktır. Tiirk güreş ~filli ekibi İstanbul 6 .<Hususi) - Bu ~ :rı Fuar §enliklerinden bir intiba 
Aylardanbcri beldediğirniz me§hur dır. Ankara.palas oteline misafir edilmit· yerde yine bır cinayet oldu. ~ Fuarımız bilyilk muvaffakıyet içinde gUndcnberl gelen trenler çok kalabalık· 

Müstakil bir devletin en büyük 
kuvveti iç birliğidir. Hatayın uyanık 
ve hamiyetli halkından onu kurtaran 
bfiyük Türk Cümhuriyetinin bekle-

- SONU 2 tNCt SAHiFEDE -
ŞEVKET BlLGIN 

Finlandiya milli pehlivanları dün akşam lerdir. yUzUnden çıkan mUnakaşa kavgaya mun- devam etcmckte, ziyaretçi sayısı art- tır. Yurdun en uuk köşelerinden bile 
Ankara yolu ile ıehrimize gelerek Bas· Bütün dünyamn tanıdıiı ve enternas- cer olmuş, balıkçı tbrahlm, arkadaşı maktadır. Pazartesi gecesi fuan ziyaret her gün binlerce kişi İzmire gelmekte, 
mnhane istasyonunda belediye, apor yonal olimpiyatlarda birçok pmpiyon• ŞUkrilyil biçakla muhtelif yerlerinden edenlerin sayısı 16769 dır. Bu suretle otellere yerleştirilmektedir. Birinci sınıf 
bölgesi ve sporcular tarafından büyiik luklar kazanmış olan Finlandiya pehli· yaralamıştır. Şükrünün sıhht vaziyeti uınwnt yekCtn 403041 olmuştur. otellerde yer nisbeten udır. Fakat ikln-
bir kardeşlik havası içinde karııı1andılar. vanlarını nihayet bugün saat 16 de Fuar ümidslzdir. Hastaneye kaldırılm.1.§, cani Dokuz Eyh11 kurul~ bayramının ya· ci ve UçUncU sınıf otellerle pansiyonlar-

Finlandiya pehlivan kafilesi 12 kiti· - SONU 2 iNCi SAHiFEDE - yakalanm~tır. kınl~m11' bulunma.sı münasebeUle iki - SONU 2 iNCi SAYFADA _ 



Radika kalkınma 1 

Tedbirlerini ihtiva eden 
bir kanun • 

yenı 

olan yeni proje, lıö y işlerini 
ilıtiyaçfarıa g6Te yeni bQftan 

etmekte ve planlCJflıt'maktadır 

175 Madde 
bııgiinlrii 

tanzim 
Hilkümet programında en geniş yeri demek azaları köy seçmenleri tarafından 

almış ol.an köy mevzuu fuerlnde lüzum seçilecektir. Eocilmende, demek tara· 
lÖrülen tedbirleri ihtiva etmek üzere fmdan yılda bir !kendi azalarıarasmdan 
t<-nzim edilip Kamutaya takdime~ seçUeceldir. Muhtar hem derneğin, hem 
olan muhtelif :kanun projelerl,, dahiliye en.ciimenin başı olacldır. Bu kanımla ve
encilmeninde tetkik ~ ve bunlar ya b:ıska kanunlarla köy idaresine veri
tevhid edilerek 18 bölüm ve 175 madde- len io:leri görmek ve gördürmek muhta
den mürekkep yepyeni bir <köy kanunu> rın, dem.eğin ve encümenin vazifelerj 
projesi baz:ırl...:ımış. olacaktır. 

Y:eni proje, rejimin hedef tuttuğu kök- Köy muhtan ile köy derneği azaları-
ten k:allrmmanm bütün temellerini, ka- nm .seçimi dört yılda bir birinciteşrin ayı 
nuni hükWriler halinde, tesbit etmekte- icinde yapılacalt v~ ikincit~<rrinin ilk ,gü
dir. nü ise başhya~. Müddetleri bi-

Kamntaym ibu d!!'V7'eSinde çıkması ten mı.ihtarlarla denr>k aztılaruıın yeni-

mubtemel -0an yeni projenin ikinurilaş- den secimi caiz olı:caktır. 
masmdan som:a, köye ait bütün işler ve Köyün öğretmeni veya sayısı çok olur
çalşnalar plan.l,~'\IlllŞ .olacak ve köy ida- sa baş öih'etmeni, varsa kooperatif mi.i
resl, yeni projenin koymakta olduğu dürü, yoksa anlarından seçec.ekleri biri 
bugünün icaplarına uygun !§artlar içinde köy .sınırları içinde mevcut devlet .tek
tekevvün edecektir. nik müesseselerinde çalışanlardan vali-

nin sececeği bir zat dernekte tabii aza * olarak bulunacaktır. 
Nüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy) Lüzum görülen yerlerde Bakanlar he-

nii!usu 11d 1btıı ne yirnii bin arasında yeti kararile muhtarlann valiler tara
olanlara kasaba ve yirmi binden çok fından tayinine müsaade edilecektir. Ge
nüfuslu olanlara şehir denecektir. Nüfu- rek devlet ve gerek köy işlerini görür
su iki binden apğı olsa dahJ, belediye ken muhtara ve muhtarın emrile hare
teşkilAtı meveut cilan~. vilayat ve ket eden k5y memudaı:ma karşı hıyan
kaza merkezleri kasaba itibar olunacak lar, devlet memurlarına karşı gelenler 
ve belediye laaum.una tabi tutu1acaktır. gibi ceza göreceklerdir. Vali ve kayma
Ancak evleri topnıla tabi olarik dağıl- !kmrilar köy işlerini bu kanunun hüküm
mış olan yerlerde bir toplu kısım 2 bin lerine göre yürümeye ve her köyün işle
nüfusu ihtiva etmedikçe orada bu kanu- rine o köyün Thtiyaçlarının derecesine. 
nun hükümleri tatbik olunacaktır. köy .gelir ve imece kudretine göre Dabi-

Cami, mektep, otlak, yaylak, ıb8.lt8.lık liye Vekaletinin umumi dire'ktifleri da
gibi orta mallan bUlww:ı., ıtoplu ~ bilinde programlaştırmıya ve bu prog
dağmık yerlerde oturan insanlar, bağ, ramları tatbik etmiye tnecbur buluna
bahçe ve tarlalarile birlikte bir köy teş- ca1dardır. 

iR HABERL:ERi 
Mühim bir por 

Türkiye 
inkişaf 

-Almanya ticaretinde bir 
nazarı dikkate çarpıyor 

Türkiye - İtalya ticareti de inkişaf halindedir. 

-. 

Yeni devlet 
Kurulurken 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
diği budur. latiklale mazhariyet en 
büyük saadettir... Ona layik olmak 
şartiyle ..• Türk daima bu 1i,.akati 
göstermiştir .. 

Hatay Türkleri çelikten bir ka
le gibi mütteh.id, müte•anjt olma· 
yı bilec:ek:lerdir. Bunun için parti
zanlık, eıraflık ve avamlık gibi ma· 
ziye ait düşüncelerin kökünden b· 
:n oması lazımdır. Halkçı bir Cümh -
r iyet olan Hatayda bu kahil sınıf ay
nhklannın yeri olamaz ve Olmıya-

AJmanyada Türk üearet odası bültenin- surette alakalıındığı memleketlerin payı nın azaldığı dahi istatistiklere istinaden caktır. Her Hataylı kendi menfaatini 
de Türkiyenin ticari münasebette bu- vardır. söylenebilir. Bu arada yalnız Italyaya müşterek menfaatlerde arayacaktır. 
lunduğu memleketler hakkında şayanı Türkiyenin Almanya ile eşya müba- olan ihracatı artmış ve zecri tedbirlerin 

dikkat bir yazı vardır. Bu yazıyı ehem- delesi münasebetlerinin de tekrar şayanı tatbikinden evvelki normal mikdarı bul- Hatay için yeni bir tarih başlıyor. 
miyetine binaen aynen alıyoruz: memnuniyet bir safhaya girdiği şüphe- muştur. Buna mukabil Türkiyenin ec- Bu tarih en şerefli sahifelerini 

So• 11 d T" k' • h • • sizdir. Türkiyenin .so.n zamanlarda bü- neb1 memleketlerden ithalatı artmıştır Türk demokrasisinden alacağı ders· - < n yı ar a ur ıyenın arıcı · 
t. t' d k k 'Ukl uk yük sanayi memleketlerile ticaret mü- T'u'rkiyenın· 1937 ıl 'lk d"rt 't lerle dolduracaktır. ıcare m e pe ço yenı er 1\' ua y ının ı o ayı ı -

ld·v• •. h . h k al,._ d nasebetlerini genişletmesi bir çok.kimse- halAt ,_'\_ 29 2 .1 1. 'k 1938 Hatayın, Hataylıların bunda mu· de ıgı şup esız er esin m umu ur. a yeKunU , mı yon ıra ı en 
' .. k' bilh b . b. ler tarafından_, artık Türkiyenin Alman- 1 'Ik d"rt 'th lAt 47 9 ·ı 1. vaffak olacaklanna, kendi kendile· Tur ıye assa gecen seneden crı ır yı ı ı o ayı ı a a ı ' mı yon ıra- d uk 

• • .. • ya ile eski sıkı eşya mübadelesine niha- . .. rini i areye m tedir dinamik bir 
-:ok memleketlerle iktısatlı muna.selret- u,,.. . b' eph d v· ,. k te il yı bulmuştur. 1937 yılının ilk uç ayında va Ik Id kl lak b" ekild 

~ ..... verıp ır c e egış.ırme may - . . . . . .. r ı o u arını par ır ş e 
\erini genisletmekedir. Başta Ingiltere 1.. d ld v kl' d . ah d'l k . 15 mı1yon lıra ıle aktif bulunan Türk · t ed ki . . ardır · un e o ugu ~e ın e ız e ı me ıs- ıspa ece erıne nnanımız v . 
ve Amerika gelniek üzere, Türkiyenin t . t' ki ln a·ı .. t k ticaret bilançosu 1938 yılının ilk üç ayın- ŞEVKET B"LGIN 

• .. v enmış ı, ya ız neşre ı en uç ay ı I 
tıcaret munasebalında bulundugu mem- . tla .. :~:kl ,_,1e b kan ti .. ük' 1 .. v.. da 6 milyon lira ile pasif kapanmıştır. 

ıs ı=w er 'lJil u aa n çur ugu-
lekeflerle olan eşya mübadelesi istatis- nü meydana koymaya k-dfi gelir. Alman resmi istatistiklerine nazaran 
tiklerinde bilhassa bu yılın ilk üç ayın- 1937 yılının ıilk üç ayında Türkiyenin ise vaziyet şöylece inkişaf etmiştir. 1938 ·!':'l:ı!4!':240!Z~:z::;cz:z;;::zzzw1":&~;;,,2.;:a:zz™::cr.:2ZZ:tt:z::'*IZ'-, 

da diğer yıllara :naz.aran mühim farklar ihracat mikdarı 44,S milyon Türk lirası yılı ilk yarıstnda Almanya Türkiyeye A rasıra 
ttöriilmüştür. Uzun b1r inkıta devresin- değerinde idi. Bu yeklln 19:l8 yılının ay- 74 milyon marklık eşya ihraç emiştir. S . 
d 1anıl 1937 Yı]ırun ilk altı ayında bu rakam 

~z72;a;zzzzz-zzy-,z,..,z-z777~ 

en sonra :tekrar neşrine ba~ an ru aylannda 42 milyon liraya düşmiiş-
Türk hari.ci ticaret istatistikl.eri yılın y&l- tür. Bunun başlıca sebebi, Tür:k ihracat 38,5 milyon mark idi. A1manyanın T ür- Fuardaki yılan 
nız iilk üç ayına ait olduğu ıiçin Tüi.k.i- maddelerinden çoğanan .istatistik ayla- .kiyeden aldığı eşya tutarı ise 1937 yılı
vemn senelik ticaret inkisau ve yabancr rmdan evvel gönderilmi~ ..olması ve bu nın ilk altı ayında 71,1 milyon mar'lt 
memleketlerin Türkiye :ile münasebat yüzden 1938 yılı i.sta1:is'tiltlerine ithal olup bu miktar 1938 yılının ilk yarısında 
dereceJB.i hak'lmıda şimilideıı bt'.i lbir edilememiş, yani bunlarm 1936 yllı son 49,l milyon marka dilpniiştlir. Bu &n

hükü.m ~e U:Dkfuı yoksa da, :rakam- üç ayı istati.slilderi gimı.iş bulunması- retle Türkiye bu yıl Almanyaya geçen 

lar bize, geçen senenin ayni aylardaki dır. "Iürkiyenin .Ahnanyaya olan ihra- yıla nazaran 20 milyoıı mark nisbetinde 

Yazan Eczac.ı Kemal K. Akmş 

Fuarı gezen dostlardan anlıyorum, 

Hayvan bahçesini ;hmlİI edenler çok. .. 
Vakıa orası bütün hayvanları bir araya 

vaziyetle b1r mukayese yapmak imkan1- cah da 1938 yiliı:ım ilk üç ayın.da eksil- noksan ihracat yapmış ve Almanyadan topltyıın ATIUPadakiler gibi büyük ve 
m nmıUtedlı-. Böy1e bir~- miştir. F>Thakika Ahnanya, 1937 yıluun ithalatı ise 35,5 milyon marka, yani ge- ~nit bir .bahçe .el~. değildir ama, 
da tebarüz eden ilk nokta, Türkiye itha- ilk üç ayında Türkiyeden 22,3 :milyon çen senekinin iki misline varmıştır. imanı m~ edecek teYler çok.tur. 
latmm artmış olmasıdır. Bunda yalnız liralık iihalita mulcabil 1938 yili.nm ayni Gelecek mahsOI mevsimi için Alman- Memm ._ıcak yılanlar camekan içinacı 
her hangi tek bir devletin değil, Türki- ~larında ancak 15,4 milyon liralık mal ya daha şimdiden Türkiyeye siparişlerde enine 'boyuna kıvrıla, süzüle akıyor, es
yenin kendilerine iktısat .mübackles.iııe satın .almışt.u-. bulunmağa başlamıştır. Alm~ Tür- rarlı dillerini çıkararak nazarlan ürper

giriştiği bütün ibüyük sanayi memleket- Türkiytınin, Rusya :ve İngiltere de da- kiyeden bu yılhububat, .kürklük deriler tiyor, hatta üşütüyorlar. Yılan kelimesile 
lerinin ve 'Iüikiyenin pazarlarile hususi hil, bütün ecnebi memle'ketlere ihracatı- ıve krom madeni alacakbr. aklıma yılan hikiym geldi Bu •evimsiz 

mahlukun ne valı:ıt nerede adı gıeçse bir 

kil edeceklerdir. l~~e ~~~~l~hdeayehetir n:~::;.: Macaristana Benzin ve gaz Bu1garistanın kaç defa tekrarlanımıış, ben bile bu M• 
KöYO'N T.ARtFt .. ~ -..&za ·~ ... ..._ tut.an .}".azmcayu b dar bmmnla cera'ber 

-göı-me'k: Ü7.ere valiaizı :tensip edec~ bir Pamuk ihrac edeceğiz Fiatlerinde y eni Yaş meyve sevkiyah beş defa yılan yazmış oluyorum. Göz 
Köy, bir yerden bir yere ıgötürülebi- zatın msl.iğinde .bZa mal müdürü. mer- ' 

Şehri ·_;ıı_ L--'---- M · ''-ti- ·ı Bulgarist" h,.,_.,_eti ""'-"'"- ihr kapakları ollaıy&A 8" ~ hayvandan 
len veya götilrülııilyen maDara sahlp kez hüküm.et doktoru. merk.n.ziraat ~ ·mı:ı;ae Ul.ilUWlll aca.rıstan u tenzt at var mı WWill • 1'*§ ''lilo&illl a-
olan w bu lcamm ile keD.!iSme verilen rmrıı )'Dksa valinin miinasip .göreceği! sat nezareti pamuk ofis müşaviri dUn pa- !ktısat vekfileti, 1 eylfil tarihinden iti- catmı ihracat kontrolü enstitüsünün te'f'ahlaıuf etmek ~il koika &ğil. 
~yapan 1......J. b-..•~ ıbir nrlıktır . .mer~ kazası memurlarından birisi ve muk tüccarlarile temas ederek fultler kontrolU altmda yapmağa başlamıştır. c!ir. Korka ile -·Fa-

.,~ -r- d k haren muteber olmak 'üzere benzinin pe- el 
Bnna (lıilkml .ph:ıs) denilecektir. vila•et kalemlerinden + .. ......,;,., edeoegıV• bir üzerin e onu.şmnştur. Macaristan mem- YaJ :meyv er tercihmı İngiltere, İsveç ardaki yılanların engerek cinsi .,..dır .... "' ~ ı k d h ,ı_ rakende ve petrolun toptan azami satış d 

Köyün orta malı, kanua brpsmda, memurdan mürekkep kaza idare hey.eti e etimiz en mü im miıdarda pamuk . . . . . .. .. ve No"eçe gön erllmektedir. Aırıl dehşet 'Yeren buder. Vdan ıkelimesi 
devlet malı gibi ~- Bu gibi teşkil ohınacaktır. almak karanndaclır. ~ fiatlerde 'ya- fiyatlarını ~n t~ ~· Bu~ Almanya, Polcmya ve ÇeJmslavalı:ya:a yılmak mıısdıınnın ismi f"ailiilir d iyenler 

kmlik t . ı!1: "ı.::_ ., ·. jl .. .t~ke gaz fiati 510 kuruş. dökme :kilo- da :'\...:..-.._ · · bir fAıırmiil -~ 
mallara el uz.atanlar, devlet malına el Maarife ait işlerde bir ilk tedrisat mü- emın ewurse mwum mıınaraa sulSlcuruştur.Benıinçiftbüyükteneke yaş meyn !!11!'\'-..;r ..... çn vıırn'll'. 
uz.atanlar .gih1 aza göreceklerdir. Köy fettişi ve diğer !biz:met vekaletlerini ala- pamuk ihraç edilecek, mukabilinde sa- 570 ku litresi lS,S 'iJruruştur. bul~. . !şin gramerine girmek istemiyorum. 
halbn,ı Vey'a köy orta menfaalerine ay- kalandıran :qlerde ae. o vekalet memur- nayi eşyası alınacaktır. ' ruş, Bulgaıistmın damates ihracatı. geçen Fuara gidenler gündüz göziyie bayva-

.rılan yapı ve top.raklar, bina ve arazi tarından biri bu bey.ett.e iza Olarak bulu- - -- seneki haa.:iini ~- Şimdiy~ kadar nat bahçesini görmelidir. fstifade ve eğ. 
vergilerinden milstema tutulacaklardır. nacaktır. Ba heyet köy lŞI.~ mül- Gül yağı ihracatı Ehli ha vvan sergisi 1375 

vagaD. damates ihraç ed.ilm.Şir. len~li bir~y ile lcar"1aıacaldardır, tav-

Satm alma. .istihlak veya herhangi bir hak llrazalar !idare heye1ieri salaltjyetle- Alınan piyasası son zamanlarda Türk Vilayet ehli hayvan :sergisi neticeleri - siye ederim. 

yolla köy namına .aluım~ veya alınacak !erini haiz olaeakbr. Muh1:a:r, dernek ve ve Bulgar gü1yağlarına r.ağbet gösterme- hakkında vileyetçe bir r.rpor hazırlan- Görelim sizi 
olan v~ köy ~de bulu.nan toprak enciimen halan ve köy memurları bak- ğe başla:ı:ı:uşhr. 937 yılı içinde Türkiye- maktarur. Ziraat vekaletine ıgö.nden1e-
veya yapılar, hiç bir harç 'Ve resme tllıi k:maa kaza mnhalrenat encilmeni vui- den Almanyaya 18000 mark kıymeünde ccktir. arslanlar 
olmaksızın tapuy4l bağlanacaklardır. :Bu fesini de bu heyet cörecekür. Valiler ibu lOO kilo "lvağı ihraç edilmiştir. Bu ı;ene - =--

Otomobil kazası 
yapı ve topraklarla köy gelirlerine haczz heyete reis .seçtikleri .zata köy :işleıinde ihracatın~ .kilo hlllaca v anlaşılınak-
Jranamıyaca.ktır. kaymakam :s3lihiyeti ile !l:ı.a:reket ~k tadır yu gı Kuı tuluş günü 

Fuarımızı .ziyaret için 
SO bin kişi bekleniyor 
BAST ARAFI 1 tNCI SAHiFEDE 

- BAŞTA..'tAFI t ıNCI SAHJFF.DE - Dün gece yarlSlndan sonra .saat yarım 
tiyatrosnıida bizim anlaJa pddiYUl'.lan. raddelerinde Alsanoktan konağa git-

KöY 1DARF.s1 salihi,etini de verebilecelderdrr. · Alman piyasaları Türk gülyağiannı 
mızla karşı karııya görebileceğiz. melde olan İzmir belediyesinin 418 nu-

Finlandzya ,Kiire~çileri ile beraber An· maralı tramblisü şehir gıµ.inosuna ge
karadaıı ağır sıklet Türkiye amatör baş leceği sıralarda arkasından süratle ge
pehlivanı çoban Mehmet, 6 7 kilonun len Bergama 17 sayılı tenezzüh otomo

enterııasyonal kahTaman1 büyük Musta- bilile çaıpışmışlır. Her iki araba hasara 
fa, heykel vücutlu, Pars 'kadar çevik uğramışsa da yolculara bir fenalık olma

dünya serbest güreş üçüncüsü Mersinli mı.ştır. Çarpşna ha.kkıiıaa alakadarlar 
Ahmet ve diğer ünlü pehlivanlarımız tahkikata ha bmışlnrdır. 

Bu projedeld rmır işlerim- ve köyler Bulgar gülyağlarından 'kalite itibarile da
Köy idaresi mııbtar, dernek ve encii- arasında çik:abilecek ihliliflm-a ait hü- ha üstün bulmaktadır. 

menden tetekküp edecektir. Muhtar ve kümleri yamı :neşredeceğiz. 

1-••••••••m••••mma::ı .. c::ı::: m+n:+'*·•, 

lzmir halkının gösterdiği 
büyük rağbete karşı 

HALK- OPERETi 
Avdetini tehir etti 

İzmir Enternasy onal Fuarında 

SOVYETLER Pavyonu 

•• 
lttisalindeki RE V LJ Tiyatrosunda 

Her gece temsiller.ine devam ediyor 

Büyük orkestra: Operet, Revü, Bale 

Her gece ayrı program 

--=-
Z iraatte tay inler 

Burnava mücadele istasyonunda ça
lışmakta o1an namzet asistan B. Ila1il !b
rahi miıı memur:iy~ti tasdik edilmiştir. 

Ayni · tasyoııda müstahdem B. Cemal 
Aksoy mücadele teknisyenliğine 
edilmiştir. 

--=-
Şalıadetnameler 

tayin 

Yabancı memleltetlere şahadetname 

ile ihracı lazım gelen her nevi yaş ve :ku
ru meyvelerin ve toprak ürünlerinin sağ
lık şehadetnamelerinin ziraat müaürlil
ğünce verilmesi tensip e<lilmiştir. 

Bir kaza 
Çeşmeden !zmire gelmekte olan (Çeş

me 20) sayılı otomobil, Elektrik fabn1ca
sı civarında, yol üzerinde Ibrahim oğlu 
Mustafanın arabasına çarparak Mustafa
yı yar~ ve araba sakatlanmıştır. 

Şoför aranmaktadır . 

--=--
Anason işleri 

Ziraat vekaletinden gelen bir tamim
de, viliyetimiı:de geçen sene istihsal olu
nan anason mahsulünün hakiki ve bu 
seneki talunini miktar.iyle, anason istih
sal masrafları, köylüye bir kilo anaso
nun kaça mal olduğu, vasati satış fia. 
tinin bildirilmesi istenmiştir. 

da yer vardır. Dün İzmire -gelenlerin sa
yısı yedi bini aşmıştır. Kurtuluş bayra
mı münasebetile Ege mıntakasının muh
telif yerlerinden lzmire 50.000 kişi ge· 
leceii tahmin edilmektedir. 

da aramıza gelmi§lerdir. ş __ .,.. __ _ 
tehmin edilmektedir. 

Dost Finlandiya pehlivatilarma ve 
kahraman Türk çocuklarına hOJ geldi

Fl14ll'ımızı ziyaret eden ecnebi gazete- Diz: deriz. 
Esrar balanda 

Gailler mahallesinde Cemal oğlu Ha· 
ci1er. sekiiinci 1lznıir fu.anm Türlriyenin B" .. t · h ıı__ L..__ • 

h 
. . .. . . utlin nnır a ıır.mın •e .nR.T zıyaret· ül., esrar sattığı sırada e1iniie -görülen 7 

çe resını tebaruz ettirmesı bakımınaan .1 . . t. _ 1 b ki dikl · b h 
çı erının aeyecan a e e erı u pe - gram esrarla tutulmuştur. 

gayet olgun bulduklarını beyan ıetmiş- ı~ .. b ı__la bu .. b ı . .uıran muaa a~ mıa gun aş ana-
lerdır. Yakında Yugaıslavyadan bir ga- k ın .. .. 1_,, •· '--k ı . ca tir. ougun~ IDU8a11« a ar tamameD 
zetecı grubu tzmire geıereık fuarı ziya- Sekiz a ·~ Ja 400 ,,,,· :ua 
rette ıbulırruıcaktır. serbest güre~ olarak yapılacaktır. Müsa- J 0 1 

" .;, -

----------- bakalar başlamadan evvei her iki :mille- fete iştirak etmiş! 
..... ................................... - ... tin istiJdiJ lllUU'Jian çalma.cak ve takım· S -'-'- f nd 400 d f--' : G I I c -d l : 1ar birl:ririni eeli.ml akm OD Sc:A.M:. ay zar .1 a en <Uıa : e en er, l en er : ıyac . resmi ziyafete ittir.ık .eden Londra bele-
........... . . . ........................ . ..... Yann :yİDe Fuar tiyatrosunda Finlan- di · · H · T f d d' 1 -- -'- :t. • 

Gümrük mıihafaza umum k:cmıubmı . . . ye reıaı arı uy or ın enıııe&. wtı-
diya • Türkiye bq pdılıvaıiları Creko .. ·acını kuvvetle bissetmi• . 

gerı.er3l Seyfi lstınbuldan ~ı...::_;_ • · · " " . ~ ............... Romeı:ı ıtmzmda ıilWıci çetm b.rviJqma- B" l b. eh'-.ı - bel d" ~ . 
ge~. 1armı ac:allıudı.r - oy e ır :ş ırue e ıye reısı 

!lzmir mebusu B. Hamdi. Akso Jtstan- ~ • _ . olana. Allah :manaa ıtifalığı nrsinf 
bulthın şebrimize gelmiştir. ıy Bugun :ve yarm musabakalara fuar tı- Diyerek tatil ~irahatine çclcilm~ ve 

!Dikili biledi . B H- . A ~ yatrosunda :saat Um 1B de ibaşlanacak- perhize başlamıştır. ye Jreı$l • useym vm tır: 

Djln1iden şelı.ıiımze gelmi~.ir. • . . . Belediye Yeisinin karıN sekiz yıldır 
Bulvadin ~ B. Feyzi Akkor Fuar tıyatromııd.altl iskanld.cr sıuma· kocasiyle 1000 den fazla resmi :ziyafette 

Bulvadi:ıe gitmiştir Talamıu,tır. Bu mretle herke. .rahatça bulunmuştur. Londraôa beleCliye reisi· 
· yerini bwabüecekti:r. İzmir h1ıllcma h&- nin bütün resmi ziyafetlere iştirak etme· 

WWW *BH1t?F ' •e :=~ ıbekleAen b~!:i:l ~~~;ü- si anane halindedir. Onun için bunca 
...... _ .... anm .eyretti ıçın ıye cL k b' ·k· h • · f tJ 

LJ lk • k H • 50 35 ıbınıt 'b' küçük b . f .. . zaman r anca ır ı ı ususı zıya e n ,a evı oşesı d.en ... ~it ecıar!:~. ır ıat uzerın- ıeddetmek mecburiyetinde kalmıştır. 
rız:::;~mmm•a•mwı:ı''r:.11•- !Biletler bu .baht.an itibaren fuar ti- Günde önüne en az yirmi tabak ye· 

l - Evimiz bahçeSil:ıde her hafta pe.r- yatTosu 'ki~elerlnde satılığa çıkanlmıştır. mek konmak suretiyle, geçen sene bir 
şembe günü saat 21 de karagöz ve her - - =-- hafta zarfında tam sek.iz ziyafete davet 
hafta paıtar günil akşamı saat 21 orta edilmi~. nihayet dokuzuncu ziyafeti red-

--0-- oyunu vardır. Bütiln yurddaşlar davet- Beraat etti detmiştir. Çünkü midesi ağ.rımağa baı· 
Kız kaçırma lidir. Azizler sokağında 6 sayılı aile evinde lamı~ ve hemeD yatağa yatmı§tır. Bele· 

Çukur_çeşme mcvkiinde oturan yfr 2 - 7/91938 Ça!iamba günü saat H oturan Bn. Naciyeye taarruz etmekten diye reisinin karl8ı çok güzel yemek yap· 
ğur:tçu Ali, Recep kızı 14 ya.şında Mü- de Halle dersaneleri ve kurslar, saat i8 suçlu ve mevkuf B. Şahap hakkında ağır masını bildiği halde .on senelerde o ne• 
şerrefi kaçırdığından zabıtaca tahkika- de Sosyal yardım komitelerinin haftalık cezada berut kar-arı verilmiş ve tahliye fis yemeklerini ihmal etmek mecburiye• 
ta başlanmıştır. toplantılan vardır. edilmiştir. tinde kalmıştır. 
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Vaziyet cidden 

l'ENl ASIR 

naziktir 

Sivasta 
Büyük bir giiniln 

yıldönümü 

Fransa, izinlileri geri çağırdı. Müte
hassıs kıt'alar efradı da vazife başında 

Sivas 5 (A.A) - Ulu önderin Sivası 

terellendirdiğl günün yıldönUmü olan 
dünkü 4 eylfil §thrimiz için en kutsal bir 
bayram · olduğundan kendisine isliklAl 
:tarihimizde çok şerefli sayfalar ayrılmış 

olan liseınlz önUnde binlerce halkın iş
tirfikile 'yapılan toplantıdn çok heyecanlı 
nutuklar söylenerek yaşanılan gilnün 
c'hemmiyeti tebarUz ettirilmi~ ve b ir ge
çit resmi yapılmıştır. fngiliz ana 

farına 

fil osu Şimal denizinde büyük manevra. 
basladı. Alınan tedbirler ciddidir 

Yine bugUniln şerefine lisedeki Sivas 
kongresi salonu ve Atamızın yattığı oda 
açık bırEJkılmış ve gece yarılanna kadar 
halk bu uğurlu y erleri ziyaret etmiştir. ' 

lngili.z: filosu 
Parb, 6 (ö.R) - Şimdiki vaziyet ıe- birler şimdiki vaziyette millt emniyet 

bcbiyle Fransız hUkümetince alınan as· için kafi bir garanti temin etmektedir. 
l:eı1 emniyet tertibatı tamamiyle tatbik Diğer taraftan F ransamn aldığı ted
edilmek üzeredir. Geri çağırılan izinli- birler Jngiliz hükümetlnin tam tasvibini 
ler dün kıt'alanna iltihak etmişlerdir ... kazanmı§tır. Esasen lngiltere de vaziyet 

EakJ ıınıflara mensup olan mütahassıı kar§ısında kendi hesabına faaliyetsiz 
durmak niyetinde değildir. Nitekim Ho

l:ıt' alar efradı da bu akfam tayin edilen 
me Flit (Ana vatan filosu) bugiln ıi

ınerkulere varmıı olacaklardır. 
mal denizinde büyük manevralanna 

lyt haber alan mahfellerde bildirildi- başlıyor. Son teşrin ortaaına kadar alt-
lfn• gl>re ıimdilik bütün tedbirler tevıi mış ıaffı harp gemisi bu ıularda toplan-
edilmiyecektir. Hattl gerginliğin azaldı- mıı olacaktır. 

Bundan başka metni ıon nazırlar kon-

histir. Liberal cNiyuz Kronikb gazetesi 
ba§makalesinde bu noktada Tred On

yonı (işçi aendiknlnrı) kongresi reisi tl\
rafından yapılan beyanata i~tirak ede

rek bu meaajın gönderilmesini istiyor .. 

Zira bu gıueteye göre kabinenin ne ıe
kilde olursa olsun enerjik kararlar ver
mesi ıırası gelmi~tir. 

cTaymin gazetesi de Almanyanın 

Nüremberg kongresiyle ve manevralar-

la lngil~ umumi efk&rı üzerinde mües
ılr olmak makııadinın • eğer böyle bir 

Gece de hnlkevinde büyilk bir balo 
verildiği gibi bnyraklnrla ve bol ~ıklarla 

süslenen Sivasm umumi meydan ve cad
delerinde eğlenceler t er tib edilınlş ve 
halk geç vakıtlara kadar bu giizel günü 
neşe içinde yaşamışlardır. 

B.CemH 
Vekalet emrine alındı 
İstanbul 6 (Husust) - Fabrika ve ha

vuilar mUdüril B. Cemil, görülen lüzum 
üzerine vcklılct emrine alındı. Fabrika 
ve havuzlar hesaplarını tetkik için bir 
heyet geldi. 

Telef onlu gaz 
maskesi 

Viyana - Bu seneki son bahar Viya
na sergisinde bir çok firmalar yeni ter
tibatla mUcehhez muhtelif gaz maskele
lerinl teşhir edeceklerdir. Avusturya 
firması, zehirli gazlardan sak1nma işle

rinde fafdeSl dokunan telefonlu bir gaz 
maskesi meydana getirmiştir. 

/ngiliz 
tasvip 

teslihatı 
ediliyor 

flna dair baş g8ateren his teeyyüt ve sa
rahat kesbedecek olurea bu iıti.nat ted
birler gerl alınacaktır. 1ttlhaz edilen ted-

ıeyinde münakaşa edilmit olan mesajı maksat mevcutsa - netice 
B. H itlere aöndermc.k yine mevzuuba- kaydediyor. 

vermediğini 

Londra 6 (ö.R) - T.reds 'O'nyons kon
gresi sindikalar tarafından teslihat mese
lesi hakkında hükUmetle mlizakereler
de alınan vaziyeti bUyilk bir ekseriyetle 
tasvip etmiştir. Yani, Çemberlayn kabi

nesinin umumi Siyaseti hakkındaki ka
yıtlara rağmen, bu sahada tahakkUk et
tirdiği gayrcl tasvip olunmaktadır. 

BiR AMERiKALI GÔRÜŞÜ /LE 

Filistin meselesinin hal 
• 

çaresı 

Kahire 6 ( ö.R) - Mülakatlar üstadı 
admı taşıyan Amerikalı Knicker Bokker 
F'iliatinde yaptığı tetkiklerden buraya 
dönmUıtür. 

Kendiıini ziyaret eden bir gazeteciye: 
- Hazırladığım makale serisini neı-

0retmeden hiç birıey eöylememeği tercih 
ederim. 

Dedi ve eunu llüve etti: 
- Fikrimce Tel Aviv ile Hayla ara

aındald ov yı ve Bahili ihtiva edecek 
olan çok dar bir yahudi devleti kurula
bilecektir. Memleketin geride kalan kıs
mı İngiliz mandası rejimine tibi olacak
tır. Bu, benim düıündüğüm bir faraziye
dir. Hakikatte kimse, ietikbalin ne ha
zırladığını bilemez. Gezdiğim Filistin şe

hlrlerlnl, pioersk manzaraları bakımın
Cian ne kadar enfes bulduğunu buradn 
tekrar etmeliyim. 

Dolaıtığım yerlerde halk gazeteciye 
ve gazetecilik itine kfıfi derecede ehem
miyet vermiyor. Bir çok kimseler zanne
diyorlar ki gazeteci hayalinden doğan 
ıeyleri yazan, hakikatle hiç bir temuı ol
mıyan ve mesuliyet t~ımıyan adamdır. 

Halbuki benim tanıdığım bir çok gaze· 
teciler vazifelerinin tamamen ehilid irler. 

nasılmış 
Bir hakikati aydınlatmak için enerji ile 
ıuurla çalışırlar. 

Filistini hususi bir otomobil ile baıtan 
bap dolaıtım. Yahudi kolonileri ile te
mas ettim. T ethioçilerin kurbanı olanla
rın cenaze törenlerini Hanitada gördüm. 

Şu Hanita denen yeri bilir misiniz bil
mem. Burası Lübnan hududunda bir ileri 
karakoldur. Füat bugün Filiatinde gö
rlilebilecek olan en enteresan yerdir. 
Buraya Hanüta da diyorlar ve galiba ib
raniciler eiyast kavgalanndan b8§ka bu 
dil kavgası üzerinde de duruyorlar. 

Araplarla da görüştüm. Onlann di

leklerini de dinledim. LUbnanı bir ziya
retimde eski Kudüs müftüsü ve yanında
kilerle görüştüm. 

Bu diyar yakın :zamanlarda ziyaret 
ettiğim Çekoslovakyayı çok andırıyor. 

Orada sulh içinde yaşıyamıyan 2 mille
tin kavgası var. Burada da ayni kavga 
devam ediyor. Şu farkla ki Filistin mese
resinln halli fikrimce Çekoslovak mese
lesinin hallinden daha kolaydır. Bu me
ıele üzerindeki görüşlerim gibi düıün
dükleriml ancak yazılanına hurediyo
rum. Bunları daha evvel ortaya atamaz
sam ma:zur görününüz. 

Yafa divanı harbinde 
İki tethişçi hakkında bir avukatın 
müdalaası ve mahkemenin kararı 

Başvekil 
lstanbula geliyor 

İstanbul 6 (Telefon) - Başvekil bay 
CeW Bayar Cuma gtinil Ankaradan 
İsta.nbula dönecektir . 

Sıhhiye Vekili 
lstanbula gitti 

Havacılık 
Yeni Alman Zeppelini 

"Lz 130,, 
Ankara 6 (Telefon) - Sıhhiye veklli Berlin - Makamı aidinden bildirildi-

B. Dr. Hul(W Alataş lstanbulda toplana- ğine nazaran inşası bitmek üzre bulunan 
cak kongreye iştirak etmek üzere bu ak- LZ 130 Zeplinin yakında ilk hava se
şam §ehrlmlz.den lstanbula hareket et- Y•hatini yapması takarrür etmi~tir. Bir-
mistir leşik Amerika cümhuriyetleri Almanya· 

• • - *-- nın Zeppelin hava hattına ihtiyacı bu-

Etru,. sk lunan cHelium> gazını vermekten istin· 
VapUrU lcaf etmiıtir. Enternasyonal hava hat· 

V J b [ tında bir inkılnp doğuran bu Zeppelin 
ı arın Sfan U a hava hattının inkişafı uğrunda Amerika-

ge/ i yor da 2inüfuz bazı zevat Almanyaya Heli
urn gazı verilmesi hususunda çok çalış-

İstnnbul (Telefon) - Deniz yolları 
idaresinin Almanyada yaptırdığı Etrüsk 
vapuru yarın sabah 9 da limanımızda 
bulunacaktır. 

---··---
Südet 

Meselesinde 
Devlet milletten 
fedakarlık istiyor 

mıı iseler de bir netice elde edememiı
lerdir. Uzun bir tetkik ve tetebbu neti· 
cesiyle Zeppelin ile seyahat daha emin 
bir tekle konulduğu gibi yeni Zeppeline 
Hydrogen gazının lştialine mlni olacak 
bir tertibat ilave edilmiııtir. Alman ha
va ınahafili bu f ennt ara~tırmanın verdi
ği neticeden memnundur. Altı Mayıa 
937 tarihinde vukua gelen müthiı Lake
hust kazaıından ıonra, geçen ıene Al
man hava na:zırı Göring, ilmt tetebbu
atın vereceği neticelere kadar Zeppelin 
hava ıeferlerlni bir emirname ile menet• 

Prag 6 (Ö.R) - lyi haber alan :rnah- nüıtl. MU.alt vaziyet hulul ettiğinden 
felleroen bildirildiğine göre SUdet :rnese- pek yakınlarda bu memnuiyet emrinin 
lesinin halli için Çekoslovak milletinden kaldırılarak Zeppelin hava seferlerinin 
istenilen fedaklrlık o kadar bUyilktUr ki haılıyacaiı tahmin ediliyor. Şimalt At
RelslcUmhur Bene~ hUkUmetln IOn yap- lantik. ilzerinden ıeferlerini yapacak olan 
tığı teklifleri müdafaa için millete radyo LZ 130 Zeppelinin kaç yolcu alacağına 
ile bir nutuk söylemek fikrindedir. dair henliz bir karar verilmemfıtir. 

Antep manevraları 
Kahire 6 (ö.R) - Yafada vukubu- na dizilmelerini isteıni§tix. Üç güne kadar başlıyacak olan manevra• 

lan son suikastlerde alakadar olarak tev- Mahkeme idam karan vermiştir. 
k1f edilenlerden Sami Talat, Mehmet farın haztrf ıklorı ikmal edilmiştir 
Suphi Hayfa divanı harbinde muhake- Kahire 5 (Ö.R) - Kudüsten bildi- İstanbul 6 (Telefon) _ Antepten bil- olan Antep halkı kahraman Mehmetçiği 
me edilmişleroir. Suçlular ikisi kadın ol- rildiğine göre tethişçiler aleyhinde ha- d!rlllyor: görmek, onun tatbikatını yakından tak1p 
mak üzere sekiz kişinin ölümüne sebe- rekatta bulunan Royal Air Force lngi- Burada yapılacak manevralara iştirak etmekle orduya karşı sarsılmaz inan ve 
biyet veren Yarothn Cemel müsademe- liz tayynrelerindcn biri Tul Kerim civa- edecek olan kıtaat §ehrlıniz çevresine gtivcninl tekrarlamak fırsatını bula-
sine iştiruk ettiklerini itraf etmişlerdir. rında düşmüş ve alvler içinde yanmşıtır. 1m d caklardır. 
Fakat bu işi askcrl mükellefiyetlerini Rasıt ve pilot ölmüşlerdir. ge ekte ve tayin edilen konakların a BilyUk erUnıharbiye rclsi Mareşal 
yapmak mahiyetinde telakki ettiklerini hazırlıkla me gul ohnaktadır. Manevra- Fevzi Çakmak bcrnberlerinde orgeneral 

söylemişlerdir. Suçluların avukatlnn Bir tayin lara üç gUne kadar b~lanacaktır. Büyilk Asım Gilndilz, Korgeneral Galip Deniz 
kendilerinin harp esiri olarak telfıkki crkAnıharbiye rclslmiı.in buraya gelişle- olduğu halde Bireciğe gitmiştir. Sayın 
edilmesini lsle~tir. Divanıharp mild- Ankara 6 (Telefon) - Denizbank ha- rl dolayısile bayram yapan halkımızın se- Mareşalımızın geleceğini duyan şehir 
deiumumisi, Filistin tethişçilerine mu- vuzlar ve tersaneler direktörlüğüne ve- vinçleri, manevraya iştirak edecek kıta- halkı kAmllen yollara dökülmüşler ve 
harlplik sıfatı tnnılmadığıru, hareketleri- kaleten mühendis• bay Celal tayin edil- atın da gelmelerlle bir kat daha artmış- Mareşala ao.v~ n &aygılarını sunmuş-
n!n ııckavet oldui?unu söyliyerek~kurs\1- miş!k. tır. Kadinlarına varıncaya kadar uker lardır. 

SAYFA: 3 

SON .. HAB:E.~R 
~ . ~ 

Filistinde tethiş harekatı 

Yahudi işletmelerinde 
' 

caniyane yangınlar 
Kudüs, 6 (ö.R) - Kudüste bir tedhişçi tarafından iki arap öldü

rülmüş ve bir diğeri ağır yaralanmıştır. Tedhişçi kaçmağa muvaffak 
olmuştur. 

Bir tarnma yapan polisler bir asiyi öldürmüşler, bir diğerini yara
lamışlardır. Bir mikdar silah ele geçirilmiştir. Yardımcı bir polis ha· 
fif yaralanmıştır. Yahudi işletmelerinde yeni caniyane yangınlar kay
dediliyor. 

Yafada hüküm süren emniyetsizlik sebebiyle lngiliz memurlarının 
aileleri Telaviv civanndaki Hıristiyan Alman Saroni kolonisine nak
ledilmişlerdir. 

Suriye Başvekili şerefi
ne bir ziyafet verildi 

Paris, 6 ( ö.R) - Hariciye nazırı bay Bonne Suriye başvekili bay 
Cemil Merdam şerefine bir ziyafet vermiştir. Buna devlet nazırı bay 
Kamil Şotan, ekonomi nazırı bay Patenoter, eski başvekil B. Pol 
Bonkur, ayan hariciye komisyonu reisi B. Branje, eski hariciye müş
teşarları BB. Tesan ve Viyeno, genel kurmay başkam general Gam
len de iştirak etmişlerdir. 

Beş tayyarelik bir filo 

Bir İngiliz vapurunu 
bomba ile yaktılar 

Paris, 6 (Ö.R) - Frankist kaynaklarından gelen telgraflara gö
re Ebre cephesinde harp hafifçe şimale doğru kaymıştır. Şimdi nas
yonalist sol cenahı Gandesa - Mora dö Ebre yolunun sol tarafınd{l 
cümhuriyetçilerin müdafaa hattına sokulmağa çalışıyor. Üç kol sıkı 
irtibat halinde on kilometreyi tecavüz etmiyen bir cephede hareket 
ederek şimali §8rk1 istikametinde ilerilemekte, birbirini takip eden 
çevirme hareketleriyle arazi kazanmaktadır. 

Valansiya, 6 (ö.R) - Mayorktan gelen bet tayyare Alikanteyi 
yeniden bombardıman etmişlerdir. Bir yangın bombası «Alrneria> ln
giliz vapuruna düşmüş ve kıç ~rafında yangın çıkarmıştır. Bir ateşçi 
ölmüştür. Buğday yüklü olan vapur yanmaktadır. Diğer bazı bomba
lar şehrin içine düşmüştür. 11 yaralı vardır. Üç bina harap olmuştur. 

Karışmazlık komitesinde sekreter 
Eminginin vazifesi ne olacak 

Barselon, 6 ( ö.R) - Sivil esirlerin mübaaelesine memur İngiliz 
komisyonu Azaları buraya gelerek hariciye nazırı B. Alvares Del Va
yo ile görüşmüşlerdir. 

Şereflerine bir ziyafet verilmiştir. 
Londra, 5 (ö.R) - Lord Playmut Londraya dönmüştür. Yann 

karışmazlık komitesi azalarından komite sekreteri B. Emingin Bar
selon ve Burgosa gönderilmesi hakkındaki teklife cevap alacaktır. &. 
Emingin vazifesi gönüllülerin geri alınması lngiliz planına cümhuri
yet hükümetinin muvafakatini teyit ettirmek, nasyonalist hüküme
tini de vaziyetini değiştinneğe sevketmcğe çalışmak olacaktır. 

Şilide bir • 
nazı hareketi 

Bazı unsur üniversiteyi 
işgal ettiler 

Paris, 6 ( ö.R) - Şili elçiliği hariciye nezaretinden şu telgrafı al
mıştır ı 

Dün öğleyin Nazist bazı unsurlar ansızın harekete geçerek hükü
met sarayına yakın bazı binları ve üniversiteyi ihtilal maksadiyle iş
gal etmişlerdir. Hükümet derhal tedbirler alarak bunları bu binalar· 
dan çıkarmı§tır. Ordu ve karabinyeler tamamiyle mükemmel bir di
ıiplin göstererek hükümetin emirlerine göre hareket etmişler ve iki 
saat içinde vaziyete tamamiyle hakim olmuşlardır. Şimdi Santiyago
da ve bütün memlekette tam sükunet hüküm sürüyor. 

Memlekette iki seneden beri hüküm ıüren umumi rahat ve refaha 
karşı yapılan bu teşebbüs aleyhinde umumt efkarın protestoları yük
ıelmiştir. Umumi efkann her temayülünü temsil eden unsurlar reisi
cümhurla tesanütlerini teyit etmişlerdir. 

Yeni Çin sefirinin Mos
kovadaki bevanatı .. 

Moskova, 6 ( Ö.R) - Yeni Çin sefiri reisicümhur Bay Kalinine 
itimatnamesini verdikten sonra Sovyet gazetelerine şu beyanatta bu
lunmu§tur. 

«Be§ bin senelik bir kültüre ve sulh emellerine dayanan, şanlı 
Sung Yatsenin ve kurtarıcı Çan - Kay - Şekin yollarında yürüyen Çin 
milleti şimdi milli mevcudiyetini müdafaa etmektedir. İstikbalde 
dünyanın sulh içinde birleşmesi emelini besliyen diğer milletlerden 
yardım göreceğini de ümit ediyor. Çin milletinin insanlık yolundaki 
e~elleri Sovyet milletlerinin emeJlerinin aynidir. Bu sebeple iki mem
leketin dostluk münasebetleri tabiidir, müşterek emellere müstenit
tir. Bu münasebetler yorulmadan inkişaf edecek ve insanlığa saadet 
verecektir,,. 

• 
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ŞEYTAN Ha. Vekilimizin beyanatı SP,kiz gün tabut içinde 
yaşayacak 

l:ngiliz.lcrin bnhis tarafı malt.undur: 
lllllİİİilllllll ............... amı ... 

VE KUMPANYASI 
.......................... mıı:ll:illlillmms:liiimi• 

mua Bü.yü1ı O§k ve macera romanı EZ'..1Sl'%1 

-48- 1 

"Arsı ulusal vaziyetteki huzursuz
luğu gizlemek mümkün değildir .. ,, 

Erik Selvin isminde 38 yaşında bir tJt. 
giliz, işsizlikten canı sıkıl ~ bir gUn. 
klübdcki arkadaşlarına :şöyle der: 

- iBir Lbut içerisinde sem ıgün kala
bilirim. Bu iıususta benimle bahse gire
celc v.ar .mı? 
Arkad~rı derhal 300 İngiliz lirasına 

bahse girişirler . .:Hatt:A kendi ralaimd• 
da, Se1vinin tuttu~ i>a'lıSi l:Jawımp b
zanmıyacağına dair karşılıklı bir gak 
bahisler tutarlar. 

Karjak. Jam s(irmeden_. di,ş\eri korkunç bir rüyadan uyanC!ırır gibi 
arasında purosunu çiğıriyerek gaze- sarstı. ihdas ''Harp mesele halletmez. Meseleler eder,, 
te köJküne yaklaştı. Birkaç gazete - Ne söyliyonıunuz? .. dedi. Ben 
alda. ise artık bir daha bu mevzu üzerine 
Jan onun köşke Öoğnı geldiğini gö- avdet etrniyeccğiniı:i sanmışbm.Ben 
rüne geri çekilmi~ ve bir kenara giz- sizinle beraber kalacağım mösyö .... 
lenm'i§ti. Hatta ... Herşeye rağmen .. Ve .. Evet 

Karjak aldığı gazetelerden oku- her ne olursa olsun 'Bizden aynhnı-

ulusal politikada 
o)duk.larından 

"Balkan de'71etJer.inin Arsı 

Sulh politikası takip etmekte 
ı w 

BAŞTARAFI f NCt SAHiFEDE 
• mağa dalarak uzakla~tı. yacagım .. 

Jan, .ümit etmediği bir zamanda Cus yeniden heyecanlanmttttı. a'llerme cevaben bay Tevfil: ıRiiŞtü Aras 
amcazadesini ,görmenin şaşkınlığı Bu heyecan, Karja'kın Tun usa ka- demiştir ki : 
içinde idi. dar geldiğini ve efendisinin peşini 

Karjak gözden kaybolduktan son- burada da bırakmadığ-lnı öğrendiği 
ra acde adımlarla apartımana doğru zaman bir kat daha arttı. 
yürümeğe haşladı. - Haydudun talii varmış .ki o 

Kafa11nda bu tesadüfün §eameti sırada ben sizin yanınızda bulunma
korkunç istifhamlar yaratıyordu. dım .. dedi. Yoksa şimdi çoktan has-
Karjak Tunusta ne arıyordu} taneyi boylamıştı. 

ARSIULUSAL VAZIYET 
cArsıulusal vaziyetteki huzursuzluğu 

gizl~mek mümlcün değildir. Bununla in
sanların hepsinin, ııkıllannı kaybede
rek yakında umumi bir muharebeye sü
rükleneceğini tahmin ettirmekten görü
şüm çok uzaktadır. 

Esrarengiz dü§lllanlan onun bu- lkisi de haşhaşa verip uzun uzun 
rada bulunduğunu haber almışlar ve konuştular. Gus ekseriya dalıyor ve ADI SÖYLENMEDEN YAPILAN 
buraya kadar gelmişlerdi demek 1 söylenen sözlerin esasını kaybedi- HARPIER 

Kim haber vermişti? yordu. Çok dalgındı. A1k;;am lokan- <Anccık YeT yer mubnrebelerin adı 
Nasıl öğrenmişlerdi? tadan yemek geldiği zaman dini bile söylenmeden devz...'11 .etmekte o1duğuna 
En nazile zamanda onları karşı- sünnedi. Halbuki o, ne oiarsa ol- ı:c lbu ateşlerin biri sönmeden bir ba,-

ahenktar bir Selvin '1er tür1u ih'timaUere 'kal'Şl, hlı4 
zırlanm~ bir tabuta konar. O, bu tabut• 

Şüphe yoktur taki telefonla üzerindeki tonlarca topra
" ğa ;rağmen l~ görüşelfileoe"ktir. Yl· 

tmılft!!lll"':O!""l yecek ve içecek meselesine dair olan bU· 
tün ihtjyat Wdbırleri de alınmış, hattA 
tabuta yedi sekiz şişe viski koymak bUo 
wıutulmaml§tır. 

'l'abut .gömiilür. Sel"in emen alına 

arkadaşlarile telefonla irtibat halind r. 

- Nasıl Selvin, ~er yolunda mı? 
- Çok mükemmel .. !Derin 'ibir sü}:Clt 

içerisinde 'tihrcvi filemin bütün zevkl~ 
rinden istifade ediyorum. 

llk yirmi dört saat içerisinde me%81" 

dan tatlı haberler geliyor. iBahsQ JCirl• 
şenler bahsı :kaybedece'lder.ini .acı acı dil· 
şünnıeğe b~<;]arlar. 

Fakat ikinci gün, .alır. :t.ten ~elen scı 

d 1.. l k . de k b .. h tl v k d"' k'' a·· kasının daha ynrunası teh1.ike.i önünde am a ıou ma içm me ütun a- sun, gır agına pe uş un u. - Çok sıcak vnr, y.anzyorum, boyuna 
ıeketleri dücımanlarınca malum bu- Kafasında bin bir türlü düşünce medeniyet dünyasının mustarip bulun- Hnriciye Vekilimiz oopurda viski . . T ,,,,,ıı_ ıL,-, .. 

ıilk günkü kadar neşeli d~dir. 

:.- k , d v • k · t d" ,..._ JJ_ ı.,_n_ ~ı..~ k---' N--'Let ~'---·s, 1 ıı_ • • _ıı_..,. ııçıyorum... er~St? ıuiitün V'l5"' lunuyordu. bulunan Jan bu küçük no ta an göz- uguna ışaret etme ıs e ım. '-"l"awt D&UUm ""' .-ıı;wıı- -J· eza& uınsau o nn ınııncıyc vcun- ki . bi • 
Hatta şu anda yeni bir tuzak ha- den kaçırmadı. Fakat onları tahlil MUHAREBE YOLU tLE !MESELE- loplantllmma ıİfl.İrU edece-· miz burada sözünü hititdi. !Kendisini yı .. ~~-·. • 

ZirJamadıklan ne mahlm? edecek vaziyette degıw ']di. EZ Fransnnm değerli hari~e nazın ile pek .çok beldiyen1cr vardı. Cenev:rcdcli Oçuncu gun, ilıtiyan =ılıTd yo1CUS1mull 
LER HALLEDJLM . . _ _ • al d h _. ffnk: tl sesi ibir ıinilti hn'linde gcliy~r 

Oturdug"u eve yaklaı::tıgwı zaman B. . __ ı ili _::...1cd·v· . "b" de tabiatıyle l:onuşacagmı. Tüd..veye ıçSl rm arın a arıut muva eye er •· 
x c ızım C"ll'vcı ır ~,.. ıgımız gı ı, . 1 b kl d•V• . . . . . . l d ld k A t k t h ··ı d . b h sokağı sakin gördü. V uh b I" 1 h" b. 1 h" memnunıyet e e e ıgımız zıyaretmm temennısıy e yanın an ayrı ı ·. - r ı a ammu e emıyormn, a • 

DAA DA,.,A KAVUSMAZ. lN- m are e yo ıy e ıç ır mese e ve 1' b kan~ t .. si kaybettim. Blmi buradan çıklll'ımz! 
Hiç bir fevkaladelik yoktu. \J u . ·· bir vaziyet halleClilmez ve edilmiş de- &MIADd---'~ u aayyan 
T el'Zi, dükkanında diki•i ile meş- SAN !NSANA KAVUŞUR w·1d· e ~ur. * Sil ven mezarda 58 saat 'kalmııtır. 

x- .:ı ır. HAT.AY DAVASI *---gu)dü. Jan Lö Helyenin zan ve tahmin cHarp mesele halletmez meseleler ih-
Jan odasına girdiği zaman burası- ettiği gibi Karjak Tunusa onu tnkip das eder. Değerli ,hariciye vekilimiz üzerinde HARfC1YE VEKJUMJZ 1STAN- Kadınlar kasabı 

ni boş buldu. Hammalı lbir sabırsız- etmek icin gelmiR değildi. iki amca- Umumi harbin kaç meseleyi hıılletti- çok hayulı emekleri bulunan Hatay da- BULA GtTTILER 
)ık ı'çı'nde Gusu bekJedı". zadeyi Tunusta bir]eı::tiren sebepler F k vamızın son vaziyeti hnkkında'ki suali- !ki giinden beri Izmiriıı mwuiri bu· yakalandı ~ ğini tayin edemiyeceğim. a at pey-

Cus şimdiye kadar verdiği sözde sadece tesadüf denen büyük ye C!· derpey halledilmiş ve bir kısmı da hal mize de derin bir memnuniyet içinde şu lunan değerli hariciye v.elcilimiz. Jzmir 
durmamazlık etmemiş, verilen emre rarengiz kuvvetin tesiri ile olmuştu intiz~rında bulunan bir çok meseleler cevabı vermi,tir : mebau Dr: :.evfik ~~'.ü Ar.as. ~f~k~t~ 
daima itaat göstermişti. Böyle oldu- ve tesadüf çok kerre insanlaTa, hıç" d .. ld .. b''" t'-~ b"" ük' - Hatay Milli aavamız normal inki- lcrinde harıcıye vekaletı umumı katıbı ogarmu o ugunu oryoruz. ou uy . _ •. .. . v • 

gu... halele bugu-n neden odadan dısan ummadıkfatı, bel..-'lemedikleri zaman- .. be _J_L• _ • '-' • • Lall dil '8hndıı. devam etmektedır. Bütiin Tu~ B. Namım Meııcme.nc.ıoglu ıve maıyetle-
4 tecru cw.nı gosterır ıu, en ıyı n c en _ _ -· .. . . .. .. . 

çıkmaması Jazım iken burada yoktu. farda böYfe cilve!er yapardı. {*) el 1 n._ 1• 1 b 1 • bul milletmm haklı olarak ve gonulden ıste- .ıı oldugu halde dun ak,am 1zmırden ay-mes e er suuı yo ıy e o çaresı a- .. 
Kendi şaşkınlığı arasınaa Jan §İmdi Karjakın T unusa gelmesinde bir nmıtmdtr. digi _Hatay istildilinin · k ısııfbi.sı hu.Ule rılmışlardır. 
h d b. b h b. " hep faL t b sLa :ı_ır· sebep vaTclı geldı. Vekil _Ju•·n. -~._ - L 0 ••Aaya .. idcr_.1.._ nk-er şey e ır a ane, ır mana arı- se ' Ka a.K o . Sulh yofiyle bir meselenin halli her~y- o ~oaı:a o...... ., c-. 

d O k d• · d h tt .. t Hatay Millet Meclisine h\·u tu. ır balarını zı"yllrettc bulunrnne ve ..at 116 yor u. ' en mı rnon en aya n gos er- den evvel bütün alakadarların h-ıl yo· ••• ..,,, 
N !I.. t _,_ l • d·-~ ~· k bu v ~'-- Varılan bu iyi neticenin .tesbiti bun- da b:mirdcn Jzmir v1muru ile dstanbula ınaye 8y11A. ses en uyuU. megı pe seven, parasını uguraa luncla iyi niyet ve çek tahammül göster- -r 

Gus gelmi~ti.. harcıyan asri bir serseri idi. Bilhassa merıine ve bu yolda hiç bir gayretin esir· dan sonra faaliyetimizin esasını te.§kil .gitmek üzere aynl~tır. Vapurun ha· 
Hemen daima neşeli olan yüzün- sinema ve sahne hayatı ile yakından genmemes1ne, ölçülerin her taraf için eder. reketindc bir aSk:eri ı&at"e, biT polis müf-

de sarilci bir enaişe bulutu var glÔiy- a1akadaT olur, tiyatro turneleri tertip :ayni tutulmasına bağlıdır. Türkiye ve ıf.rnnsa ıiyj münasebeti rezesi resmi se1anu ifa etmiştir. V~ıl 
di. Sanki gizli bir kurdu.. Bir dü- eder, artistlerle ıkı ahbaplık yapar. içinde, Hatay, İyi bir mesai te§rlki mev- vapurda vali B. Fazfı'Gü1eç. 'beiediye re-
~üncesi bir üzüntüsü vardı t ken-iini artistlerin hamisi olarak ta- EN lYl HAL YOLU zuu otau. i. i Dr. 8. Behçet Uz, Müstahkem mev-

Jan Lö Helye bu deği ikliğin far- rutmaktan büyük zevk. duyardı. cHal yolunda §ekillerde ıtaa p ba- Bütün ı.b..ınlan Büyült !Önderin yükselt ki komutanı, !zmirda bulımmakta 'Olan 
kına vardı. Bu suretle o «Titan üs Film> ~ir- zan faydasız: olsa blle ~Ok zaman zarar- :CÖJÜ4 ıve idaresine horçluyuz. saylavlar ve doktor arkadaşları tarafın~ 

Geçenlerde, Aınerika'11ın Klavland 
mıntakasmda on üç cinayet i§liyen, ve 

cKadınlar kasabı!> diye tanının~ bir 
caniaen bahsetmiş, "kestiği on döraüncU 
1<:adını da parçalıyaralc pakete sardığını 
da anln'tmıştik. 

Dört st-nedenbmi n~tırıldığı 'halde 
bir türlü bulunamıyan IJJu nzılı katil ni· 
hayet yakalanmtşhr. 

'.Kadınların etlerini ve aamarlarını bit 
cerrah ihtisas.ı ile llccscn hu lka'til 56 ya• 

şmda Kumings adında bir adamdır. 

---*·---
lsveçte Mısır güm

rük resmi - Neden, ne var~ ketinin aktörleri ara.sına girmişti. lıdır. HARiCiYE V.EKO.JM.tZtN tzMIR dan hararetle uğurlanmıştır. Vapurun 
Diye sordu. Gus 'kendini topla- c-Vahşi hayvanlar arasında> adını Ha- meselenin e11 iyi lıaJ yolıa OC>m.ı HAICKINDA iHTiSASLARI hareketi esnumda, Kordonu dolduran 20-$.938 ıden ımute'ber olmak üzere 

mağa çalıştı. • tanıtan dö Kümante filmin mevzuu hususiyetine göre mııvalfakıyetli netice- Son eöı: olarak Hariciye vekilimiEe iz. halkımız veks1i alk:şlamış ve ıyi seyahat- Mısırdan alınan gümrük resmi kilo bn-
- Hiç .• Hiç bir §ey yok.. ve bu filmin yapılması için lazım ye ulaştıra ıdu. mir hakkındaki ihtisaslarını sorduk. De- ler dilemiştir. na '2 ör~n 3 öreye iblağ olunmuştur. 

D~i. ~n~rm~n~m~~~b~ını ~~~~~~~~w~dil«hl: ~-----------------~-·------------ Yoksa sen de mi rastladın~ o vermişti ve bu filmde başlıca ro- ve aıı~nlttir. c - 1zmire ne kadaT sevmçle geldi-
- Ben mi? .• Kime rast1adı~ımı lün Lorans Le1ia taTafından yapılma- iimi ıahmm edersiniz. Beş 'Seneden beri 

soruyorsunuz) sım ısrar eden de o idi. Genç ve gü- KEMALtST R.E.JlftDNtN HARiCi ft'"retini çektim. 

- Gus .. Dinle beni.. Yerimizden 'Zel kızın şirket tarafından angaje SIYASE11 lzmiri bn defa de.ha çok ınenmım 
h. k Jd ki w 11 H ed'lm . d - . ld w ·L • Realist ve dinamik olan Kemalist re· gördüm. Bu müşahede beni daha ~ ıç ımı amama ıgımız ıiizım. a- ı esm e o muessır o ugu g1171 •• • • ki •V· h • • • T aı· 

~ .. .. •-- l . . L! Jımının ta p ettıKı arıcı .sıyaset a ı- sevindirdi. 
reket gunumuz olan 5afıya kadar muıwve enın ıtnzasmda da OiZZat . h" b' d J • d h'J• .. . j] 

• • • .., L L_] B h ,_ K yetı, ıç ır ev etın a ı ı re1ım1 e Her - .ıa.·-ı.. l b ·· d l burada kendımızı kapamaklıgımız nazır ou unmuştu. u are&.et, ar- ul 
1 

_,_ Jl .
11 

d r.J- ~ r .... 0 an u CUZ meme-
. d" - k -_ _ı_ tL• la da" h' me§g o mıyar-. m etten mı ete ost· ketimiz Atatürk Türkiyesinin dinamik. 
ıcap e ıyor. Ja ın sozoe sana &.ar n ırna ı-

1 
k . . 

Y 1 ed .. ""le f d u ~asına ıstınat eder. hayatında önde giden --l••ına ve teralt-- a maye er gozu en tara ıy ı. . w . . ır<M ... 

E F L _ bu f" _ ı__ 1 l · 1 • 1 Halime memur oldugu her ı§ın husu- ki nümunesidir. - vet... a9'.at ıya~au cep ıenın üır (\~ • . _ k 
·· " " f sıyetıne goz apamaz. Jan Lo Helye sadık uşagına Kar- ters tara ı vardı. tzJı.UR FUAR 

jakı gördüğünü söyliyecekti. Fakat BUTON DEVLE.1':LERLE MVNA- c'tzmir 'fuarı güzel şeltTimiz için, ha-
onda farkett:iği değişiklik, söz ve ce- ( *) Romanın muharriri muhtelif SEBETLER.t.MtZ valisi için, hatta bütün TüTkiye için çok 
vaplarındaki gariplik tuhafına git- ve birbirlerinden çok uzak yerlerde «Atatfüküıı yüksek idaresi altında muvaffakıyetli bir buluş, çok kıymetli 
mişti. mesela Burgede, Milanda, Viyanada Cimhuriyct Türlciyesi ıbugüıı medeniyet bir eserdir. 

- Gus .•. dedi. Bugün sana etti- Moskovada öyle tanıdık kimselere düeyasını tcıkil eden bütün devletlerle Yapanlara lzmir mebusu sıfatiyle ııük-
ğim teklifi tekrar ediyorum. Benimle rast.ge~tir ki onlarla buralarda münasebetleri mümk.ün olan en ıiyi rnnlanmı vasıtanızla ve aleni beyan et-
beraber gelip gelmemekte tamamen kar§ılaşmak hatırından geçmemiı- iıhenlc. içindedir. mekte büyük bir borç llıisııi duyuyorum. 
serbestsin. Ben, tek başıma da işimi tir. Or.lar do. bu tesadüfe kendisi ka- c:Büyiik ~fimiz.ia hize öğrettiği bin Hemen Cenevreye seyahat mecburi-
beceririm. Merak etme. dar hayret elmİ§lenlir. dcns içirıd~. hu iyi münaaebeıleriıı ve yeti bu gÜ7.el yerde biraz daha kalmak.-

Bu sözler, Gusu icinde bucaladığı -BITMEDf- sullıun mubafa~ y.alruz kaygı ile tan beni mahrum etti. Pek yakında ba-
- ckğü çok çaJ.,makl~ ve çok kuvvetli nu :tela.fi edeceğim ümidiyle ayrılıyo-u d e bulunmakla rnümlaiıı olııb.ildiği hal:ika-

y ur m a ır =·mcvcudiyctiai minnetle kaydetme- rum.> 

AVRUPADAKt DECtŞtKUKLE- Eski ayakkapı altın

Tahra bey F ransadan 
kovulmuştur? • • 

nıçııı 

N1S 2 EYr .. OL 

R.tN BALKANLADAKI TEstRLERl 
Bapımhanimiz meruezi Avnıpada Jan Şapka yapılıyor 

son d~kl.iklerüı Balkan devletleri Sa.bn cslci ayaliabılaruım atmayaı.. .. 
üzerindeki tesi.rJerioi sorunca Hariciye Altları ne kadar 'C$kirse <CS1ı:is:in. sakla
vekilimiz fU oe"r&bı ıvcrm.iııtir : yın, çiiıık.ü bu altlan delİıımif, deliımıi· 

c: - &lbn devlederi Sd&nik mılaı· yen tanRan da ltiiıt cihi incdmiı eski 
masından soma komşumuz Bulgaristan ayakkabıları bir gÜ.n ba~a geçirmek ka
da d.ıı.hil o1d~u hzılcie hu!Usi Te coğrafi bildir. Babn ınaml : 

1 
cTalıra> ismini bış:ıyan muhteşem bir vaziyetlerinin i'Stilzam ettiği farklarla Bugün Alman sanayii, bir çok tecrü
Villnda yerleşmişti. Geçkin kadınlar için hepsi 11TSTttlt?S?1i pofitibıda theıls.tar l:ııir b-elcrden '90nnt. en ucw:, fakat en ,ık 

Scnelerdenberi Fransada faaliyette bu- muammalı ve sözü dinlenen bir şahsi.Yet aulh politiknsı takip etmekte o1dWJann.. ~yı eşki :ııya.Unb.ı tabaııınclan Yıı>-
1 unan f_~r ~ah~a bey. Fransız dahiliye 1 ola:ak Taı:ra bey büyük bir banker çeh- da ~üphe yoktur. mnkt~dı:. Almanlar ayakkabı altlarını 
nezaretinın hır kararı ıle Fransa topra- resı arzedıyordu. Esasen B3Il-.an ~nama mensup evvela Mlcre a)"lrmaltta, ısonrn bu lifle
ğını terke davet edilmiştir. Bu kararna-1 G~ SCDC bü~·ük reklamlar yaparnk olan devletler.in orasında dııimi bir te- l'i tekrar terkip edcırek hltfif ve gayet 

Sonbahar 
Modaları 

me uydurma fakirin bakiki hüvüyyetini m~fovkkettnbia fakültelerini halkın em- maıı ve milfavel"c vardır. zarif fötr şapkalar imal etmektedirler. 
Sıcaklar hala §iddetlidir. Faka:t gecele

ri havalar oldukça serindir. Bu :s~ik
-------------- lerde gündüz kıyafeti ve hafif olarak dı

meyd:ına koymaktadır. Tulıra beYin ha- rine ~;azzctti·ini ve kendi deıaieti.le sa- l' omşumuz Ilulg.arist.ıuıla .da hu vacü- Bakalım daha ncl.er bulacaklar. 
kiki ismi Kirkor Kalfayandır. 1900 se- tın alm:ıcak milli piyancı.o biletlerinin de bir mesai teşriki çoktan ıberi ,·akit 
nesi 11 mayısında lstnnbulda doğan bu kar.anması muhakkak olduğunu bildi- ,·ekit yapılmakta idi. 
Ermeni bir Hind fakiri kılığına bürüne- rlyordu. Tahra bey on bir franklık bilet CENEVRE SEYAHA Tt 
rek 15 yıldanberi Fransada yaşamakta için bu iıizmetinc mukabil on beş !roılc Ilay T evlik Rüıtü Arruı Cenevre aeyn-

fZ7.7.Z7.Z7.7J...77Z/7.Z77777.771J'"' şarı çıkmak ihtiyatlı bir !hareket s:ıyıla-

K • 1 k h 1 ~ maz. ıra 1 a ne er ~ Son moda sonbahar elbiseleri, resim-
Şehir gazinosu arkasında 5 ve 3~ lerde gördükleriniz gibi hafif kaplar v~ 

odalı konforlu iki ev ayn ayn kira-~ ya ince, astarsız pardesöler böyle serin 
lıktır. !stiyenlcrin gazetemiz idare- havaların urar verici tesirlerini zera-
hanesin.e m.üracaatlerl. fetJe karp1amaktadır. 

• 

idi. Paris sahnelerindeki faaliyeti bu rumakta idi. Hadisedeki iğfal şekli mey- he.ti ve Fransız hariciye nazınnıo Tiiılci
adamın foyalarını meydana çıkannai;,-a danda olduğu halde uydunna fakir aleJ·- yeyi ziyareti haldcuıda demi§tir k.i : 
kifayet etmiş ise de etrafını ihata eden- hinde takibat yapılmıyordu. İşle bwıdan c - Bu ayuı aekiz veya dokuzunda 
lerin safdilliliklcrinden ustalıkla isti- sonrndır .ki yapılan tahkikat Tahra beyin latanbuldan CcneTreye hareket edece
fade etmeyi bilen bu kurnaz herif yeise Frnnsadan kovulmasa neticcsinl vermiş- eim. Ccnevrecle hulunaa Hariciye aazır-
dilşmeyerek Paristen ayrılmıs ve Niste tir. lariyle ırörüıeceiim tabüdir. 9!m1mm:zzz:zm:m123mmrz:l!l2mml 
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lskeçeye gidecekler. 

Kazalarda 
--<>--

Belediye intihap 
hazırlıkları 

-·™==~ ... ·-··· 
-46- Yazan: Kemalettin Şairli --·--.. -·- ---

BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 
......................................................................................... 

Ah benim biricik Sebastiyanom .. 

Teofanonun 

~ 

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

Evlenmeğe tövbeli kız 
-3-

Dinıctolıalrı: 300 kişilik hir Y 1n1a11 kafilesi 
de EdirneJli ziyaret edecektir 

• • 
sergıaı 

E"dime 6 {Hususi) - Her ,,ı vilayeti. 
mizin Meriç köpriisü baıında açUmalı:ta 

olan eh1l hayvan sergisi bu gün açıldı. 
Sergiye Edime ve havalisiııden betli 

ve damızlık muhtelif cins hayvan iştirak 
etmiştir. 

Bu seneki serginin diğer yıllardan da• 
ha büyük bir rağbete mazhar olduğu an· 
!aşılmaktadır. Sergide derece alan ate 
inek, koyun ve emsali hayvan aahaple. 
rine nakdi mükafat verilecektir. 

···········································~ 
~Okurların mektupları: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Radyomuzda göze 
batan hatalar 
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Esraren~iz elmasın bir 
kurbanı daha 

Bir zamanlar Kızıl sultana ait 
olan elmasın şeametleri .••. 

Paris 2 Eylül 

iki gün evvel Bastonda emtia gan 
yakınında küçük bir evde 69 yaşında 
bir kadın ölmiiftilr. Bu kadın Bastonun 
hayır müeaaeaelerinden birinde çalış
makta idi. Geçen Mayıstan beri bu işi 
görüyordu. Hatta bu işi bulunca: 

- Nihayet çalı~cağım. Şanü §Öhret 
sahibi olduğum aünlerden bugün daha 
babtiyanm diye hakırmıttı. 

Filhakika Bastonda ıef alet içinde 
tlen bu kadın 1690 da Londranın yıldız
lan ara11nda idi. May Y oher adını taşı
yan meşhur aanatk&ra açılmayan kapı 

yoktur. O tarihte prena dö Gal olan ye
dinci Edvard bile kendisine alaka gös
termişti. l 694 te birlqik Amerikanın 
çok maruf bir siması olan Mord Hanri 
Fransis Hope Ue evlenm~ti. Meıhur ve 
eararengiz Hope elmuının tabibi olan bu 
zat elyevm Nevkastel dükildür. Hope 
elmuı tafıyana fellket getirir deniyor
du. Yazılanlara inanmak llzım gelirse 
bu meıum l&f on yedinci asırda Jan Bap
tist Taveniye adlı bir ıerseri tarafından 
Hindistandan çalınm11tır. Tavemiye 
Hintten dönüşUnde ölmüş ve cesedi vah
ıi köpek.Jer tarafından parçalanmıştır. 

Aynı elman taşıyan madam Montespan 
ve Nikola Fuke çabuk gözden düşmüş
lerdir. İmparatoriçe Mari Antuvanet te 
aynı akıbete uğramı~tır. 

1 792 ihtilalinde çalınan bu elma:oı üç 
gayri müsavi parçaya ayrılmış ve bir kaç 
eene sonra en büyük parçası Amster
damda bir mütehaasıs elmuçının eline 
düşerek yontulmuştur. Ta!Jın traşı ikmal 
edildiği ııün elmasçının oğlu onu eline 
geçirerek küçük bir bedel mukabilinde 
satmış ve aldığı parayı ıefahette sarf e
derek hayatına aon vermiştir. 1690 ae
ne$İne kadar elmas Elyason adında biT 
yahudinin elinde kalmıştır. Bu adam el
ması M.Hopeye 16000 sterline ıatmış
tır. Bundan ıonradır ki esrarengiz elmas 
Hope adını almıştır. ölümünde Ho~ 

elması May Y ohenin kocası Lord F ran
ıia Hopeye geçmiştir. 

1908 de malt zaruretler yüzünden 
Lord bu elması prenı Kanitofskiye sat
mıştır. Bu Rua milyonerinin metresi bir 

Foli berjer artisti idi. 

Bu elması taıııyan artist sahnede oy
narken öldürü]mü~tür. lki gün sonra da 
prens Kanitofski hançerlenmi, olarak 
bulunmuştur. Elmas bu hadiseden sonra 
şarka geçmiş ve bir yahudi elmasçı tara
fından Kızıl Sultan Abdülhamide satıl
mıştır. Elması satan yahudi bir otomobil 
kazasında ölmüş, Abdülhamide gelince 
1908 genç Türk inkılabiyle tahtını kay
betmiştir. Tılsımlı elmasa el sürenlerden 
akteris May Y ohe de sefalet içinde öl
müştür. 

Siyah pijamalı iki genç 
kızın nıarifeti 

Bütün Avrupa polislerince müseccel 
otel hırsızı kızlar yakalandılar 

Paria 2 Eylül 1 

Opera meydanındaki büyük oteller- 1 

den birinde ıiyah pijamalı iki genç kız 
golf butonları ile bir kapıyı kırmağa ça
lışırken yakalanmışlardır. Biri esmer, di
ieri aanşın olan iki kız hiç heyecana ka
pılmadan ıunları ıöylernişlerdir: cBu
gün Londradan geldik. Otelin koridorla
nnda dolaşıyorduk. Uyukumuz yok ta .. > 

Bu ifadeye ehemmiyet verilmiyerek 
üstleri ve bagajları aranmlf, muhtelif 
isimlerde bir çok pasaportlar taşıdıklan 
meydana çıkmıştır. Vizeler iki kızın Nev
york, Londra, Berlin ve Viyanadan geç
tiklerini göstermektedir. 

Polisin ilk suali ıu olmuştur: 
- Hakiki adınız ne sizin} 
Bu sual karşısında ıaıırmışlar ve ce-

vap vermekten çekinmişlerdir. Sayısı · 

yirmiyi bulan pasaportlara gelince es
meri diyor ki: 

cBcn bunu Londrada on sterline al-
dım.> 

- Ya bu golf bastonları nedir} 
- Golf oynıyoruz .. 

YENi XSIR 'fEYLOL ÇARŞAMBA 1938 
!22 ™" .. a • w - y 

Fordun 
Bir macerası 

Evlenmelerinin 65 inci 
yılını kııtlıyan F ord 
bu macerayı bizzat 

anlatıyor 
--o-

Otomobil fabrikatörü Fordla karısı, 

geçen gün evlenmelerinin 65 itici yıldö
nümünü kutluladılar. Bu münasebe1le 
Fordun bulunduğu bir beyanatta anlat
tığı fıkra hakikaten hoş: 

Ford, nikah merasimi yapılmak üıere, 
nişanlısının bulunduğu kasabaya gide
cek. 1ki şehir arasında da büyük yolcu 
posta arabası işliyor. Ford, o gün düğün 
hazırlıkları ile ve kıyafetiyle o k:ıdar 
meşgul oluyor ki, akşam oluyor. Daha 
hal~ işlerini bitiremiyor ve son arabayı 
kaçın yor. 

Halbuki ertesi sabah nişanlısı ile be
raber olup kiliseye gitmeleri lazım. Ne 
yapsın? Haber vermek te kabil değil, 

hiç bir vasıta yok. Gitmeyince kız evi 
de güveyin caydığını zannedecek:. 

Ford, düşünüyor, tasınıyor, nihayet 
bulunduğu şehrin jandarmasına müra
caat ediyor ve jandarmanın diğer şehire 
giden arabalarından birine atlıyarak, er
tesi sabah nişanlısının kasabasına varı-
yor. 

Fakat, kiliseye pek geç kalmış değil
dir. Gittiği zaman, o gün onlarla bera
ber nikfilıları kıyılacak olan diğer beş 
gelin ve güvey oradadır. Fakat, Ford 

uyku sersemidir. Çünkü o gece sabaha 
kadar arabada sallana sallana gelmiş, 
bir dakika bile gözünü kapıyıımamı~tır. 

Ford, bir traftan uyku sersemliği, bir 
taraftan geç kalmış olmak telaşı içinde 
gelinlerden hangisi kendisinin nişanlısı, 
şaşırıyor. Hakikaten, kızların hepsi ay
m şekilde beyazlar gcyinmi§ler. Yüz
lerinde tül, başlarında çiçeklC'l'. Hemen 
hemen hepsi de aynı boyda .. 

Kilisenin avlusunda gelinler içinden 
kendi nişanlısını arıyan Ford uzun müd
det ter döküyor.. Fakat birdenbire far

kediyor ki burada beş gelin ve beş gil
vey vardır. O halde kendisinin mevcudi
yeti fazladır. Yoksa acaba nişanlısı baş
kasiyle mi evleniyor? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K A G L I Y O S TR O- Dünyayı büyüleyen adam 
·······································~················································································· -16- Nakleden: Faik Şemsettin 

Kagliyostro, hiddet ile: 
Ey imanı noksan adam!. Benden şüpheniz mı var •• 

Şimdi size göstereceğim.. Diye bağırdı. 
ORADA KiM VAR? Hususi berberi saçlarını tanzim du. 

Berber, hu meşhur zata yakışa· ediyor ve hayretle: Şarlatan herif, çok güzel karııi· 
cak bir ıaç ve traf usulü bulmak - Aman ne kadar güzel saç- nı koluna takmıt olduğu halde bil
için oldukça uzun bir zaman dü- lar .. Pariste buna benzer saç an- tün davetlilerin önünden • resmi 
şündü. Saçları tanzim için de uzun cak iki kadında gördüm! demek- geçit yapar gibi- geçti! 
müddet uğraftı. Berberin elinden ten kendisini olamıyordu. Lorenzanın hayreti çok büyük· 
kurtulan Kağliyoıtro, büyükçe Lorenzanın benzi biraz ıoluk- tü. Kocasına karşı bu lüks salo
bir el aynasında saçlarını ve yü- tu. Berber, bu solukluğu hafif bir nun bu kibar tavırlı ve çok eyi ge
zünü tetkik ediyorken, kapıya üç kızıllık ile örttü. yinmit insanların gösterdikleri 
hafif fiske vuruldu. Çok az bir zaman sonra, Loren- hürmet ve muhabbet cidden hay• 

Taciz edilmit bir insan gibi: za mükellef bir balo elbisesi için- rete layıktı. 
- Kimdir orada?. diye sordu. de, büsbütün ba,ka, büsbütün de- - Demek ki kocam cidden ma• 
Tatlı, titrek ve masum bir ses ğifmif ve çok güzel bir kadın ola· ruf bir adamdır! Ben bu adamm 

cevap verdi: rak Kağliyostronun önüne çıktı. kadir ve kıymetini bir türlü anla· 
. - Ben .. Lorenzayım ! dedi. Lorenzanın bu iki vaziyeti, Şar- madım ! Demekten kendiıini ala· 
Kağliyostro bu basit cevap ile latan Kağliyostronun çok hoşuna madı. 

titremekten kendini alamadı. gitti. Bu dilber kadın, her zaman MASON AKŞAM YEMEöl 
Kağliyostro, heyecana düştüğü- ve her kıyafet altında daima gü- Suvareye, masonlann usulünce 

nü göstermek istemiyerek: zel ve daima cazip idi vesselam! bir yemek ile bqlandı. 
-Ya ... Sen misin Lorenza? de- Şarlatan, Lorenzanın bu yeni Beyaz örtülü uzun bir masa üze. 

di. Ve kapıyı açtı. güzelliği önünde, memnun bir ta- rine tabaklar, sürahiler, karafa ve 
Lorenza bu sureti kabulden do- vırla güldü ve: kadehler üçlü ve müsellea tekilde 

layı çok hayret etti ve hatta mü- - Lorenza ! dedi. Sizin için bu sıralanmıf idi. 
teeuir oldu. aktamdan itibaren yeni, yepyeni Kağliyostro, yemeğe başlanır• 

Teeaaür ve halecan ile: bir hayat ba,hyor. Maamaf~, ken uzun, fakat kinayeler, rumÜZ· 
- işte! dedi. Nihayet serbes- çektiğiniz cezanın size ibret ver- ler ile dolu bir nutuk irat etti ve 

time kavuştum. Zındandan kurtu- diğine kaniim ! Bu cezadan aldı· sonra: 
lur kurtulmaz sizin yanınıza kot· ğınız derslerin size istikbal için - F armaıonluk, birlik demek· 
tum, geldim. çok faydalı olacağını da umuyo- tir; vakıa, birçok yerlerde locala· 

Kağliyostro, genç kadının daha rum. Sizden akıllı, uslu bir zevce- rımız vardır. Fakat emel, gaye ve 
fazla söz söylemesine meydan bı- lik beklerim. Bana da büyük ve ruhlarımız birdir; bu birlik hiç bir 
rakmadı ve: tataalı istikbali hazırlamak husu- zaman için bozulmaz. Farmason· 

- Biliyorum, biliyorum! dedi. sunda yardım edeceksiniz! istik- lann kendilerine mahsus gayet 
- Ya .. Biliyor mu idiniz? bal, hayat artık bizimdir.! mühim ananeleri, usulleri vardır. 
Şarlatan herif: Lorenza, gözleri~i yere !ndird~.: Fakat size teessüfle arzederim ki 
_ Ben herteyi bilirim. Bana . -Her ~uıuıt~ sıze mutı ve ~u- farmasonluğun hakiki ananeleri· 

meçhul kalacak ne vardır sanki? fıt olacagım ! dıye cevap verdı. ni hilen yok gibidir! dedi. 
dedi. Bu aralık, Kağliyoıtronun oda- Şarlatan, f armaıonluğun haki· 

ELBiSE HAZIRLI öl! sına kont Keen girdi. Bu zat, Kağ- ki anane ve usullerine yalnız ken· 
liyostronun teref ve fÖhreti için disinin vakıf ve sahip olduğunu 

Kağliyostro, soğukanlılık ve bu aktamki baloyu hazırlayanla- iddia ediyordu. Bunun için de: 
alakasızlığı hiç bozmamakla be- nn batında hulnuyordu. - Bu esrarı sade hen, Mısırda 
raber, el çırptı ve: Kont Keen, )Ç.ağliyoıtronun ya- ve farkta bulunduğum sırada 

- Madam Lakontese bir kat nmda Lorenz. görünce, tered· Kibtlerin en büyük reiıinden ala· 
rop getiriniz ki bana refakat ede- düt ve hayret içinde kaldı. bildim! diye ilave etti. 
bilsin.. dedi. Kağliyostro Konta: Suvarede hazır bulunanlardan 
Zındandan çıkar çıkmaz yük- - Zevcem! diyerek Lorenza. birisi: 

sek ve tataalı bir hayata kavutan yı takdim etti. - Bu söylediğiniz esrarı biz de 
Bu müşkül vaziyetten, nihayet etraf- bu kadının hayreti çok büyük ol· Kont, Lorenzanın elini hürmet· öğrenmek isteriz. F evkali.de kud· 

tan Yi?~enlerin ve kendisini tanıyanla- du. le öptü ve: retleriniz hakkında bize bir tec• 
rın yardımiyle kurtuluyor: Meğer kasa- Zındanda geçirdiği uzun ve ka· - Dilber bayanın da bu gece rübe gösterebilir misiniz? diye 
b:ıda iki kilise VarID.1§ ve onların nikroıı ranlık geceler, Lorenza, serbest aramızda bulunması bizim için ne sordu. 
diğer kilisede kıyılacakmış. kaldığı vakıt kocaıı tarafından ne büyük mazhariyet! dedi. Kağliyostro, hiddet ile: 

Ford oraya gittiği zaman zavallı ni- suretle kabul edileceğini dütünüp - Ey imanı noksan adam! di .. 
şanlısı boynu bilkük bir halde onu bek- durmuftu· Affedilmek için de MESUT BiR TESADOF! ye bağırdı. Şüpheniz mi var? Pek 
!emektedir. Daha doğrusu artık il.midini ayaklarına kapanmağı dütünmüt HerfCy, Kağliyostro için mü- ali... Şimdi size göstereceğim! 
kesmiş, beklememektedir. Çünkü Ford idi. Fakat •. Bu tarlatan herif, Lo- kemmel gidiyordu. Hele Lorenza- MUCiZELER .• 
kiliseye tiç, dört saat geç gelmiştir. renzayı sanki arada üç aylık zm· nın hapiıten fU anda çıkması bir Suvarenin davetlileri hep bir· 

Bu tellşlı nik5h merasiminden sonra, dan faciası geçmemit ıibi kabul Her üçü de, kapıda beklemek- den yerlerinden kalktılar. Demek 
düğünleri oluyor. Bugün de o günün tam etmif idi. büyük ikramiye demekti. oluyordu ki, harikalar görecekler-
65 inci yıldönUmUnii yaşıyorlar. Bugün UY ANAN BiR RÜYA te olan kont Keenin lüks karoça- di ... 
Ford 86, karısı 83 yaşındadır. Ve 60 se- Lorenza, yeni bir rüyadan, bir ama bindiler. Balo konağına doğ- Kağliyoıtro, çok azametli bir 
ne evvelki hatıraları onlara bir rUya gibi kabustan uyanmış gibi, üstündeki ru gittiler! tavırla, meydan okur gibi: 
gelmektedir. sefil elbiselerin çıkarılarak iki oda Kağliyostro ile güzel zevcesi - Benden ne iıtiyorsunuz? di· 

Ford, bundan 4 sene evveline kadar iş hizmetçisi tarafından bir suvare Lorenzanm suvaer salonuna gir- ye sordu. 
başında çalışırdı. Dört seneden beri ar- elbisesi ile geydirildiğini gördü! meleri, harikulade alkışlarla ol- -BiTMEDi-
tık işleri oğluna bırakmış ve kendisi kö
§esine çekilmiştir. 1ki sene evvel de bir 
ameliyat geçirmiştir • 

---·----
Hastaneden ka
çan genci kova

lıyorlar 
--0-

LONDRA.2 EYLOL 

Sutampton yakınında NeW - Forest'te 
200 tngiliz polisi bir firari askerin peşin-

dedirler. Henüz askerliğini bitiren Al
bert Masey namındaki genç çaldığı bir 

motosikletle giderken düşmüş ve yara
larun~tı. Hırsız hakkında adli takibat 

yapılmadan evvel yarası tedavi edilmek 
Uzere hastahaneye kaldırılmıştı. Masey 

Dünyanın 
kadını 

en kuvvetli 
k. d.? 
ım ır •.. 

IRAK 
A lmanyaya ailah ve 

radyo aiparif etti 
Kahire 6 ( ö.R) - Bağdattan bildi

rildiğine göre Irak bükümeti Almanyaya 
mühim miktarda ıilah ve radyo cihazla~ 
rı ıipariı etmi9tir. 

---- ---
Kahire de 

Suikasd şüphesi 
nasıl doğdu? 

hasta gömleğile hastahaneden kaçmış ~ • 
ve bir hafta kırlarda dolaştıktan sonra _, ~ · ~ ~:" . N 

Kahire 5 (A.A) - Krala karşı ateş 
etmiş olmak suçu ile tevkif edilen tale
benin ifadesine göre bu talebe meçhul 
bir şahsın cebinden düşen bir tabancayı 
yerden alırken kazaen tabanca ateş al· 
mıştır. Binaenaleyh Krala karşı her
hangi bir suikasd mevzuubahis değildir. 

Kısmen kırık bulunan kapı bu sözün 
aksini İspat ediyordu. 

Valizlerinde Avrupanın · en büyük 

izi belli olm~tur. Hırsız bir eski elbise, Dünyanın en kuvvetli kadını kimdir? lre ve bütün cinsi latife meydan okuyan vetile 2 santimetre kalınlığında bir_tah~a-
Fransız polisi tahkikatını tamik edin- bir kano otomobil çalarak Varsahta çıl- Teshir edici gilzelliğile dizlerinizin ba- kadını güzel olduğu halde güzelliğine y.a. de~i~ çiviyi sokmaktadır. Dışlerıle 

ce iki genç kızdan birinin aslen Çek olup gınca koşulara başlamıştır. Böylece ken- ğını çözen şu sarışın veya esmer güzeli dayanmak ihtiyacını duymayan, pazula- çıvilerı sokmekte, kırmakta, orta sıklette 
hakiki ismi Maryan Maçua, aslen Fele- disini takip eden polislerin ellerinden mi? nnın, yumruğunun ve dişlerinin eşsiz altı kişiyi yerden kaldırmaktadır. Jozi 
menkli olan diğer kızın adı ise Mari Ha- yakasını kurtarmıştır. 1ki giln devam Yoksa eve sabaha karşı gittiğiniz uı- kuvvetile iftihar eden Jozi Terene adlı Teren on dört yaşında bir canbaz kum
ııen olduğunu tesbit ctmi,tir. Bu iki otel eden bu koşudan çok yorulmuş olacak k1 man sizi bir hakiın otoritesile sorguya bir kadındır. Ona Lady Sanıson eliyorlar. panyasına girerek kuvvet antrenm.anı-

otellerinin oda anahtarları çıkmıştır. 
Polis sormuştur: 
- Bu anahtarlar sizde ne arıyor) 
Sarı~ın cevap vermiştir: 
- Her geçtiğimiz yerden bir habra 

toplıyoruz .. 

hırsızı bütün Avrupa zabıtasım zaman şimdi karaya çıkarak bir ormanda kay- çeken karınız mı? Filhakika Samson kadar kuvvet1idir. na başlamıştır. Resmimizde onu yırml 
zaman işgal etmiş olup h~r taraf tan aran- bolmuştur. Tam 200 polis firariyi ara- Ne o ne de bu... kadife kadar yumusak görilnen elleri ha- santimetre bir demir çubuğu boynu et• 
makta idi. maktadırlar. Dünyanın en kuvvetli kadını erkekle- kikatta demir ııribidir. Y·~i?unun kuv- rafında kıvırırken görüyoruz. 



7EYLOLÇARŞAMBA~~~l~93~8~~~!!!!!'!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m\'EN!ıii!i91 9A!m1Ri!ı!il_. .. _..__.._ ........................ .__.._!!!!!.'!!!~~~~~~.J.. ~AYFA c z, 
Sıhhatımızın düşmanları: 

Cennetin anahtarı ı~ Esrar ve Eroin 
Ateşten 
esrardan 

kaçar gibi 
kaçınız •• 

Yazan: Dr. Niyazi ilhamı 

. Hudaverdinin maceraları bir Don 
Juan muValfakiyetlerile doludur .. 

Yolda bulunan şık mini rrıioi bir anahtar Fettah Huda
vetdi gibi talili bir insanı cennete nasıl sevketti? 

Fettahın soyadı cHudaverdi:. dir. yolanan başı ucunda bulunan sece am- - Benim mi?. 
ıpülil yarı aydınlattnakta idil - Evet bayan.. Benim odama ne 

229 numara Saadetpalaı odaaı, de- hakla glriyomınuz? 

Bu kadro iÇinde tesir ve mazarrat iti· zemin hazıtlıyacağı i.fiklrdır. Hele a .. ız • 
.. n,le benzerlik göwtcren Afyon kctliii dan ağıza dola tınlan eigara ve kabalın 
(opioman) Morfin iptilasını (Morfino- manzarası ne kadar iğrenç ve tehlikeli· 

man) ve Kokainomani)'i do miitalea et• dir. 19 uncu asırdaki extra Sexuele d~ 
mek llzımgelirse de halk arasında daha 1 diğimiz tenasül harici frengi intişarında 
fazla yayılması ve fenalık yapm~ı nazan muhakkak ki bu pis hayatın büyük tesiri 
dikkate alınarak yazımıza esrar ve Ero· olmuştur. Esrarkeı1erin (dalga geçmek} 
inle başlam&71 lilzumlu ıördük. Diğerle· diye vasıflandırdıJJan bir an vardır. Bu 
rino sırası geldikçe ayrıca temu edece· hal bir miktar esrar aldıktan sonra itÖ• 

jiz. rülür. Gözler süzülür. Yüz mana ifade 

Hakikaten Tanrı ona güzcllık, sevimli
lik, gençlik ve bol bir miras vermiştir. 
Bunun jçin de süze! kadın amatörlerinin 
en başında yer nlabilmiıtir. 

mek oluyordu ki, boı değildi ve karyo- - Slzin oBanıza mı,.. Bu da cok 
lada da ,her halde bir inaan vardı. tuhafı .. Siz delirdiııd& 'tnİ bayıml Mesele cidden nuik vo mühim bir 

ilkbaharla yaz onun çapkınlıkları için 
ne kadar çok muvafialuyet lalJYorsa 
son ibahıı.r ve loş ta öyledir. Hudaverdi-

Fettah: - ıRica eclerim bayan .. Sizin bana ait ıafhaya ~irmiş idi. iki taraf ta uzunca 
- Huda ıverse de, karyolada cinsi la· bfr odada bulunduğunuzu iap:at edebi· bir zaman sükut etti, bu sükutu yine F et• 

liften birşey olsa 1.. dedi. Karyolanın tah Hudaverdi bozdu: 

E.rar lher yerde yabani yetişen ve tek ebnc:ı: olur. Yeni bir iılemin içinde seasiz 
tUk bulunan bir ottur. Fakat mem\eke- sndasız yaşar gibidirler. Esrarkeşler ıbir· 
timizde ve bilhassa mebzulen tarlalnr birini (Hnydi dalgaya) diye davet eder• 
halinde ekilmeden kendi kendine biter. ler. Esrar çekenleri alı~ık bir göz hemen 
En kuvvetli esrarın Anadoludan çıktı- tanır. Sarsak yihürler. Renkleri uçuktur. 
fı söylenir. Gamı.kederi unutturan şuuru Gözleri çukura batmıştır. Göz kapaklan 
Wandıran bir :r.ehir olmasından dolayı çepçevre çürür. Cünbcgün zayıflarlar. 
a§ağı ve orta tabablarda intipr ctmiı· Etraflarına alakalan kesilmiştir. Kendi 

ür. Hayat mücadelesinde zorluklara gö-t hodbinlikleri içindedirler. Vazifelerinde 
iüı geremiycn biçarelerin teselli kaynağı I kayıtsızlık görulür. Bulanılc lconuşudnr. 

olmuştur • .Biraz daha zen&ince ve kibar I Zeka ve hafızalan her gün biraz daha 
takımı muhtaç olduğu zaman Morfini ı paslanır. Ne birşey tutabilirler, ne de cs

terclh eder. Bu gibiler esrarın battl is- ld .hatırlan tekrarlzyabilir. Crl!zer, 

miııi bile 4-itmek istemezler. l görür fakat ne gezdiğini bilir ne de gör-

Din :ıcv.kine, eilencesine, ne sıcak ve 80• 

ığuk. ne de yağmur veya Jık bir bahar 
hav.ası miıni teşkil elmemiıtir. 

içine baktığı vakıt.. Hayret ve sevincin·----------------, - Bayan.. Halbuki meselenin ha1U 
den küçük dilini yutacak gibi oldu. , basit. Ne için bana da bu odada bir yer 

Kışın fazla soğuk bir gecesinde Huda-
Knryolada vücut güzelliği, her türlii vermiyorsunuz} Karyola le.Afi derecede. 

tahrninin üstünde genç bir kadın .. Mışıl geni~. bir kenarında da ben yatabilirim. 

Esrarın ekilmesi hükümetçe mcnedU- düğünü tanır. Ta, aibi bir adam olur. 
mi§Se de kendi kendine yetişmesine ma· Sevgilisini, knrısını bile unuturlar. 
ni olmak mümldin olmryor. Tarlalannı· Kıyafetlerinde bir derbederlik vardır. 
-. atmak diitünwebilir.o de bu müb- Yırtık pi. gezerler. Saçları uzamıı sakal 
telalan için bir nimet oluyor. Çünkü ke- büyümüıtür. Her hallerinde bir miskinlik 
silen yerden zamk kıvamında 'bir mayi vardır. Ailesine bağlı bir adam esrara 
toplanıyor. Ve kilom. fahiş fiatle ıaatll.ı- al11tlktan sonra tanımaz bir hale gelir. 
yor. Yakın şarkta Kenevir otunun usare· Bununla kalmaz esrarkeşler hazan nkli 
sine esrar deniliyor. Bu otla earhoş olan- teşeVVÜş hamleleri gösterir. Önüne gelene 
lar gÖya hayatın bütün sırlarını keşfet- çatar. Facialnra sebep olurlar. Fakat bü
tikleırinl iddia ederler. Esrarın bu vasfı tun bunlardan mühim ve üzerinde ehem
zaman zamaa. açık sözlerin elinde kuv• miyctle dwulması lizımgelen bir netice 
~tli ve sihirli bir •ilah oJmuıtur. Husu- ai de esrarın erken bunamaya sebep 0 ). 

mışıl uyuyordu 1 
Ne oldu?. F ettnh ta anlıye.madı, genç 

kadın birden uyandı ve korku ile: 
- Kimdir orada? diye sordu. 
Fettah, soğukkanlılıkla: 
- Akşamı §Crifler hayrolaun aziz ve 

güzel bayan 1 dedi. 
Fakat bu çok nazik hitap, genç ka-

siyle §arkta din perdesi altında birçok masadır. Bu tez hocam Mazhar Osmanın verdi, en güzel egvlencelerinden birinde 1 d 1 h 1 d" b " d n 

1 

- m at .. ırsız var .. ıye agır ı. 

siyasi entrikalar ceviren bin bir türlü re• senelerce esrarkeılcr üzerinde yaptığı çılcmıı evine gidiyordu B t 14 tm • • B 1 1 b h · - ayan e Bf e eyınız. en ne 
sa et ere mü a nazariyle bakan §eyhler tetkikattan doğmuştur. Dikkat nazarları Başı kafi derecede dumanlanmırıtı h d k t•lı B · '-

d 
,, . ırsızım, ne e a ı uraya gırmeıı; za-

Ye ervi~ler esrarın ba laauaundan tütsü ~u noktaya çekince bu fikir diğer müel- Şiraz sarayını büyük düıkünü molla ten benim haklaml 
halinde .bol bol iatifade etıni,Jerdir. lıfler tarafından da tetlcike ıayan görül· Cami de ancak Fettahın bu ak•mmk' T h fi B h · hakl · d' r_ 

1 
._ . ,.... ı - u a . uraya aagı a gır ı-

CAr&f dumaniy • bulanan navayı te- dü. Netekım zamanla muhtelif müdlif- ahenkli sallan~ı kadar sallanabilird" J • • bild" · ... 
ffü d d 

• tl l ı . nız veya gıre ınaz r 
ne • e e e e sun t ccnne erde efsa- er aynı kanaati izhar ettiler. Erken bu- * B b uali k b · vt dakik- ı - ayan u 11 sorma enıın 
ne · ıuar yaşıyan müritler, eyh- na~a .haya~mızın Motonbin hücrelerin- Fettah, pu çok zevkli gecenin yan hakkımdır. Evet, sizin burada işiniz ne) 

- Odanın anahtarı mı) .. Benim oda-
mın anahtarı mı}. 

- Benim odamın, yani229 numaralı 
odanın anahtarı. l17te. Bakabilinıiniz:I. 

- Tuhaf fCY· 229 numaralı Saadet-
palas odasının anahtanl. Fakat ben bun· 
dan hiç birı:ıey anlamıyorum. Yalnız bu 
oda boş idi, ben bu ıabah bu odayı ki
raladım. Bunda pyanı teessüf bir yan

lı~lık olmuşH 

- Ben de öyle anlıyorum. 
- Pellli. .şimdi ne olacak~ Daha 

doğrusu siz ne yapmak fikrin desiniz) 

- Sevgili bayan.. Vaziyet cidden 
nazik 1 Ben yorgun ve araın bir halde, bu 
soğuk gecede odama gelmiş bulunuyo· 
nun. Hemen yatmak ihtiyacındayım. 

- Batka bir oda isteyiniz 1. 

- Bu bir ~re İlle, eiz baıka bir odaya 
geçebilirsiniz:, doğrusu l 

Vakıa henüz yüzünüzü çok eyi göreme• 
1 dim, fakat çok asil ve güzel olduğunuz!( 
kun•ctle tahmin ediyorum! dedi. 

- Olur mu acaba?. 
1 

! - Neden olmnsın, güz} bayan? J len( 
'kader ve tiılün. bu önüne geçilmez kud• 
relin emrine ne için İsyan etmiş olalıml 

- Bilmemi ki) 
- Ben hayatımı mukaderata boyu~ 

eğmekle geçirmi~ bir delikanlıyım. Soy4 
adım Hudavcrdiclir. Gençlik, zenginlili 

ve bin bir muvaffakıyd bana Huclanııı. 
vcrdi&i nimetlerdir. Mü.aade ediniz de 
dektriii a~yım 1 

* Oda, kuv ... etli bir ışık altında kaldı: 
Genç kadın, Fettah Hudaverdiye, Fe' 

tah ta genç kadına hayretle baktı. lki. 

de derin bir ihtiras havaaı içinde bunalır 
oldular ve birbirinin kolları arasına at~ 
dılarl. 

* Fettah Hudaverdi, garip bir tesadü. 
fün önüne çıkardığı bu anahtarı kıymetll 
birıey gibi eakladı ve he,r zaman: 

- Bu 229 numaralı anahtar, cenne. 
tin anahtannın ti kendisidir! demekte~ 
l.:.endiaini alamadı. 

F AlK ŞEMSEDDlN BENLIOCll.U 
lerinin kerametleri hrı111nda boyun de ıstıhale ıle muttasıf 'bir hastaltlc.tır. sarhoş eve dönüıünde Budanın kendiai-
eğerler onların kulu 1cölesi olur1ardı. Bu- Gayri kabili tedavi olduğunu ıöylemdt ne ne vereceğini bilmiyordu, tabjil. -------------..,..-----------------------------------

gün bir tarih olan tekkeler esrarkeş bar· ve ömürlerinin sonuna kadar timarhane- Fakat o, kısmetine yine birteylu çı- Bir Kediye cesaret ve şef
. kat madalyası verildi 

lanıwian b.eka neydi} Bu türedi ocalda • leıde yatmaia mahldiın olduk.lan na ip- kacağına emindi .. 
rı esrarın yayılmaıında büyük rol oyna· ret etmek esrarın bu neticesinin ne ka- Ne yapsın}. Ezeldenberi Hudanın hep 
mııtır. Cnınhurjyet hli)tümetimizin bu dar fect olduiunu anlatmağa kafidir. birı,ıeyler vermesine alıpruıtı. 
~ İçtima yerlerini kapatmaaiyle mu- Esrarın yaptıkları yalnız bunlardan Bu akıam ona Huda ne verebilirdi 
hakkak ki esrarın yayılmasına büyük bir ibaret de~ildir. Bakırköy emrazı akliye sanki)., Kadın mı} .. 

ted çekihnittir. Bununla beraber halen hastanesinde eitaj yaparken ne acıklı Daha beş dakika evvel en aüzdlcrinin 
gizliden gizliye bazı mütereddiler tara- sahnelerine ı,ıahit olduk. Alı~mıı fakat clgun ve dolgun kollan arauncian kur· 
fından esrar bllanıldıiı bir ~ikattir. bir türlü pençesinden yakalarını kurtara- tulmı,ıtu .. 
Gün geçmiyor ki uyanık zabıtamızın eli· mıyan henüz bıyıkları terlememiş genç· Para mı~ .. 
ne geçmiı bir biçareyi iı,ıitmiyelim. Bü- lerin yerlere kapanarak (beni kurtann) Bin bereket veran, sağdan eoldan are-
tün gayretlere ve ağır cezalara raimen diye yalvardıklarını gördük. Esrarın bir len paraları o, çdsın eilencelerinde bile 
esrar yine intişar etmekte ve hiç olmazsa zerresi için namuıunu satanların hikaye- tamamiyle sarf edemiyordu 1 
mevcut olan mübtelaları gizlice bu öl- !erini göz yaşlariyle dinledik. Esrardan Zevk ve safa mı}. 

Bu Kedi, bir yangından, kendi 
koyarak beş yavrusunu 

hayatını tehlikeye 
kv~tarmıştı 

dürücü zehirle keyiflenmek imkanını atşeten kaçar gibi kaçınız. Ate;ıe yaka- Oh ... Artık zevk ve •faya ltanıkaa-
1 d - ·•• • t Bu, isıni ve macerası tarihe geçen Dir 'dislnl ateşler lçlne atarak, henüz çö'lttne-J yanmış bulunuyordu. 

bulmaktadırlar. Kürt isyanı ve Menemen ı an ınrz mı gıttıgıruz gündür kurtulamaz- mı§ ı. Jt ... .:ı, 
Hnız Baz k 1 k * ~dir: m1f olan direklerin arasından geçiyor ve Ertesi gün bütün cebir bu fe.:ı_,_,.r .... 

hadiseleri bu tereddi ocaklarının marifeti · ı esrar eş er unıntu içinde ya- ır wuw ... 
değil miydi? Ağızlarında Allahın ismiyle şarlar. Düşmanlar tarafından takip edil- Fettah bunlan düfiinerek ilerlerken, Lill ismlndeld bu kediye Amerikada, diğer yavrularını da kurtarıyor. şefkaUi annenin macerası ile çalknnmıya 
aç susuz dağları a§tlrak birkaç yüz kiJilik diklerini sanırlar. Bu hal mGthiı facialara ~~l~ırım üzerinde parl&lc birtey eözüne kazalarda insanlann hayatlannı kurla- !şin bilhassa dikkate şayan tarafı şu- başlaml§. Lilinin hik~csini duyınıyan 
bir kafile kafaları esrarla dumanlı olduğu sebep olur. Esrarkeşlerin en yakınlarını ılıştı. Eğildi ve -herteYi almak adeti ol- ranlara mahsw bir madalya verilmiştir. dur ki, Lili yavrularından üçüncüsünü ve takdir etmiyen kalmamıştır. 
halde Menemene tekbirlerle ginnifler öldürdükleri az mıdır? Bazı esrarkeşler duğu için- bunu da :aldıl Lill, hakikaten bu madalya~"11 hak knza- de at~er arasından çıkardıktan sonra Şehrin belediyesi de yangından bet 
huduttaki ha1ifeye yardıma gideceklerini! melankoli hamlesi gösterir. Aylarca çe- - Huda bana bu akpm acaba ne nacak §ekilde cesaret, muhabbet ve zeka gerl kalan ikisini birer birer çıkarmak yavrusunu kurtaran bu hayvana k 

· ı y k 1 verdi? diyerek 1 g<Sstenm• b' ha ndı . . .. . • Ul'o söy)iyerelc halkı isyana tqvik ve 0 şuur- ncsı açı mnz. eme yemez er. B b" :ı ır yva r. lçlıı vakit kalma~ı dilşilnmuş ve ıki- tarma madalyası vermeyi münasip , ... 0 . .._ 
n• k" k"I • k d 11, ır anahtard ·· } k · · · · K d' b ~-suz llıtirıuıla da bir kahraman zabitimizi uır O§eye çe 1 mıı en i alemine dal- . 1

• guze • şı • mını mını e ırtln bulunduğ evde yangın çıkı- sini 'birden ağzına alarak çıkarmıştır!. müştür. 

k k B h 1 d 1_ bır anahtar ... Üzerinde bir de etiket an- yor E d k" kt Lill" b 
oyun eser gibi bıçaklaınljlardı. O man• mııtır. u a e y.a 11>endini ya başkası· lı idi Etı'keti' .. • d k' · v e ımse yo ur. eı yavru- Hakikaten. Jccdl, son ıiki yavru ile .be- Sahibinin kucağında belediye daır' esi 

h 1 
'"ld" •. 'r. - tl . n uzenn e ı §U yuı ve ra- rusu ile ber be dir At kedil • b • zarayı fı a tüylerimiz ürpererdt hatırh· nı o urur. ı:.ıımnn mazarra arı ne kadar kamı okudu: lund v a r · eş, enn U· ıraber, 1llevlcr a.~ından çıkar çıkmaz ne getirilen Lilinin bo,}•nuna y~il korde-

yoruz. '.'Tarihte emsaline raıtlanan bu iİ· yazılsa yine noksan kalır. Ben ana hatla- ugu odayı birden bire kaplıyor. O hiııaııııı tıOn kalan L.-1 .::ı. ço"L.....Hritir. lalı madalyayı bizzat beled· . 1 k 
b' h d Siz b - Saadetpalas, numara: 2291 Ve d AlAlll ua .ı.un....,. ıyc reıs en 

• ... a.c1isder bize eıırarın neler yapabile·trı~ı :az ·~·. : unları istediiiniz kadar sonra ilave etti: li~a a dl§arıda bulunan ev sahipleri ge- qerhayvan, bu son girip çıkışında gene fü eliyle takmış ve bu esnada şunla~ 
ceııını aı;ılcça ~österir. Demek oluyor ki buyultebilırsınız. Esrarın fenalıktan uç· yorlar ve Lilinin bağırmakta olduğunu b' t d b . . söylemiştir: 
esrarla mücadele bir Fert işi değil bir ce· suz bucaksızdır. Ateşten, su baskının~an. anahta~~ Saadetpalasın bir odasının görüyorlar. Hayvanın endişesini derhal ır ya~rusunu aşısay ı, eşıncı yavru- cLili hayatını büyük tehlik l 
miyet i~idir. Esrarın hfüııl ettiji iptila kur- koleradan, vebadan kaçar gibi kaçwnız. E nnllYorlar. Kendisi, nıs' h"ten ate,.sten tısu diçen~el ka1kacak ve kyıkllt an tavanın. al- karak, analık hlssı' ı·1... beş rae·=~un,so.u 

1 .. b' · ·14d B 1.. d • • E ~vet, bunun Saadetpaluın odalaruı· "' n a e "'• ;1 •• ..., tu ması guç ır ıptı a ır. E.carı kullan- aş ıgımız a ısmı geçen roini başka liir uzalt b' eı.ı re yanaca ı. t t k ,, H dan birisinin anahtarı oldug" u muhakkak· ır yerde bulunmaktadır; fakat a eş en urtannış \"e bu uğur.da vilcu• 
mak değil atta jsminin anıldıiı yerden yazımızda .konu~uruz. b. yavruları tam t . rtasmch kalın t Yavrularını at~ kurtaran hnyva- dunun muhtelif 1 . d 
vebadan koleradan 'kaçar aibi kaçınız. Or. N.ILHAMl a eşuı 0 ışır. nı v• 'lrliçük kedileri sahipleri 'kucakla- 1 ye~ ~nn en yanarak 
V ,., .. B· d Huda, Hudaverdinin şımarık kafası· Hayvan, kendi.sini tutup oradan uzak- . :ara anmıştır. Kcndısınc, bu fedakfu-Jı.. 

e oraya asıa. ugıamayınız. ır efa çen- _ b J;ı!';tı-...-L 
15
• •=yn l . b"t"' . ,..r, nna alanı.le yangın yenndcn uzaklaştır- gına mukal ·ı kurtarm dal 

b · • . . . k ul k na irdeıı bir dütünce 90Jttu: ~ uu<U\. w -..n enn u un 15rarına r~- . • a mn yası ve-
erı ıçıne gırınce urt maruz ço mü1- 111 d • • men el . le . mışlardır. Kedi muhtelif yerlenndcn rilmi.,.crt.ir.> 

kül belki de ~ay:ri mümkündür. ırıanş enızını yüze. - Fena bir buluş değil. Saadetpalu Penç erıy mukabele ediyor ve 

Ş k k 
fQlllClktal .. Bu da bir odamD aaabtan. kendisini mütemadiyen ate~e atmaia 

imdi kısaca esrarların vaptıklanrıı re gecen· genç lZ B' d l -------~~="",,_ __ =._,,,"'""".._-=--==-·==---=c 
J , ır o a.. Kap• ltar.alı, bo .. , fakat •Ü· ça ışıyor. görelim: u ___ d r " , .. 

.. ._., eniziııi )'ÜZCrelt geçme moda- zel bir de b.ryolaa olan Lir oda. Neden Nihayet hayvan, L-- .2!-• ,.,anan oda-
E.rar macunu muhtelif ~illerde .kul· 11 bir türlü eıtlcimedi. Şimd' k _:ı_ -.cnaııu " in ı s· ıye Uuor orada utirahat etmİyeyim~.. Hudanın ya atıyor ve biraz sonra, yav:rularından 
nı ır. ıga,ranınJ1<ine konarak ynhut lca· Man~ denizi 2 1 inci defa ...... iJmi•• ' V b d•V• d • f ı... bakla h 4 b ek 1 ek .-.. ,..ır. e er ver agın en uü ade terektüJ Bu ıulrtni, ağzına alarak, dı.pn çılcanyor. 

N . uausı ir 1 i de istimal olunur. ııon r orcu bir Alman kızıdır. Matm:ı- anahtnrın, bir cennet anahtarı olınadıiı Onu. bıraktıktan tek.rar gic:lf 
he~ ıı~~~de1 .1-.kullanılıru kullanılım bu cİ· zel Vcndel ismindelU bu yüzücü kız ne belli~. dedi. d"V b" sonra yor, 

ız.ı a n adar etmez. Biz yazımızla Manı denizini 15 saat 38 <lakikada er_._ ıger ir y:ıvruswıu ağuna alarak getl-
d h d 

.. ~ Oradan gc,._, bir takııy' e bin ''ı' ve.• Tİ""• a a zıya e •n a l .. .. .. '- . . ,....... a ;,-· .. ... r r arını goz onune .,.oy. mııtır. 
rn 1 - Saadetpalas 1 emrini verdi. Fakat b d 1 .l- b" bil a~~ ça l§ıyoruz. Esrar kitapların ismi Mant denizini il1' .defa 18 75 te Vep u sıra a ateş er 01.1üYl us -
ve ılım ]' Garip hal. Fettah Huda verdi, Saa· tün sarmşıtır. 

d 
ısanının remzidir. Kullananlar i nıinde bir lngiliz ceçmişti ki bu adam detpnlnsa bir an evvel varmnk için ken· lçcrı'd kıl ak d" di kl · 

arasd ın a Cuk nrunile anılır. Ve her .-ki- sonr:ıdnn Niyagara oeliJcaini yüzerek en yı ar uşen re enn 
se ervi" ı:__ __ da r disinde büyük bir sabırsızlık ve heyecan sesleri geliyor ve bu giirültüye znvallı 
~b. I . k,. ~ın (nefes) denilir. Bu Ui- geçmek i terken ölm~tür.. h d ır erı ·oru '-

1 
isse iyordu. kedi yavrularırun acı acı bag~ınnalan 

nmayı KO a} laıtırmak için ha- Man denizi için resmi hiç bir ırckor 
tırdn tutmalıdır. l * knnşıyor. Kedinin, yavrularına kar§I 

tesbit edilmemiş o mnkla her ber, Jorı· F h H d d S Esrar kul! l h etta u aver i, aadetpalasın ge· gösterdiüi .,,.fkatle harekete gelen adam-
anan arın ususi alemleri Mişel adında bir Fransızın bu denizi 1 J c ,.._ vardır. Ekseriya izb .. l b 

1
. b k nİ§ ve mermer merdivenlerinden eüratle lar da içeri kentlileri girip diğer kalan 

e ru u et ı ve ası saat beş dakiknda geçmesi knyde de- k 229 yerleri tercih ederler G ... 
1 

. .. 
1 

çı tı ve numara önünde durdu. üç yavruyu çıkarmak istiyorlar. Fakat 
· uru tusuz aaat er ğer. Boı olduğuna emin oldug~ u irin, anah-geçer. Hava bozuldukça k ·n . 1 K d " ev, içeri girilmiyccek kadar ateşle kap-

M han 'b '- eyı enır er. n ın yüzücülere gelince, şimdiye tarı pervasızca kilidin delig.ine soktu. Ki- lanm t t · l "km ,_ tehli 
ey e gı i ıı;adeh ıakır•··ı ve la4f '- - . '-- d b ış ır ve amamıy e ço eA -

..... - a.a ar u denizi dokuz kadıu g~:rneg" e l"t · k k 1 b" h 1- k labalığı yoktur. Herlı:ea kendi Alemi jn.O... -:r·· ı • sessızce ve ço o ay ır are .. et yap- esini göıtermlyc başlamıştır. 
de . ll---.l_1 .- muvaffak olmuştur. Bunlann en meşbu- tı ve kapı arkasına kadar -yine hiç bir Llkin, insanların korktuiu bu vazl-

perı masa •nuaaıı:i cennetlerde do- ru bugün Amerikada mahrumiyet için- ık.a d l 
laıır. Bu Pİ• muhitin her türlü hastalıı;a ses ç rma an- açı dlı. yet karfı.1mda kedi aene cesareti, zeklsı 

• de bulunan bir Amerikalı kadındır. Hayret 1 Odayı penbe ziyalı n kar· ve ana aefkatl ile hareket edb'or ve ken .. 

Mavi kordal4111 Normcındi,JIGdan alan büyük lrıgiliz Tranacıtlaııtım K... M ·• f .. •• •• 1'ın cı-
n n n gece goruniişil ••• 



Rer Gün Bir llifiaye '[eoRSA'] Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu 
Bir Yazıcı 2466 F. Solar( 

1457 Albayrak 

UZOM 

9 50 
9 7.5 

_Böyle bir muharriri ömrümde ilk de- dim. 1384 M. f. Taranto 9 
fa görüyorum. Kara cahil denilecek bir Makbuz isteyişinin sebeplerini <iğren- 1265 K. Taner 9 .50 
halde idi. Okumasını bile zorlukla hece- mek için ona şaşırtıcı birkaç sual sor- 701 Y. J. Talat 9 50 
riyor, hele bazı uzunca kelimeleri telM- dum. Allem ettim, kallem ettim, nlha-

415 
Öztürk 9 50 

fuz ederken adeta terliyordu. yet herifi söyletebildim. 9 50 
1 •--t.. ttl 408 Ş. Riza halef. Görünüşe göre bUtUn harfleri de eyi- Bana vaziyeti şu surete u.wı e : 

ce tnnımıyordu. - Azizim, işin doğrusu şu: Ben fakir 259 Akseki ban. 9 

12 7S 

1 O 7S 
18 

1S 
11 

12 .50 

Dit ve Çene Rontkenl ile tetlm 
ve tedavi 

ADRES : Birinci Beyler sokali .• 
36 .•• TELEFON ı 2946 

Doktor Operatör 
· Cemil Oral 

10 75 MEMLEKET HASTANESi 
12 ESKi OPERA TöRO 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 

Ayvalık ve Edremit 
Nefis Zeytinyağ 

VE 
HAUS SABUNLARI 

SATIŞ YERi r 
BAŞTURAK KöŞE BAŞI 

AU ERTAC MAöAZALARI ... 
3241 (2782) 

Yazısına gelince ... Eyisi mi bunu hiç bir adamım .. KUçilk bir dükkAnun var. 234 H. Alberti 9 .50 
80rmnyın!. Yazısı 0 kadar kötU, o kadar Makine yağları, boya falan satarım.DUk- 225 Paterson 9 625 

1 o 25 lzmire tekrar avdet eylemİf ve 

12 lıutalannı Fransız hastanesinde ka- •·•••••------------------• 
11 25 l>ule baflamıfbr. berbattı ki, ilk gördüğUm zaman lideta kfuıım kilçük .. Znrzor ekmek paramı çı- 21 O A. R. üzümcü l O 2.5 

şaşırdım. Doğrusunu isterseniz buna yazı kara~iliyo~. Halbuki .benden,. t~ccar 133 Ş. Remzi 9 2.5 
demek bile caiz değildi. Kargacık burga- 51fatiyle yüksek bir vergı almak ıstiyor- 11.5 Alyoti bira. 11 2.5 
cık bir şeyler .. Okuyabilene aşko1sun. lar. Bu yetişmiyormuş gibi apartıman 114 S. Erkin 9 .5 O 

o, bu getirdiği yazının mizahı bir ht- kirasını da, tüccarım diye beş misline çı- 107 P. Mihalef 
9 25 

kaye olduğunu söylediği zaman ne söy- brmağa uğraşıyorlar. Ben tilccar olına- 73 A. Fesçi 
11 25 

liyeceğimt ~ırdım. Koca yazının için- dığımı anlatmağa çalışıyorum. Onlar da 
41 

A. Mayda 
10 

de, eh şöyle böyle rnannsı olan Uç beş beni sıkıştmyolrar. cŞu halde sen ned~ş 26 j. Taranto 13 50 
elimle vardı. yaparsın?> diyorlar. Ben de onlara ı-

Tekrar ediyorum, ömrümde b8y1e bir yorum ki: cBen muharririm, ediblm. 25 Şınlak o. 
muharrir görmemiştim. Yazı yazar1m>. Onlar da bana diyorlar 25 P. Klark 

tşin en garip ciheti bu muharririn ki: cUlan senin neren muharrir? ... Mu- 18 M. Beşikçi 
milthiş surette tere ban tin kokmasıydı. harrirsen bize bir vesika göster, hız de 9 7 O 3 Yekun 
Kendisi de bunun farkında olduğu için, maliye müfettişine göstererek senden 567.59 Dünkü Yekun 
odama her girişinde evvela pencereyi daha az kira alalım.> Ben de onlara:c~u 66462 Umumi yekun 
r •• Ylağa koşardı. ne kırtasiyecilik, diyorum .. Maa_mafıh, 

Birinci yazısını getirişinden üç dört adam ki vesika istiyorsunu~ .p~kı .. Ben 
gün onra tekrar bana uğradı. Ona: de ~ize böyle bi.r vesika. getiri":"1.> 

ı t kb st beb bud 8 76 Tütsü ıirketi - Bana baksanız a azizim, dedim. ş e ma uz ı ememın se ı ur. 

1NC1R 

12 
9 

12 

7 

10 25 1 - 13 (2770) 

12 2.5 
12 

11 50 
11 25 
10 25 
13 50 

13 
9 50 

12 

Göz hekimi 

Mitat Orel 
Ağustos sonuna kadar hastalannı öğ

leye kadar bu tarihten aonra sabahlan 
10 • 12, öğleden sonra 3 - 5 arasında 
kabul eder. 

ADRES : : ikinci Beyler Nuınanzade 
sokağı Numara 23TELEFON : 3434 

Memur aranıyor 

Fuat Giilergin 

Sağlık eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 

TELEFON 2448 

127 

Reçeteler büyük bir dikkat ve itina ile hazırlanır. Eii nadide A 

müıtahzaratı ile her türlü iliç çeıidi bol bulundurulur. 

Tuvalet qyaıiyle ııhhi levazım her yerden ehvendir. 

1-15 (2698) 
Siz mi yanlış söylediniz, yoksa ben mi Fakat siz bana şunu söyleyin: . Ben 1 5 1 M. H. Nazlı 
yanlış anladım? .. Her halde siz muhar- şimdi ne yapacağım? Onlara _muharrır ol- 70 H. Levi 

8 

7 37 

Muhasebe ve gümrük itlerinden 

1 4 5 0 anlar bir memura ihtiyacımız var
dır. Taliplerin Birinci Kordonda 

13 12 (Antalya Umumi nakliyat TORK ., ______________________ ,_. 
7 3 7 Anonim sirketine) müracaatleri. 

rir olmasanız gerek!. duğumu nasıl ispat edeceğım? 1097 Yekun 1 --3 (2803) 
O, biraz kederli bir sesle: - Artık orasına ben karl§lJlam, de- 12083 Dünkü yeklln 

- Hayır, dedi. Ortada yanılan falan dim. 1 3 180 Umumi yekun 
yok. Ben muharririm; yani sizin anlıya- Bir milddet şaşkın şaşkın etrafına ba-
cağınız edibim. kınclı ve çıktı, gitti. 

O bana daha bir kaç defa geldi. Her tsminl kimseye söylemememi rica et-
defasında, manasını ancak kendisinin an- ti. 
Jadığı bir takım kargacık burgacık yazı- Allah belasını versin, mendeburun 
lar getirdi. bari bu ricasını tutayım .. 

Zamanla ben de onun yazılarına alış
mağa başladım. 

Bu yazılardan ufak tefek manalar 
bile çıkarıyordum . Faka mAnala-

•~•••••••••••••ıııeııaıııeııııeıııaıııır. 
• • 

i RADYO i . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

rını anladığım nisbette herife olan öf- Ar-ı"KARA RADYOSU: 
kem de arttı. ÇUnkü getirdiği yazılar, 

cidden ipe sapa gelmez şeylerdi. Bunlar Öğle neşriyatı: 
bir yazı değil, bir deli saçması idiler. 

Her defasında, Adeta biraz korkarak 
ve çekinerek bunları geri veriyordum .. 
Kim bilir, herif, ne biçim adamdı? Ya 
gfini.ln birinde lcızar da beni vurmağa 

Saat 14.30 da kar.ışık plAk neşriyatı, 
14.50 de plakla tUrk mwlkisl ve halk 
şarkıları, 15.15 te ajans haberleri. 

ve yahut dövmeye kalkarsa ne yapabi- Akşam neşriyatı: 
lirdim?. 

Herif, yüz itibariyle de korkunç bir 
adamdı. Bıyıklan bir haydut bıyığı gibi 
uzun ve kocamandı. 

r.~akat korktuğum başıma gelmedi. 
H erif yazılarının geri verilişine bliyUk 
bir tahammill gösteriyor, hiç s~ çıkar
mıyordu. Sadece: 

- Demek işini:ze yaramıyor, basmı

yacaksınız! demekle iktifa ediyordu. 
Ben de, ezile büzUle: 
- Evet, maalesef basmıyacağız, di~ 

Saat 18.30 da karışık plAk neşriyatı, 
19.15 te türk musikisi ve halk şarkıları 
(Makbule), 20.00 de saat ayarı ve arap
ça neşriyat, 20.15 te türk musikisi ve 
halk şarkıları (Muzaffer tıkar, Safiye 
Tokay), 21.00 de sıhhi konuşma (doktor 
Vefik Vassaf), 21.15 te stüdyo salon or
kestrnsı: 22.00 de ajans haberleri ve ha
va raporu, 22.15 te yarınki program ve 
son. 

ye özür idliyordum. lSTANBUL RADYOSU: 

O, kayıtsız bir ~kilde omuzlarını sil-
ker: Öğle neşriyatı: 

- Ne yapalım, derdi, gelecek sefere 
daha eyisini getiririm. 

Bunu söyledikten sonra da baştyle se
lam verir odadan çıkardı. 

Saat 12.30 türk musikisi (plak), 12. 
50 de havadis, 13.05 te türk musikisi 
13.30 da muhtelif pl§.k neşriyatı. 

O bana top yekt\n dört defa geldi. Akşam neşriyatı: 
Son gelişinde, oldukça uzun, takriben 

20 say!alık bir yazı getirdi. Ben hemen- Saat 18.30 da dans musikisi (plak), 
cecik orada, onun yanında yazıyı oku- 19.00 da konferans: Eminönü halk evi 
dum ve öfkemden sapsan oldum .. Ken- namına doktor Hilıni Ziya 'Olken (Efsa

dimi tutamıyarak: nelerde türk tefekkürü), 19.30 da dans 
. - İnsaf be birader, d~. Bunu de- musikisi (plak), l9.55 ta borsa haberleri, 

ğil basmak, fakat okumak bıle in.san ta- 20 00 d t a arı: Grenvi rasathane-
h Ul.. .. h · · d G 1 '- d b · e saa Y ç amm unun ancın e.. fllll e u . . 

1 d da · ı B' dah d beni sınden naklen Faıde ve arkadıış arı ta-ııev a n vazgcçın... ır a a 
1 rah ..... etm · ı rafından türk musikisi ve halk şarkı an, a ı.=.c. c yın ... 

O, bana sert sert baktı: 20.40 ta hava raporu. 
- Şu halde, dedi, bana bir makbuz 20.43 te öıner Riza Doğrul tarafından 

· · ı arapça söylev, 21.00 de Şan: Bedriye verınız ... 
- Ne makbuzu? Tüzün, Stüdyo orkestrası refakatiyle, 
- Yazımı kabul etmediğinize dair bir 21.30 da Nezihe Uyar ve arkadaşlan ta-

makbuz.. 1 rafından türk musikisi heyeti, Fahri ve 
- Be adam, makbuzu ne yapacak- arka~ları, 22.50 de ajans haberleri, 

sın?. 1 ertesi günün programı, 23.00 te saat aya-
- Öyle işte, l!zım.. n. 
Herifin bu cevabına karşı kendimi tu- ı =:---

tamadım ve güldüm .. Fakat istediği mak- j A d A 

buzu da ve_r~m .. Makbuz aşağı yukarı rap a vası 
şu mealde ıdı: l 

cFildn muharririn basılmak tizere ı 
gazetemize verdiği yazılar cahilane ol- j 
dukları için basılmamış1ar ve sahibine 
geri verilmişlerdir.> 

Herif makbuzu aldıktan sonra bana 
teşekkür etti ve odadan çıktı. 

Üç gün sonra adamı tekrar karşımda 
gördUm. Suratı asık ve canı sıkılmıştı. 

üç gün evvel kendisine verdiğim mak
buzu bana uzatarak dedi ki: 

- Hiç böyle makbuz olur mu? Mat
bu ve antetli bir kağıt üzerine yazıp mü
hür basmak lazım .. 

Eyice tepem attı.. Ona, biraz yliksek 
sesle makbuzu ne yapacağını sordc..-n ... 
Burasının hususi bir müessese olduğu
nu, hiç bir resmi kAğıt veremiyeceğimi, 
bahusus mühilr basmıyacağımı söyle-

Cemil Mardam ve 
Emir Suudun Avrupa 

se yahatları 
Knhir 6 (ö.R) - Şam gazeteleri 

geçenlerde şehirlerinden geçen Irak Ha
riciye nazırı Tevfik Elsuudinin ziyareti 

etrafında ne3riyat yapmakta devam edi
yorlar ve bütün bu neıriyatta araplığı 

ilgilndiren davalar için müttehit bir cep
heden bahsediliyor. Aynı gazetelere gö-

re Cemil Mardamla Emir Suudun Avru
padaki gayretleri hep aynı hedefi kol-

lamaktadır. lıter Suriye ister Filistin me· 
ıelesi olsun .. 

ZAHiRE 

92 7 çuvalBuğday 
480 çuval Bakla 
1 7 5 balya Pamuk 
200 ton P. çekirdek 

qy.: f 

5 .. 
3 

.5 8125 
4 125 

41 
3 25 

tZMtR ASKERUK ŞUBESi RE
tSLtötNDEN : 

Harp okuluna gireceklerin gİrİ§ 
müddetleri 15 eylule kadar temdit 
edilmittir. İsteklilerin bu müddete 
kadar evraklannın tekemmülü için 
timdiden ıubeye müracaatleri ilin 
olunur. 

2A 

HASfl~N 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMi 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. ihtiyarları gençleıtirir, 
Gençleri güzelleştirir .• 

HASAN ismine ve markasına dikkat .. 
HASAN depoıu ve Müstahzerah ~İr ve Ege bölgeleri toptan 

Satıt merkezi : Yeni Kavaflar No. 24 •• 
HASAN deposu lzmir Kemeralbnda yakında sabf ıubesi açıyor. 
KarJıyaka Sabı yeri : Ferah Eczaneai •• 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütün kullananlar, tütünün vücutlari üzerine yaptığı tahribattan 

müıtekidirler. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı teketmeyl 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl 'ı~ son 
Alman ıcadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın İçerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati Her Yerde 150 Kunqtur 
Toptan, perakende saht : Kemeraltı Karakol liartiai No. 74 

MAZHAR ONGO~ 

WWW:Ait &fi 

Kireçli suların tahribahndan 
Kalorifer kazanlarile tesisatlarını 

Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlarını 
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. 

Cihaz1arı tamamen garantidir. 
tıviçrede WEBBOUTE A. G. Türkiye ve JUkı karip vekili mn 

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

MERKEZi : lıtanbul Galata Billm sokak No. 7 • 9 P. K. No. 1 
Telefon : 44501, Telgraf : VEBOUD 

ŞUBF.St : Ankara Bankalar c:ad. No. 22 P. K. 45 
Telefon : 2681, Telgraf : VEBOUD .• 

IMiR UMUMi ACENT ASI : Mimar Kemaleddin cad. No. 18 
P. K. No. 72 · 

• • 

lzmir Enternasyonal Fuarı pavyon N.175 
ProspektUs ve mUhendlslerlmlzl isteyiniz. 

g;BZ"Lp*Ffi• *'lf >aw 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri C. H. P. llyönkurul 
başkanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan İ§ Kayseride yapılacak Halkevidir. 
Keıif bedeli ( 105243) liradır. 
2 - Bu iıe ait ıartnameler ve evrakı saire ıunlardır : 
A) Eksiltme prl:nameıi. 
A. B) Eksiltme §&J'lnamesine ek prtname. 
B) Mukavelename projesi. 
C) Bayındırlık i§leri genel f&rlnamesi. 
D) Kqif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
E) Proje ve sair evrak. 
lstiyenler bu prtnameleri ve evrakı Kayseri Parti 8atbnhiında 

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

nulan bu kurağın ihalesi 19/9/938 pazartesi günü saat 11 de viliyet 
Parti merkezinde llyönkurul tarahndan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
S - Ekiiltmeye qtirak edebilmek için timdi ( 50.000) lirahk it yap

IDlf olduğuna dair Bayındırlık vekaletinden ahnmıt ehliyetname ile 
cari senenin Ticaret odası vesikasını ibraz etmesi ve bir mühendis ve
ya fen memuru bulundurulması prttır. 

6 - Muvakbt teminat mikdarı ( 6265) liradır. 
7 - Teklif mektuplan yukarıda yazıh gün ve saatten bir saat e'f· 

veline kadar Parti Batkanhiı ıekreterliiine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet ihale saatindeıı 
bir saat evvel gelmİf olmalan prttır. Postada vukubulacak gecikme-
ler kabul edilemez. ( 2769) 

Devlet demiryollarından: 
12/9/938 tarihine müsadif pazartesi günü açık eksiltme ıuretiyle 

satın alınacağı ilin edilmq olan muhammen bedeli, mikdar, cim ve 
eb'adı apiıcla yazılı (Çam) maku traverslerine ait ilin 2490 saydı 
kanunun yedinci maddesine aykın olarak intİ§ar ettiği görüldüiündell 
yeniden ilina mecburiyet bisıl olmuıtur. 

(Çam) makaıı traversleri 28/9/938 tarihine müaadif çarıaml>
gilnü saat (16) da açık eksiltme suretiyle sekizinci iıletme binasın3' 
komisyonumuz tarafından sahn alınacaktır. Bu iıe girmek iıtiyenle
rin (196) lira (50) kuruıluk muvakkat teminat vermeleri ve kanU· 
nun tayin ettiği veaikalar ve kanunun dördüncü maddesi mucibince 
ite girmeğe minii kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyannaın; 
teriyle ayni gün ve saat (16) ya kadar komiıyona müracaatleri li
mnc:br. 

Şartnameler komisyonda parasız dağıtılmaktadır. • 
1
_. 

Cinsi Mikdar Eb'ad Muhammen t>ecı-
adet Lira ICt• 

·er--) maliaa travers 400 Fenni prtnamesine bağlı 2620 oO 
• ~il Krokide g&terildiği gibi 

7-11 . 3281 (2804) 
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Karaciier, böbrek, taf Ya bnllanndaıı 
mütevelli u.ncdamm. damar RTtlikleri 
V• lilmaılldc fiklyetlcrinizi URINAL ile 
geçiriniz 

Vücutta tQplanan "t ürik ve obzllat gi

bi maddeleri eritir, bnı. tenliilcr. b 
%eti bot. •J.nm•• kolQ'cLr. Yemekler· 
den sonra yanm bardak MI içeri.inde ah· 
nır. 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOCLU • IST ANBUL 

1 
_..., 

W! 

' • :· '- : • • J 

TAZE TEMJZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet çeıitleri 

Nüzhet · Çançar Hamdi 

SIHHAT ECZANESJ 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş sında 

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
. DAIMON markalı bu fenerlerin ayrı ayrı meziyetleri vardır.

Hır ade! küçük pille i,ler1 altm•• metre mesafeyi aydınlatır~ ayar 
lıdar. Zıyayı yakınlatbrır, uzaklattırar, dağıtır \'e toplar, bozul
maz. Kontak yapmaz. Kristal, düz camla, Yuvarlak caınlı, renkli 
ve beyaz pek çeşidi vardır. Tavıiye ederiz. 

. 

YFl'JI A. t 
2!!Pt ıee~e~&!!llmll!!!m-.. .. !!!11!!!_._w,,...cmı:wım._mııı .... ~11!!!!!!!!!!'!'....,~s~~-----~---------Qaa--.._,!!'9~S~A~YF:,.:;~A~:~9:.. - A!Z a 

DEUTSCllE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

H. SCHUET ROY AL NEERLANDES 
cCAIRO> vapuru 12 Eylntden 18 KUMPANYASl 

Eylüle kadar Rotterdam, Ramburs ve CERES vapıını 3/9/938 do beki•· 
Bremea linwılan için )ilk alac.Ubr. mekte ohıp &rsa.. V:ama ve Ka.ıtmc. 

cBELCRAD> vapuru 26 Eylülden üınaıllan için yük alacalctır. 
2 Birincit,trine Ju.lar JRotterdam. Ham· HELDER vapuru 5/9/19 38 de beJr... 
barg ve Bremen için 7&k alacaktır. leıunekte olup Amatcrdam. Rotterdam 

'A THEN npmu l O birinciteırinden ve Hmnburs lin:uudan için 7lk .lw•b.r, 
15 Birinciteırine kadar Rotterdam. SVENSKA OR.tENT UNtEN 
Hamburs ve Bremen için yük alacakbr. BARDALAND motChü Elye1"111 Ji. 

H. SCHUU>T mammızda olup Rotterdam, Hamburs 

BtRKENAU Tapuru 29 eylUldeıı bir Danimark ve Baltık limenlan için yük 

birinci tcşrine kadar Hamburg ve Bre· almaktadır. 
men için yük alacaktır. BRACELAND motörü 15/9/938 de 

TROYBURC vaFuru 12 hirincite~in. beklenmekte olup Rotterdam, Hambarg 
den 1 5 birinciteırine kadar Hambarg Cdynia, Dantzig, Danimark vo Baltık 
ve Brcmen liınanl:.v.ma yül alacaktır. limanlan için yük alacakbr. 

MARITZA vapuru 1 5 ikinci teşrinden 15 /9 /9 38 e kadar Norveç limanları 
19 ikinciteşrinc kadar l Iamburg ve Bre· için mal kabul eder. 
men için yük ıllacnkm. ZEGLUGA POLSKA S/ A. 

AMERiKAN EXPORT LINES LEV ANT vapuru limanımızda olup 
EXCHANCE vapuru 15 eylulde Dantzig ve Cdynia limanlan için yük 

ı 'evyork için hareket edecektir. nlmoktadır. 
ARMEMEN DEPPE SERVfCE MARITIME ROUMAIN 

EG YPTE v~puru 12 eylulde Anvcrs ARDE.AL vapuru 30/8/938 de Ji. 
için hnrekct edccelctir. manımızıı gelip Malta, Marsilya ve Ce-

MAROC vnpuru 8 birinciteşrinden nova limanlan iı;in yük alır. 
12 birinci teşrine kndnr Anvers için yük ilandaki hareket tarihlerile navlunlar· 
alncnktır. daki değişikliklerden acente mcsuliyet 
DEN NORSKE MtoDELHA VSLtNlE kabul etmez. 

OSLO Daha fazla tafsilat için ikinci kordon· 
BOSPHORUS vapuru 26 eylulden 30 da FRA TELLi SPERCO acentaııma mü· 

eylul 938 e kndar Dieppe, Dünkerk ve nıcaat edilmesi rica olunur. 
Norveç umum limanları için yük alacak. Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4%21 
tır. 

BAY ARD vapuru 2 6 birinci teşrin
den 28 birinci tcşrine kadar Dieppe 
Dünkerk ve Norveç umumi limanlanna 
yük lllııcııkhr. 

SERViCE MAIUTtME ROUMAIN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 14 Eyliilde 
Köstence Calatz ve Galatz aktaı:maııı 
Tuna lirmınları için yük alacaktır. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMfTET 

Vapur acentast 
BiRJNCf KORDON REES 

BINASI TEL 2413 
EUerman Lioes Ltd. 

LONDRA HA TTl IOUROSTOR 'YBJ>UTU 10 birincl tq.. 

rinde Köstenee, Galatz ve Calatz ak- «CA V ALl.:.0> vapuru limanımızda 
tarması Tuna limanlan için yük alacak. olup 5 Eylüle kadar Londra ve Hull için 
hl'. yük alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 5 ikinci te§?İn· POLO vapuru 5 eylUlde Londra ve 
de Kııtence. Galatz ve Galatz U:tarmuı Anverııtcn gelip yük çıkaracak ve ayni 
Tuna limanlanna yük a1acakbr. zamanda Londra ve Hull için yük ala-

STE ROY Al.t::. HONGROISE cakbr. 
DANUBF. MARtTIME ULLA vapuru 1 O eylulde gelip 1 1 ey-

TISZA l9aplS"D 6 eylUlde bekleniyor. lule kadar doiru Londraya yük alacak· 

Port Sait we tskenderiye limanlan i9n tır. 
yük elııcaktrr. AL·BA TROS vapuru l S eyl\ılde gelip 

BUDAPF.sT apuru t S eYIUlde hek· 25 ey1Ule kadar Londra iç.in yük alacak
lenivor. Tuna 1imanlanna yük alacaktır. tır. 

TlS7 A vapuru eylUl aoound.a bekle- IONlAN 7apuru 26 eylUlde gelecek 
!Uyor. Portait Ye Jakenderiyo İçin 4Jlla1 ve 3 birinci teşrine kadar doiru l..ondra 
&lacııktır. n Hull için yük alacakbr. 

DUNA YaPUTU eylw M>nunda hdde· TRF..N11NO !Vapuru 5 birinci tctrinde 
niyor. P.ortsait Te Jakenderiye için mal celecelc •e 1 O birinci tCfl"İne kadar Lon· 
alacaktır. dra ve Hull için yük alacakbr. 

JOHNSTON V ARREN UNF.S LIVERPOOL HA TII 
A Vlf.MORE vapura ilci birincitc~rin- LESBIAN vapuru 6 eylUlde gelip 7 

de Burgu Varna, Köstence Galatz ve eylule kadar l..iverpool ve GlaskoY fçin 

Brail limanlanna yük alacakbr. yük alaeahtr. 
DROMORE ;vapuru 30 birinciteş· ~ALVERNIAN vapuru 1 S eyluJde 

rinde Burgaı, Varna. Köstcnce, Calatz gelıp 21 cylule kadar doğru Llverpool 

GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
.Evvelki lilıı qUk almıJtı, 
dün yatıyerdu, bu sabah 

dipdiri ay.p ~alktı 

GRiPiN 
Blltlbl atn, ıı

zı ve sancılan 

dindirir. 

GRiPiN 
So~ algın

lığına, nezleye, 
gd~. diş, bel, 
slı 4 , adale nğrı
larile romntiz -
maya karşı bil

hassa milesslr -
dir. 

icabında günde 3 kaşe 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

alınabilir 
1Sim ve markaya di.Kknt, Taklitlerinden sakmuur.. .. __ 

Fenni S?Özlük için -

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün sözlük cina ve ç.efitleri yakından 

ve uzaktan aören parfe aiferik, ıilenderik, . dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, baı baga ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motoıiklet e-özlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yelden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

v~ Brail limanları için -yük alacaktır. ve Gla.gov İçin yük alacakhr. 

nb~ h~~ ~~~~· Bru~H~ ~·==s~~~=~==~==-~~~·~~~-~~~~~==~~=====~ 
lunlardakl de~~lkliklerden acenta me- SELMA vapuru 20 eylulde gele- Herkesı· n u·· zerı· n de ı•ttı• fak • 
sulivet kabul etmez. cek 25 eylule kadar doğru Bristol 

Daha fazla tafsll~t almak için Birin· icin vük alacakhr. \l "' • b• h k• k 
cl Kordonda ·v. F. Henry Van Der Zee Tarih ve navlunlarda ki değişiklikler- e 1 gı ) r a 1 at ! 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra- den acenta mesulJyet kabul etmez. 
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 
~ 

D1't Forent'de· 
i)aınpsk1hs - SeJskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERV1SLER 
ANVERS-DANEMARK 

SKANDlNA VIA 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENIC LINES L TD 

'Sabah, ôğle ve ak§am her ymnekten 
ııonm günde 3 defa 

Kullanmak 

sıs. sv ANHOLM 

BELGION vapuru 27 /28 ağusto&
ara!lnda beklenilmekte olup Rotter
dam Haınburg ve Anvcrs liman-
lanna yük alacaktır. • 

f.y1ulün birinci on beş günlükte :yük HOLLANDIA vapuru ağustos RAD y OLf N 
alacak.ur. nihayetinde beklenilmekte olup Rot-

S/S. ALC.ARVE terdanı, Hamburg ve Anvcrs liman- Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
Eylulün ikinci on be, günlükte yük larına yük alacaktu. ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-

:ılacaktır. GERMANtA vapuru 1 O eylulde ci asır kimyasının hftrikalanndan 
M/V. ALGtER beklenilmekte olup Rotterdam Ham biridir, denilebilir. Kokusu gUzel 
Eylul sonunda ve birinci teı,ırin ba,. burg ve Anvera limanlarına yük lezzeti hoş, mikroplara knrşı te-

lnn~ıcında yük alacaktır. alacaktır. sirl yüzde yüzdür ..... 

M/S. BROHOLM c lURKIA» vapuru 20 Eylülde 
Birinci teşrin ilk haftasında yük aln· beklenilmekte olup ROTfERDAM 

caktır. HAMBURC ve ANVERS limanla-
S/S. EGHOLM nna vük alacaktır. 
Birinci teşrinin ilk on bC§ günlükte UNITED ST A TES AND LEV ANT 

yük nlacaktır. UNE LTD 
S/S. EBRO cBAALEBEKı. vapuru 22/24 
Birinci teşrinin ikinci on beş günlük- EyJul arasında bCldenilmekte olup 

· yük alacaktır. NF.VYORK icin yük alacakbr. 
M/V. MAROCCO J3ALKAN1..AR ARASI HA TI1 
Son teırin ilk haftasında yük alacak· ZETSKA ?LOVlDBA A. D. Kotor 

tn. Balkan ittifakı ikbaat lconferan91nm 
M/V. TUNlS ~yyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat· 
Son teşrin ikinci on beş ıünlükte yük ta mensup Yugoelav bandıralı 

-ılacaktır. L O V C E N 
HER ON BEŞ CON MUNTAZAM Lüks vapuru 1 O cyllllde 18 de Co ... 

SERViS OLACAKTIR tanza, Vama limanlan için hareket ede-

Kullananlar, dişlerini en ucnz şerait.le 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah Ö~le ve 
akşam h~r yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi iırçalayıoız. 
NaVlun ve bilitmum nınsenyöman için eektir. Trieste ve Şupk limanhm için yolcu ve Daha fn:z.la tafsilAt alınak için Birinci 

Acenteliğe müracaat edilmesi. L OV C EN yük alacaktır. 'Kordonda 166 .numarada (UMDAL) 
ADRES : Fevzi pnşa bulvan No. 1.. Lüks vapuru pazartesi 19 eylulde saat Gerek vapurlann muvo.snlnt tarihleri, 

1 

umum! deniz ncental~ı Ltd. milracaat 
TE.LE.FON : 3304 12 de Jzmirden bnreket edecek. Piıe gerek vapur isimleri ve navlunları hak· edilmesi rica olunur. 

fOarnanJ, Bankası itt~linde) Korfu, Adriyntik limanlan, Vencdik, kında acenta bir tnahhilt altına girmeı. TELEFON : 3171 _ 4072 



Cek 
Beneşin 

• • 
rıyasetı altında toplanan 

verilecek cevabın son 
Çek nazırlar meclisi 
şeklini kararlaştırdı 

Südetlere 

Çeklerin ı yeni bir projesi Bitlerin Nürenberg nutku 
Südet topraklarını 
bölgesine 

üç muhtariyet 
teklif ediyor ayırmayı 

''.,,, .&ongreye 
kongresi 

Nüremberg, 6 ( ö.R) - Nüremberg 
kongresi son derece göz alıcı merasimle 
ve Führerin bir nutku ile açılmıştır. Bay 
Hitler açılış beyanamesinde Nasyonal 
sosyalist partisinin bu 19 38 içtima dev· 

Paris 6 (ö.R) - Pragdan bildirildiği
p.e göre Çekoslovak hUkilmcti Slidetlerin 
son muknbU tekliflerini gözönünde tuta
rak yeni blr proje hazırlamıştır. Bunda 
Çekoslovakya Almanların N asyonal ı;os-
yalist felsefesiruı tabi olmak haklarına resine cBüyük Almanya konsresi~ adı-
dair sarih ihtiraz kayıtlan vardır. Zaten nı vermiştir. Bu münasebetle nutkunun 

Alınan Südetlerin de bu noktada evvelki başında Bay Hitler Anşlus hakkında 
ık.adar ısrar etmlyecekleri tahmin edili- uzun beyanatta bulunmuştur. Bununla 
yor. Çekoslovak. hUkilmetl bu suretle da- beraber kayde değer ki Führer mart 
bili teşkilAtında demokrasi esası pren- 1 ?38 hadiselerinin tarihçesini yapmağa 
siplerinden 1nhlraf etmemek kararını te- lüzum görmemiş, sadece emri vakii kay· 
yid etmiştir. dederek bunun neticelerini tebarüz et· 
Alınan Südetlerln ısrar etmiyeceklerl tirmekle iktifa etmiştir. 

diğer bir nokta da 1918 senesindenberi Bundan sonra ekonomik vaziyet nut~ 
Çekoslovak hükUmeil tarafından Südet- kun en mühim kısmını i~a) etmiştir. B. 
lere karşı haksızlıklar dolayısile bunla- Hitler bu hususta ıunları söylemiıtir ı 
rın gördükleri ziyanın tazminidir. c Almanya bugün iki sebepten mua· 

Projede Çekoslovak muhtariyetini ha- tariptir. Umumi olarak işçi fıkdanı, hu-
iz bilyük idarl mıntakalar aynlmakta- susi olarak ta endüstri için mütahaasıs 
dır. Bunlann üçil Alınan mıntakası ola- itc;i ve zirai işçi fıkdanından.> 

cak.tır. Biri fimalde 800 bin nüfuslu, di- B. Hitler Alinanyanın ekonomik za-
ğeri cenubt Bohemyada 700 bln nüfus- . afı hakkındaki iddialan cerhetmit ve 
Ju. Üçun.. -''-U de "'orav-'-' Ostrava mın- Südetler bır nümay4de 1 '-=u.:ı .ıu. l5JU ı cDemokrasiler kendi ifsizleriyle me§gu 
takasında 500 bin nUfuslu olacaktır. Bu- taviz.atın ehemmiyeti sebebile Südetle- Hadisat isbat etmiştir ki eğer Südet olsalar daha iyi olur> demiştir. 
nunla beraber millt mildafaa, hariciye, rin hilkilmet projesin1 reddetmeleri güç meselesini kuvve~e halletmek teşebbUsü B. Hitler bu sene, Allahın yardııniyle, 
P. T. T. ve devle polisi gibi bazı hizmet- tasavvur edilebilecek bir ihtimaldir. vaki olursa Avrupa demokrasileri buna AJmanyanın nihayet çok mebzul mahsu-

ler merkeze Ubi olmakta devam edecek- karşı koyacaklardır. le kavuştuğunu ve bilhassa cGörinıı ar· 
tir. Londra 5 (A.A) - Taymis gazetesi Deyli Meyl gazetesi ise Südet mese- kadaşımızın enerjik tedbirleriyle, geçen 

Bu pl.An bu gün başvekil B. Hodza ta- yazıyor: lesinin tarzı hallini tamamiyle Bitlerin senelerin açıklı rekoltelerine rağmen 
rafından Sildet delegelerine tevdi edile- Haber alındığına göre Henlayn Çe- elinde bulunmadığı ve ~kalliyetler vazi- mühim rezervalar kurabildiğini söyle-
cektir. Bunlar .sabah henüz Şeb şehrinde okslovak hükümctinin tekliflerine mu- yetinin nazarı itibare alınması lazım gel- miş ve demiştir ki : 
idiler ve mülakatın tarih ve saati hak- kabil tekliflerde bulunmuştur. Şurası diği mütalaasını ileri sürmektedir. cBu rezervalar ve bol mahsul bir çok 
kında henüz hilkUmetle mutabık kalma- muhakkak ki eğer Südetler meselesi seneler için iaşe kaygısını bertaraf et-
m• .. lardı. Proje Slidet M..+ı...ı .. e tevdi edl- .sulhan halledihnck isteniyorsa IIenlııy- Prng 6 (ö.R) - Nazırlar meclisi bu 
~ .t-4....,.... mittir. Bununla beraber her ihtiı:nal kar-

lin"" metni neşredil""ektir. nın Karlsbadda dermeyan etmiş olduğu I sabah reisicümhur B. Benesin riyaseti al- l k ıl ..... "" şısında Almanyanın ihtiyaç arını art a-
Lord Runsim.anın başlıca müşaviri şartların tadili l§umdır. Eğer bu şartlar I tında toplanarak Südet delegasyonuna mak üzere ekmek imaline yanyacak 

1938 büyük Almanya 
adını vermişlerdir ... ,, 

B. Osten Godkin bu sabah b:ı.~ekil B. olduğu gibi kabul edilecek olursa Çekos- vereceği son proje hak.kında müzakerede 
~-. imkAn u1 stoklar tesisini de istiyoruz.> B. Hitlerin önünde geçit resml yapıyor 

Hodza tarafından kabul edilmiştir. Baş- lovakya hükümetinin tutunması - b unmuştur. B. Hitler AJmanlann ilim ve endüstri 
vekil nazırlar meclisinin müzakere ve sız olup Henlayn bazı tezvirlerde bulun- Diğer tarafdan Südet kaynaklarından sahalarındaki dehô!:•ı '"•yesı"nde 4 yıllık "k · · · ·· d · k d 

1 

·k d Al ·d· de~ .... - nomı vazıyetını ııoz en ııeçırere e- ve ı tısa en manyanın tecrı ı , 
kararlanndan İngiliz müşavirini haber- mağa mütemayil gözüküyor. Fakat Hit- İ temin edildiğine göre B. Henlayn Füh- planın hayret verici neticeler verdiğini ınokrasileri bu vaziyeti sözle ıslaha ça· tamamiyle kapanmıştır. Almanya ' 
dar etmiştir. Pragda umumiyetle zanne- ler ne yapacaktır? ı rer ile son mül~katında Çekoslovak hü- hatırlattıktan ıonra ilave etmiıtir ı l11tıklan için tenkit etmi§, halbuki buna çok dostlar ve dünyaya pmil bir 1' 
dildiğine göre hükümetin kabul ettiği Deyli Telgraf şöyle yazıyor: kümetinin projesini ona bildirmemiştir. c - Alman parasının hak.iltl karııh· mukabil Almanyanın gerçekten mües- ret kzanmıştır.> 

ğı olan istihsali arttırmak lazımdır. Jpiz· sir tedbirler alarak ecnebt malları için Şansölye bermutat sözü Bolıevik 
liğin izalesi meselesi ücret tediyesi meae· eskisi derecesinde mühim bir alıcı oldu· yahudi m.ikroplannı tel'ine geçimıif 
lesi değildir. Satın alınabilecek malların ğunu bildinnittir. Ve ıunu ilave etmiı- dolayı.siyle ltalyayı rasizm yoluna gi1' 
istihsalini temin etmek icap eder. AJm.an tir ı ği için tebrik ederek faıizm ve naata' 
milletinin altın parası yoktur. Bunun ma- cGerçek, umumi olarak ıunu kaydet- sosyalizm arasındaki yakınlığı g'i# 
nası ıudur ki Almanya, düımanlannın mek lazımdır t Alman ekonomisi o ha- miştir. Nihayet nutkunu ıu sözlerle 
entrikaları sayesinde, - pek ıstıraplı bir il almı:ıtır ki her in, diğer milletlerden tirmiştir : 

Çek topraklarına karşı 
Alman ordularının ini bir 

zünden endişe edenler 
Deyli telgraf 

"Almanya unutma
sın ki harp halinda 
Sov yeti er bütün kuv
veti erile Çekoslovak
yonın yanında bulu
nacaklardır.,, Diyor. 
Para, 6 ( ö.R) - Havu ajansı yan 

re.mi bir tebliğ nqrederek AJmanyanın 
ukert hazırlık lan sebebiyle F ransanın 
da fevkalade bazı ukeri tedbirler alma· 
ia mecbur kaldığını bildirmişti. 

D. N. B. ajansı da buna ıesmt kılıklı 

•• tecavu-
coktur 

ıekilde olmalda~ beraber • pare.ama al- müstakilen mevcudiyetini idame edebi- cEğer büyük Almanya bugün rtı11 
tın karıılık vermek zaruretinden ve ı8z· lir. Böylece biz muhtemel bir ablokayı bir memleketae nasyonal ıosyalizrn 
de altın paradan kurtulmU§tur. Bu ee- timdiden tesirsiz kılmağa muktedir ol- yeaindedir ve timdi artık bu de~ 
heple Alman parasına hakiki bir karıı· duk. Nasyonal ıosyalist devlet, enerjisi dünyaya gelmiı olmak her Alman 
lık vermek çok mühimdir. Zira paramı· ile, büyük harbin tecarübelerinden icap bir aaadettir. Sıhhatli bir millet. se., 
zın iatikrannın prtı budur. Bu da ona eden dersleri almıştır. Evvelce de ileri bir siyasi idare, kuvvetli bir ordu, 
hakiki bir kudret vermektedir. sUrdüğümliz bir prensibi muhafaza ede- rakki halinde bir ekonomi ve her f 

cT edavüle çıkan her fazla mark mu· rek diyebiliriz ki ecnebi tabiiyeti ahına den evvel mUreffeh bir killtür hayatıı 
kabilinde istihsali de o nisbette ııeniflet• ıılnnektenae ihtiyaçlanmızı daraltmağı te bütün bunları nasyonal sosyııli" 
mek lazımdır. Yoksa piyasaya yeni çı· tercih ederiz. Bütün bu faaliyetin en boçrluyuz.> 
kan markın İ§tira kudreti olmaz. Nuyo• y{ikıek hedefi milletin emniyetini koru• Görülüyor ki Almanynda ve et;fl 
nal sosyalizmin bu ekonomik ıiyueti maktır. Bu sebeple ekonomik mevcudi- memleketlerde yayılmış olan zan tJ 
markın kıymet istikrarını, yani ittira kud- yetimizin kendi hayatı esas üzerinde te· na Führer nutkunda SUdet mesel' 
retini muhafaza etmiıtir. Nasyonal ıos- mini tamamiyle ve maddeten mümkün temas etmemiştir. Bu da §U suretle 
yalist ekonomi.sinin doktrini ıu esua da- olacaktır. O vakit Alman ordusu devle- ediliyor : 
yanır ki : Jstih.alin artması ücretlerin tin hürriyet ve menfaatlerini her an hi- Konıırenin açı111 nutku bilhuaa 1 
bakikt olarak artması demektir. Çünkü mayesi altına almağa muktedir olacak: ıene içinde Almanyanın ıiyasi ve 
böylece, işçilere kıymetsiz klğıt paçav- br. O vakit Almanya her kes için aon nomik blançosunu yapmağa tahsil~ 
ralan verecek yerde, ihtiyaçları olan derece kıymetli bir dost ve müttefik ola- lir. Siyut meseleler hakkında " 
maddelerin daha fazla mikyasta onlara caktır. konıırenin kapanıı nutkunda vaz.iY,ı f 
tevziini mümkün kılıyoruz. Onuncu kongre münasebetiyle bu ıöz- mak Führerin adetidir. Bu nutku d• 

Führer bundan aonra dünyanın eko· leri söylerken pek iyi bilirim ki aiyaseten lecek pazartesi günü söyliyecektir· 

bir cevap vererek ıunlan yazıyor ı 

Fransa Majino müstahkem hattını te
sis ettiği zııman Almanya bütün bundan 
pek o kadar heyecana kapılmış değildi. 
Bu sebeple Almanya da bugün Ren hat· 
tında tahkimat yaparken F ranaanın he
yecana knpılmasınıı mutedil hiç bir ae· 
hep yoktur. 

Berutta içtimai bir rezaJel 

Berlin, 6 (ö.R) - Eski Fransız na· 
zırlarından Piyer Konun Pragda söyle· 
diği bir nutukta Almanyayı Çckoslovak
yaya uni bir baskın hazırlamakla itham 
etmesi Alman gazeteleri tarafından pek 
fena k:ırıılanmıştır. 

Londrn, 6 (ö.R) - Treds Onyons 
(Amele partisi) kongresinde hüküme· 
tin harici siyasetine karşı çok ıiddetli 

hücumlar yapılmamaktadır. Bilhassa Çe
koslovak meselesinde İngiliz kabinesi 
zaafla itham edilmektedir. 

Bu mesele muhafazakar gazeteleri de 

meşgul ediyor. cDeyli T elgrab ıunu ya- Çekoslovak ddvasını büyük ehemmiyetle takip eden lngiliz Baş vekil ve 
zıyor : Almanya şunu unutmamalıdır ki ı Çekoslovakya tarafında yer alacaktır. 1 mantıkına inanmak caiz olduğunu 
harp halinde Sovyet Rusya yüzde yüz cDeyli Eksores> B. Hitlerin akıl ve ediyor. 

Muhteşem bir konakta büyük bit 
Eroin fabrikası meydana çıkarıldı 

Kahire 6 (ö.R) - Berutta büyük bir sinde saklanmıştı. Polisler, harem fa- diğirniz muhteşem konakta toplııfl 
uyuşturucu maddeler kaçakçılığı mey
dana çıkarılmıştır. Basta sokağında 

Ömer lbnil Klattabın evinde bir kokain 
fabrikası kurulmuştu. Zabıta memurları 

bu evde, baskın yaptıkları zaman lüks 

mobleler, halılarla aüsleruniş zengin sa
lonlardan geçtiler • 

· Yapılan araştırmalarda hayret verecek eşı ..• 
ümit derecede mühim kokain stokları ele ge

çirildi. Bu stoklar bilhassa harem daire-

lan dinlemeden içeriye nkın ettiler, ko- bir hayal filemi yaşıyorlardı. 

kain tilplerini buldul:r. Hadisenin asıl şayanı dikkat ol:i 
Bu kaçakçılıkta alakadar olarak bir ikinci cephesi de kaçakçılık )' 

çok kimseler tevkif edilmiştir. Mevkuf- asal tl . il ta ytiksek bşıı 
1ar da K . S b d d iki" e erı e nınmış , .. , 

arasın erun ve a a a ın a d nl fuhşa .. rük. 1 · , ..... l!J"' . . ı arın su enmı oı.ı» 
kişı de vardır. Bu kaçakçılık teşkılatmın .. . . ş adiscııi" 
muhtelü kolları meydana çıkarılmıştır. Lubnan zabıtası şımdı bu h tdııf' 
Bu teşkilatta Berutun en kibar ve yük- cephesini aydınlatmakla meşgu 
sek sosyetesine mensup birçok kadın ve rut hnlkı bu içtimai rezaletle f~oıl 
erkeklerin isimleri geçmektedir. Anlaşı-, gul bulunmakta, bir çok dedilt 
lan bu kibar kadınlar, yukarıda bildir- yapılmaktadır. 


