
l
~-------~'!IBl!:l!mlln!lr:m!!!lm!!i!mrliNo. 9958 KIRK" DöRDONCO-YIL ·g EYLOL CUMA 1938 -, 44 . GAZI BULVARI lZMIR • 44 

imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umum! neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETl Türkiye için 

Senelik. ........... 1400 
Altı 4ylak ............... 750 

Hariç !çir 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 ------· FtA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

• Bugün Gazetemiz 

2 
SAHiFEDiR _J 

Ciimhuriyetin ve Cli.mhuriyet cıerinfn bekçbl, ıabahlan çı1cat- ıfvcu' ga.zctcdw YENi ASIR Matbaumda buıhmttJr 

Kurtuluş . bayramını kutlamak için Egenin her köşesinden on binlerce 
yurddaş iz mire akın etmiştir. Şehrin arzettiği manzara çok muhteşemdir 

Atatürk için 
• • Türk orduları ıcın .. · 

t . . 

Yazan : Mahmut Eaat Bozkurd Süngü yapılıyor. 
Fakat topta kama yok .. 

1919 yılındayız.. Gürgen, Meıc ağaçlarından tah-
Mayısın on ~i. ta kamalar yapılıyor. (2) 
lzmir kordonunda kan dökülü- Toplar düzenine konuyor! 

yor. lnönlerinde, düpnanlar.. Türk 
Bir Albay süngülendi>. ordusunun yeniden belirmeğe başlı-
Bu Süleyman Fethidir. yan bu kıtalan önünde, en son sis-
Ortalık telaş, velvele, panik için- tem silah ve malzemelerle yenildiler. 

dedir. Alanlar ceset doldu. 
Silah sesleri .• 
Zito Venizeloalar.. Ve al bayrak bu kızıl alanlar üs-
Kıılaya düıman bayrağı çekildi. tünde kızıl ufuklara doğru esmeğe 
Sqsız kalan Mehmetçikler, dar- başladı. 

madağın Anadolu içlerine çekiliyor- Dütman kaçıyor. 
Atatürk, lamet lnönüne: 

larİzmirin yüksek mahallelerinden cTürkün makus taliini yen-
'°n fitenk1erini ele kııla üzerine alk.a dinizl> dedi. * 
ilb içerilere doğru çckHiyorlar. ( 1 ) 

lmıir düşman istilisına uğradı. 1921 yılındayız. 
Çıldırmak i§ten değil.. Milli davaya, aablmı§ hali-
Dütman ilerliyor. fe ve Türk olmıyan hempaları 
Torbalıyı aldı .• Selçuk .. Germen- tarafından hin l>ir aui.kut ter-

K 11 ha 1 k tip olunurken; 
cik .. Bir aUrü amun ve çe Y ı - T" k d el" ı.. __ 
] b d•. Ü ur or usu, uıman 'ıxut-
ar patır pa r Uf yor. kı l .1 Al .. l • d 

Çoluk çocuk çığlıklarla kaçİyor- n arı c hntaş on enn en 
la Sakaryalara kadar çekildi. 

rHer yerde ceaetler .. Devriimi§ C§- Yine birçok beldeler clüı-
la man iıtilası altında kaldı. 

yaB~··b. · • d' · bal be Top sesleri Ankarada meclis hi-
ır mm gey ırmıt ara ar, y-

• l"' 1 · nasını sarsıyor. 

aırD~§C erı.1. A d d . d'l 1 Ben oradayım. 
uşman ar y ına a gır ı er A · t • • .. k 

B
. 'b' 1 l zmın, me anetın, ınanın yu _ 
ır canavar gı ı ao uyor ar. kl"Y · · el" .. .. .. k. b '11"' ha 

D
.. el 1 · 1 v se ıgını uşununuz ı u mı 1 _ 
uıman er enıp top anmaga ça- - SONU 2 INCt SAHiFEDE -

lıııyor .. 

Bir top sesi! bir daha ve bir daha .. 
Kadın erkek, çoluk çocuk sesleri. 
Gittikçe Aydına yaklaııyor .. 
Silahlı zeybekler •. 
Omuzlarında su destiJeri taııyan 

al yazmalı, peştemallı bayanlar .. 
Yalın ayak, baş açık çocuklar. 
Elleri sopalı, tarhalı, baltalı insan

lar .. 
Hepsi iki yüzden belki biraz faz-

la! .. 
Dalama köprüsünden Aydına 

doğru geliyorlar 1 
Yalınayak, baş açık, koıarak iler

liyorlar. 

(2) Eıki Maliye Vekili Gümü§hane 
mebu.ru Has4n Fehminin mii§ahedesi. 

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

v c 
• n 

Bu biiyiik ün Atatürk 
varlığı etrafında kalpl ım 
ne kadar oşkıın bir v · ve 
heyecanla çarptı ını b ·r kerre 
daha österm ğe mes'ut bir 

ve ile te ·ı ediyo'!' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hürriyet ve istiklal ıçın ilerliyor
lar •• Bu •abah ıembo lik iıgal hareketini yapacak olan 

Güzel Manisa· 
Dün bayramını kutluladı 

Manisa. 8 (Telefonla) - Manisa. man orduyu eelimlamak için ae>ıterdilt· 
kurtulutunun ?n albncı yıldönümünü leri heyecan her türlü tahminin ii.tilndo

büyük heyecan içinde kutlulamıtbr. Şe- dir. Kahraman ordu ve halk, ıeçit re.
bir, daha aabahtan itibaren bqtan bata minden aonra kurtulut aavaıında ve v .. 
bayraklanmwa ıüs1enmiıd. ~. d nl f d tan U51 uD a ıeve HV8 C& &nru e & 

Sabah saat dokuzda tehir, mahıerden ed k h l ıc.. h' )''-
b. .. . d 1. k b:ı..::Jt b en a raman ann yattı5• te ıt UL yo• 
ır gunü an ınyor Yener ea '!-'" ay· ) 

k ıul k . , &d b' b' , 1 unu tuttu. 
ramı ut ama ıçın eta rr rny e ya-

. S d '~ d b Şehitlikte yapılan tören çok hazin 
'1f edıyordu. aat oıı;uz a ona yo· ı 

ı d .. .. b. M • üfr' • aahneler yuatm11br. Burada ıehitliie un a ıorunen ır ıuvan m ezemız 

hükümet binaıı önüne ıelerek, müfreze- çelenkler konulmuştur. Parti ve Halk.evi 
nin komutanı ıehrin ifgali haberini ıe· adına B. Azmi Onakın tarafından te· 
tirmiftir. Bunun üzerine hükümet kona• hitlikte ...erilen ıöylev, eaygı ıUkutu içift<o 

ğına bayrak çekilmiıtir. Müjdeyi de din1enmittir. 
1rctiren komutana tehir adına bir 
büket verilmiıtir. 

BüyÜk meydanda törene iatik-
1&.J. maTŞiyle baılanmış, tehir adı
na B. Ferit Sekiz Eylölün manan· 

•• OOleden s onra ve 
geceki tezahUrat 

nı belirten bir nutuk aöy)emittir.. ~aat 1 S le, Halkavi çamlıiında ban-
Nutuk heyecanla dinlenmiıtir. do muhtelif parçalar ça)ı:ntfbr. Gece .., 
Ordunun 1reçit reami ve yüril- at 20.30 da Halk.evi ealonunda evin 1ra.. 

y~ü. balkın copn alkıtlan arasın· t · k ı t h d b' t il il • en o u ara n an ır emı ver mıt. 
da devam ebniıtir. Süel kıt'alar 

j d '-ull u1 L ıece ıaat 2 1 de fener alayı ıehirde can• an arma, o.ıı; ar, ıporc ar, ,ıı;u· 

rumlar gayet muntazam bir tekil- lı bir hava yaratmııtır. Manisalılar, f\l 

de geçmişlerdir. dakikada büyük bayramlannı kutlu1a· 
Manisalılann kurtancı Ye kahra- makta devam ediyorlar. 

Muhafız Gücü 
Bisikletçileri lzmirde 

Bisikletçiler 227 5 
kilometrelik Turun 
1330 kilometresini 

bitirdiler 
Ankara· Muhafız ııücü bMkletçileri 

2275 kilometrelik büyük bir batı ıeya
hatinc çıkmı~lardı. 

Nuri Kuı, Salnhcttin Y Jdırun, Kerim 
Kayaçetinden mürekkep bu üç ~ilik 
kafile dün, aeyahatlerinin mühim bir 
kı~nı ikmalden ıonra tehrimize ıeldi· 
ler. Kafile, Ankaradan 2 1 aiuftoıta 

- SONU 6 iNCi SAHiFEDE -
.......... 
Aydın ıokaklannda silah sesleri, 

mitralyöz cayırbları yükseliyor. 
Minarelerden, her yerden bomba

lar, tüfenklcr atılıyor. 
iki yüz kiıilik kafile dü§man alay

lariyle boğazboğaza döğüıüyor. 
Düıman kuvvetleri geriye doiru 

çele.ilmeğe baıladı. 

60 Bin Egeli 
Bugünkü kurtuluş töre

ninde bulunacak 

Hatay Millet Meclisi bay
rak kanununu kabul etti 

Aydın alevler içinde yanıyor. • 
Aydın, hüniyet ve istiklal yollari 

nı Aydınlatan bir fener gibi yanıyor· * Uç gündenberi ıehir aokaklarmda mişlerdir. Bazı kimaeler, tanıdık ailele-
1920 yılındayız. rastlanan bUyUk kalabalık, dUn akpm rin nezdine misafir gitmeye mecbur kal-
lnönü rnuharebeleri baılamak artık son haddini bulmuş, sokaklar Adeta m.!§lardır. 

ii:ıere.. insandan geçilmez bir kal'e halini alınış- Bugün İzmir.• yalnız kendi kurtulu~unu 
Düşmanlar ilk defa muntazam tır. lunire gelen kara ve deniz vasıtaları değil, bütün Türkiyenin kurtuluş bay-

:Türk kuvvetleriyle karııla§acak !.. o kadar tıklun tıklımdı kl, insanın göz- ramını ve ATATORK glinUnti heyecanla 
Fakat Türk ulusunun elinde düş- ]eri bile yoruluyordu. kutlulıyacaktır. 

mana batıracak iğne bile yok 1 Akşama doğru muhtelif yerlerden Bu sabah saat sekizde 1zınirdcn blr 
~u~adan buradan, derme çatma kamyon, otobüs, araba ve diğer nakil va- hey'ei aziz şehitlerimizi ziyaretle hazin 

çeşıtlı çapta tüfenkler ele geçiriliyor. sıtalarile gelenler yollan doldunnuştu. bir tören yapacaktır. Törende avukat 
Fakat süngü yok ı) Gece Denizli, Afyon ve Bandırma<lan Ekrem Oran tarafından bir söylev vcrl
Köylü bayanların bazlama saçlari gelen ilave trenleri de çok kalabalıktı. lccek, bunn atlı mpfreze komutnnı cevap 

Hatayın ba·yrağı top 
Hatay meclis 

ve miizika 
binasına 

sesleri arasında 
cekildi .. . 

toplanıyor. Denile bilir kl fU dakikada lzmirde, kcn- verecektir. Bunu müteakip mUzika is- ı 
Dövülüyor. <li nüfusu haricinde 60,000 k1şi toplan- tik1ııl marşıru çalacak ve bir müfreze ha- ~:.U~~~;~:.. •• -;:li.. __ ...::.__~--""--.._:,..,·~-----'-~=-..:.--------

mıştır. vaya atış yaparak saygı vazüesinl göre- Antakya, 7 ( A.~~ -. :-.nadolu ajan- 1tÜre~li alkı,Iar arasınd~ . kabulünü ı~ti.

1 
Açık~lın, Tür~yc b~şkonsolosu Fethi 

(1) iktisat Vekili ve lzmir meb'usu Oteller trunamen dolmuş, dUn gece bir cektir. ıının hususf muhabırı bıldınyor ı teakıp Hatay devlet reısı Tayfur Sök- Dcnlı, Başvekıl, vekıller, meclis azalan 
BeTgamalı Rahmi aördü. ı,:ok kimseler m~UlAtla yer temin et- - SONU 2 iNCi SAH1FEDE - Hatay millet meclisi tarafından dün men yanında Türkiye murahhası Cevat -.SONU 4 VNCV SAHiFEDE -



:SAYFA: '2 -
Atatürk için 

Türk orduları • • 
ıcın .. 
' 

BASTARAFl t iNCi SAHiFEDE Çünkü Tiirk miUeti beı bin yıllık 
dire içinde.. bdıini müdafaa ediyor, 

Meclia öaön&\i ._..., a.ııı:a:Aaa Nuiıus günüdür. 

YENi ASIR 
aua 

ŞEHiR HABERL:ERi 
ça~rr lrdsan Deniz dibinde gönaülü 

olan servetler 
~~ Hm ,ıeNeıa.,,....,' ..&cr: 

c Do1J1ea1ctı1' ıana vadeMpı günltt cVuna da arılanlanm namMe Pi- Uc kişiPin ağır 

2E 

Öğretmenler arasın 

coğrafya öğretmenliğine, Urfa orta 
lu beden terbiyesi Qğretmeni B. Arif a• 
ven Karataş ona 4kul ~ ıterbi,etl 
titretınenliiiJıe, Uşak orta okulu bi~ 
~ öiretmeni Bn. Afife Buca orta ~ 
ö~ Kar.şıyaka orta J:llektt1ı' 
tarih-coğrafya 'öğretmeni Bn. Mu_.. 
!Cayı Ankara birinci orta o'kulu ..... 
ı_nenliline 1ayin edilmişlerdir. 

= IDm wır .. rı.: __ ~ a.kı... ~:;!";:;duian o.111LJe.. ce°zaıla mu hake- Mehmet Alanyalı f irma•ma araş-
• pıbn..> T1ala p;le düşeceiler. f k • • 1.. - f 'ld • T • ti•I.. ... .__il .L--

Bando; Sakarya lıpkızıl akmağa başladı. 1 · b / .1. ırnıa yapma ıçm ruıua OeTI 1 arıa 11 .TVf. ar Kir' 

Teranelerini, boyuna yükseltiyor: Düşman süratle kaçıyor. meıerı aş aal nunu mer'iyete girtfi 
Sanki bunları T annya ilet:md ia- Mehmetçik boyuna vunyor 1 -o-- lzmir civarında, denim dibinde aö· kazının da yeri teabit edilmiftjr. 3477 1 1zmir 1 ,, • . .~ 

· .-__ ~ A-ı ~ d et.~• ··ı·· ~..,_ ~,.__, --..1- ık ---L V ku~ ......!)!> -1-.- L!_ ~-ı. . mımara ı viıayetı turu-
tıyor.. d'ür'JC akeri) Türic akeri sııyemN ....,_....,111 ,..,.., .... etin en ~ey~ mu• - .n-- ....,7,._na ç a~ .;_ı.~taaA .... l Y-~f~ 111111" ~~ıat· yollu kanunu bu günden itibaren ıtır 

Bandoların hazin na~clftine Saka.rycıd4 kurtuldu FA ota.~ manı11 çadırını sıece Tllli:ti basarak tehdit üzere lstaeba&da Mehmet Alanyalı fir. ta rnc111Det 8117- ırmumın yqm~· :ri ete ~ Dün h • b.. tr 
karışan iniltiler, top se&leri. te~iyle 18Vatın bayraıninı IUret~ eo kiğıt liTas ve 15 günıüt lllUI Maliye vekildine müracaatle al'8f• Foça kua al:alarmuzda ıuattuma yapma- ley • ususı oto us .. 

Sanki ikinci (Ergenekon) çıkışı- yapıyordu... lirasını gasptan suçlu Halil, Mustafa ve tırll}a müsaadesi istemişti. Bu firmanın sına müsaade edildiği, ara~tmnalarda d ~ villyet husus1 muhasebe J1l 9' 
mızın bestesi oluyordu. . ... .... .. ..... H.l+miR ağ&r.cezada aıuAalc.emdcrine yapa.cağı ara§tırmalar sonunda mühimce vilayetçe münasip görülecek bir maliye Ur üğüne müracaatle hazırlanan otob 

0 

Sakarya ömlerinde acneral Halit, Aradan hayli zaman geçti. başlanmıştır. bazı servetlerin meydana çıkarılması bir de zabıta memurunun bulunduruJ- bilet1erirü almışlardır. İzmir vilayet ınttl' 
KcnıC!isini E.İyarct eclen mebaslar Cd: yok.. Süle,man verdiii adede,. suçlul::ırın kuvvetle muhtemel 1ıörüldü~ü için ma- mMı istenmi§tİr. Bu araştırmalarda ele kez:ile banliyölerde işliyen nakil 

heyetine: Türk ordusu son hazırlık1arini ya- el TC ayakları• lf.ağhyat"ak h:editini ye- ~ •de.aletiyle Mebmet Alanyalı fir- ~çıecek servet bir zabit •nrakaaiyle te ... Iarm?an yimüşe _,,ara ücret alın.ac 
c.Siz, düşmanlar Türk ordulariyle pıyor. . re yatırd~k~ar'.~ı, öl.~~~en ürkerek para- ~ası arasında bir mukvele akdedılmiş-ıbit edil~.ik.~en sonra torbalara dol<!~- Taksi otomobillerı ~naan müstesnac1ıt• 

Ciövüfiiy<X" mu •anı~~ Bu M.illet yeırmde .dUl'anuyOıC. ların yerını aoylealıgsnı beyan etmiştir.. tr. larak muhurlenecek ve en yakın malıy• 
(lalta ~adı. F•bt -güni ~- Yann'ları Junola Mli,or. S.çlu. evinde buhtnan ıiki ~inden Cen- . Maka~eye göre Me'binıet Alanyalı dairesine tealim edilerek Ankua,.. s.-ö• /ncir ihracatımız 
yor .• » diye bağırmıştı. Şimdi bütün Türk ulusu : netin ve Ommenin suçluların tazyikine fırması, ıcabında Avrupaaan mütahas· derilmesi temin edi1ece1'.tir. thr . . . . . 

Burada ben de hazırdım. c lstihkdma indirdiler maruz 1c.a1dığını, Cennetin ayakkabısı mılar da cdbederee n wenederiıa de- Çıkarılacak servetin hin albn liraya d" .. ~~- edilcoek ıncırlenn zıraat ın 
Tarihin en büYülc muharebelerin- Kanlı gömlek ,giydirdi~ içinde gizli lnılunaa t 5 liranıa da euç- nizden (ıkarılma• işinde iltihdam ede- kadar yüzde yetmİ§i, iki bin altın liraya urlüğünee muayene ~:Si ve. m. 

den biri lnıui erı biwiiö9 <:-L-a Malam olsıun cın11e,.;,:;;- lıilar tarafından gaspedildiğini söylemi§- cekrir. Uzım senelerden beri Çeşme ve kadar yüzde yetmiı be~i. daha fazla!.1• ve.sağlık -şehadetnamesa verilmcsı .1-•- ..--.-..7 --=- welı:ruetini!eıı "Ui et bı1di ·ı ·~ .. 
önlerinde baş\ryordu. (3) Bir ~mm ölmimiilet. tir. Foça kaıa sulaıımızda batan vapurlarla nın da yüzde .ebeni ar•ırma ,...an vı Y e n ml~~-

Sakaryada: Pek ,sanlıyız. Süleynıanın karıları Cennet ve Om- bir çOk gemilnin denizin dibine mal et- firmaya ait olacaktır. Eğer çıkacak ser· :::ı 
Bütün yoksuTiuğuna, bütün zaa- Alem dağı yol ver bi.te raenin vudiklerj d.dede, .uçlwların kö- tiği servetler, zilcJymet eşyalar, alttn, vet arasında asarıatika bulunursa, bun- Filme alınan maclat 

f.ma. on sendik IIJİİthİ:f ysgunlıWu- Jstanbula ,girece_ğiz.. mürle yüzlerini boyadıklannı, faht ~ mücevher Ye diğer maddder lar nizamnamesine göre muamele göre· Trakya umumi müfettişliği b:yne 
• ıaiw.,.. Tiidc c:a1ıu-. en :mi- Ceıl.ıiırniııdea an. lıalaa gıözlerindeo ve eealerioden kendileriw vardır. Hatta bundan 84 sene önce, cektir. lei . lz.ınir fuarı ve Tc~.a pmyonu 
kemmel bir tarzda silahlar.mış, ha- o. yerleri göreceiiiz. tanıdıkfarrnı, namuslannın payimal edil- kor...Ju taraiindaa batuıldıiı iddia Arqtınna aı9ddeti iki aydır. S. miıd- Od-· ft-d v 1'"9'!1:.l-""k Ş 1 y 

lan d l al k d h d b
. .. ...... ı,, DOZ ag, "'-1U ı;a , aşa , arn 

zır ınıf düıman kuvvct1erine .....:,e- Pek .şan1ı11ı.z. memeai içia parayı vermeie nzi olduk- e i en tın, giimüş ve ıymetli ta§latla et zar n a ırşey bulunursa muddet lar B "-· t'k K k .scu _ -.a ~ ı:...ı _-:ı..1:: • ergama u.cıarıa ı ası, oza ve 
be ç&ldı!ar. Kır atımı natlabr.ım lmını söylemişlerdir. .. ...;..eri J'._.; bulanan bir aemiuimı en · iki seneye kadar çıkarılabilecektir. .;Mın.n iyj tablolariıle tmüıia dil 

&~~~~~~~~·-~oy~ ~h~~~~~~n~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
J- e-. 11ua ....,....... rnn. 

6 
manE·- - ·~ -•-..J._.:ı_ yap 

MÜsk:ail bir-..Mo·_· ıw hkibb Bittim i!- ..___-il l&: edilmi,tir. o B ~ E ı· ..... ~, ... ,.. 1~ ~ 
- tı§"tJtlZJS •n.o.ır lr'L$C ın ge 

1 
bütün maçları filme :aiw=tw. 

cWıa eJi -1.t'Csjrm: T1!1c '71.iilrna Çiğnefirirrı. == ~ 
Bir .ar.&W.: etrafmu aeııeral .şükı1i Petc Fftlıyız. F~~-Çanakkaı; BaJftlllİÇin 

NaiJioip alaylanndan bir lata sar- :JMI 'yede...,,. -- Orman mesaha M'mamarım 'ft ~~sene pe!'"I' 
mışb. t:aril~ !S'I' eb:.7c m mıırf art yom olacak Evciler yzylasile Türk ~ 

Kıtayı Meclis namına tcıci ede-- e.. ~ ..r;ı,ı-. ~ e 8 •• k • • k 1 • kurumunun 'kıroa'ki kazılarını 15 e~ 
cektlk. Tüı*-..tldi.Hea.ıac.k. Münhal bulanan oııınaıı mesaha me- ugun u urlu uş to•re- kadaraldıktanı&<>n.rastüayodaltiça1 

Eilerin biT çoğu ba~ açık yalm. .Pek p.nlıvız:. > murluklarJN. müsa'-b. ile melalU' ah- lannı bitirecelc ve teşrin ayında bu 

eyah. Destanını sqyle~. nacaktır.. l:Jise mt"Zw.ııU.ı im'tihansız, fen • d b 1 k lim Trakya halkına ve .kiylüsüııe ~ 
:Pant-lc-Jnı üae lime idi. * memwr .muavin'leri ve ot.ta mektep .me- nın e u unaca terilecektir. 
Cekedezi yoıkw.. 1922 YıhadaJIL zunlaın :imfillıı .edilece!k1erdir. ---·=---
Üzerlerindeki silah ve cephane, B~i ~ .dt~ı rmliğinde == •ı / / /. 

bellerinden göğüslerine kadar onla- qıludao Sonba/ı r t l - BAŞTA~ 1 tNCISAHIFEDE-ıBirinci top atılınca llalk ~ ~ u.kil ına ti gazi ere 
ra elhiae vazifesini görüyor&. Mare§al Fevzi ~ cmlunun du- O G yaTlŞ arı Şanlı Ordunun hmire gir~ semi>~ vasıtaları Vlthğu yıel'\le ct.r.eaktır. 'Saat 9 Ey1ül merasimine işliİ-a1t etme1c ~ 

Bunlarla hem iatilclili \.oruy~nlar nmuı .. '4Alattı. ~~at yımşlarına 11' 'EyiUl pa- bir şekilde tezalıür edeooktir. ıOn:lu ~ on buçlikta ~tı1acak iküıcii top'la bir lıtava yen malCtl gaz.iler bu güıı .saat üçdc Btr. 
hem dıe lhRljUIWclı. Niü:WC Dl!rilft ..... pdııT: zar .pır. '1&aşluacaktır. Koşu kayıtları- koldan tElftire :J:irerken ~ bçralda- filomuz fiehit üzerinde uçu§lar yapacak 1er sohğınilaki parti merkezinae o~ 

Bu kadar me§Akkate göğüs veren Onla merıaaıı ı~cı1l- Fabt Bu - >&™..,. :JUAU '-P~ak .bir kJta rımızla dnnR"P'lf ıolaeaklır. F.frelpap, we Ordunun tzmlıoe girişi müjdelene- .maluTierbirlijiine ge1ıne1eri rlca ol.unut· 
bir ulııwwwa erlıeri.i tqd edecek ne belii eıililaipeadc. ıaarm ıtıiid, 'At. ievam eAe~. Ş"un.ı!iye kaıbr tz.ke, Tepecik <W Hatk..,.... istikam~ cektir . 
.öyJe.i>ilildi~ türbia~~~y.m,.Jeti ~ lıeprlm-a~ etmek üzere 45~t ve kıs- gire<:ek Uç ko' 'Saat onCla bfla öıt.ünde Saat 4)30 da V-ı18yet m'iime.tlleri ......................................... . 

Nutuk mu?.. _ -.el:te .ıcı• ajamlıı ip eılkcek. TB ıeüdlm1Ştir~ birle,ecek ve saat ı.ım onu çeyzü ~ ATATORrün .alidelerimn nıearrma j Gelenler 1 Gidenfd' 
Evet .. Arkadaılanrn bunu benden Kamn .-Zw itnml.ııor. -=- atdacak işaret ~11'.Yle 1tqlaya '\ile 'hli· i6der~ üy•elk 1tu1llllaeak, bmwl.. ea. •u~u;:; ............ ~ .... -.w ... • 

mutlaka istiyorlardı. Bım de ıfnızı,__ Jl .kiimet konağat.a~'9f>k'Oecektir. Vedide bir hitabe irat~. .stNU B. Aziz 
1Fa'kat nutu1dann en yiikscğinil>u Hfl' ;- , dıfc. ıfzı•sı/ıha meclisi Bu tören esnasındahenio ba.-rakmıp- Zafe-r ~ •llt W,'1t • haftketle ~~ lllebtıs~ B. A!i ima Anka 

hıHeıiyte mrlar \ize ~lenriy0ı1m O va&ia~ ıvel:ili .çıı..bn mebu- Viliyet uı:aı.ıu:iI hıfrism'hlm meclisi pa· nı çalacaktır. tehri 1lotaşaca'k, hi!ktmtt ıı:afer alaymıı şehrımıze ge~erair. 
_,-dt~ su ihtiyar bay Nqet :ili. mrtesi gmm eYaılc toplantısını yaparak Bu töreni takibentikıedb~etlerimlz hararetle karşılıyaıeaktrr. Muğ1a mebusu lmsnn Ki'tapçı 'K 

Baş açık yalm .,.& h~et içia .:llıiç n:utnua. A!mıtas ayı :sıhlrat işlerini gözden ge- Cümhuriyet me;daı:ıında toJNarıamldır. Geceı ibiiyiik ~tikler yapiac.:ktır. dasından, Gördes kaymakamı B. 
c!övii'1Jlcğe hazır olmaktan dalıa be- Ka1emi l!füıe nfıfı. Qirecektir. Unan G'ördeslen, Demirel lcayma~ 
liğ ne olabirırdi? Ajladı .. Tit,.e titre.--. etti.. -= Ağustoda ne kadar Harp malülü erata B . .Şefik San Demirciden Sef~ 

~iz o .... dei~ arllrr bizi t•i Ve 1&&1ı .-Witwia \iriai bin gös- Alivre PanıuL _.. _.ı~L ? l kaymakamı B. 'Şeril tJzen' Sefei.iliisıJ:' 
edıyorlardı. . ~. t!edi. " ca YauR • verilecek arazi dan,, lktuat w:kfil.eti illllllvaz.ene ~-
.. AJ:~adaşları~, .benım, behemehal A!'1ı yıl.. ::1atıfları ~fmrtos Qa i.ıııinde 1miir mezbahasın- 551 .numaralı kanun mucıoınce 200 müdürü B. Fahri .Ataner Ankar.-

so~~oylmı_emı .Jltiyorlardı. . . Axust09un it> 8L. - Borsa idare heydi m 'toplantı f'a,p:l· da mi Seyuıı, 249 «.~. 2958 kuzu, 119 , lira bymetipde arazi verilecek haıp ma- lılaniBa ıRtma ıınüca9elıe ttlııi :B. ŞeY~ 
l ~ laf azerae .Çakbna. Tıtrs lııiir :S..balu~ om ~~-· Af- rak, alivre pamuk satı;lll'Dll'lll baırsHa otlak. 5 manda, .u& öküz, 1113 inek 737 10.lü erattan şimaiye 'kadar ıstih.1ı:ak1arı- Manisadan, Muğla ziraat bank311 ..., 

ses(;:ürk ask l -ı Milt t h- . ~?rl,~~h~arın yutek . dag~rında tescili meselesini müzakere etmiştir. Ge- dlma vel-deve kesilmiştir. Yelilln 11955 nı alamryan İzmir vilayetindeki 48 ne- dürü B. Osman Muğladaıı. Demiı:ci ~ 
;.;tl"&i ~ ~, urrıyet b ı irı ~. srra ça !1 !1mşe e! .~e lecek toplantıda bir karar alınacaktır. 1 hayvandır. 'ferin isirrileri ormı ma1üner birliği mer- 1ıııii7e reisi B . .llıelımet Demini.den,, Sılrl 
~e)W. ~- -~" ".""ı ıp edea ~11dl11 top ~ul- ~ __ kezine bilairilmiştir. 'Birliğin Arikarada hat 'Yekile'ti ükim miidideıinilee B JI. 
~ ~ ~-uu~ Veba Wi- tulen yırtıyor.. yüksek makamlar nezdinde yapacağı 1sta b ldan h • . · 
n~ ~mm T~ıya aOı*tiiti.t. Giiriikö git6kçe §id<letleniyor. Jafhlcrcurte;fti,,bnlı~ ôlümliikıyametisl.ariikJene mrüHe.e denizlerin ôbir ~ Vi ~er 'tmllilma1c- n u ~ t.imıze gelnliş1er&r. 
YımayunuL. ~ ~ benıhenlir. O .kadar ki, ,gürü1tünün dehşet ve kapma.le ~ o'Ulıt.ğu bVtü" nıhltırda yamna :ablımfb. taa:ır.. 
Millet ~ ~ .lim ali~ azametinden iÜrültü duyulmaz ol- hiao'lumıyorelu. Bir an aonrıı ciJuıda Mebmelçik. yOf arıyordu. = 
Y~· Gi•biaiaıdeu opu}'OI'.) diyebil- du. Oü:Niik im- irıJüdıım olacaktı~ belciedi- Onu Lulsa daha neler olacabıH. U Jk ' k ' 
dDD. • Sanki ~tiin bir dünya inliyordu. Pimiz Wü ~niTL ıtulii edebilm.ai AIDerib1ı tarihçi, Gdünya •va- Poli• Jioanı na evı öşesı 
~l.q»Liıdetı: Ortalığı saran a'tCf, korkrmç bir içm l>u ıPılrilcnn ia.nmıdı. ~ se- ,.,.a.n 80llJ'aki mm• .ama~ Ptı'lis11iüvamdiinıemniyetımiiaiidüfün- i.)•--•mıi0i&R~:Z!l'7.Jllall:ll!IP2IJl!m __ .. 

~ eni!! ~- _ . hal aldı. Düşmanın üstüne yürüyor. mrı.ma ~Lir cJrdcikır.V '!'ürk .sün.- minde .: de #npl•anılr polis memmim ait ırv- i -Evimizsa'lommda :9 ey]Ul kurtıll~ 
8aıb Lir~-- aJY!ifolüedim. Ort~ d~düz oldu. gi1tt.i .ı.,.._. ~ o n-tıanı lJı:icv.s cA'ftllpa biitiin Lir tarihin ~ ralt üırrinıle brada!' •lmtpr. bayramı münasebetiyle çok parlak • 

I~ ~ aç.. Ne dlkenlı ı.d. ıne herıdek, .ııe ka- etlikr. Ami: ~ w ar.is .. ~ .. rde '!ülkler önünde ba bd.- == ımüı:ik ıkonseri ıver&ce'ktir. Bütün ~ 
-L ~ ~ .... ;9k :1Üm zJic kalcia. bwıet W11umıytu ttri'm e dizıe a• l.w&• di}ıur. F'ıtil. baJıı YOF""lf dB.§lar davetlidir. 

ar-_,_ nJ •ou. a - Aı d.- ıHer yay~ lwm, ccaet ~ * Çok daij uılıa ~-"" rtl)Gldıa_ .de... • y,--,..k 1 
• P-.ıri ,.clcu .. ,.., dıı Hatiıae is- 2-'Evimiz1balıçesinde11/8/9!8 pa--

~ ~- e' ı~ ~ ... , . lzmilcle: ~ ~ onnihde. oırdıadan bir~ yedi~- ımiDde R bda, hm..., ialma 1-ıibr- günil ak§amı .saat 21 de Orta oyunu 1"' 
lmç mehabetle ufuklara bakıyordu. T~;a:;~ a .. t ~. da • ~·~~ek ~-·~~~· titnye tltriye T a.nrıya letle savaımıt ve hepaını yenmıştı. ken ya.Js.Blanmış, adliyeye verTuxüŞtir. dır. Yalnız 'bilyülderedir. 
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ı Y-. ~~vazı mm:ı ~a- LJ9la •-= m~anianaclnYK. len yıllaııca9iin:s bir bab etia- .. _ B ._ nnır rıp -kililıklııea d 1.. .,._ Jl __. .. :ı..... I .. r ecu ence aayır .. 
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Kaal b ] 
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safe~ır. Diiıman sGlildi. D-b.......Jan _,,.. _._. _ __._ · - ---~I _ .oylıl'll~ at iieöi-*-
Po1aıl · .Lllllll!! ı «oac.yuıaar.» UZimll •ı ~lterıyOI' 
o~- atı ıstasyonu hurdahaş!.. kılm~ını teslim etti ve teslim oldu. Her tarafta bu sesler duyuluyor. Bu Türk\i.n ülktlsüdür 
uşman ordularım krallar .idare Du§lllan ordularının üst tarafı A ılı 19 .E l"l) hah B k · 

ediye>r. (Türk eli or) di bav ... y.w Y n .\ Y ıı sa ı, saat unu cıııramaııua tek ça.r~ai,.banıee 
Fakat ı?i'ld..ctçiği bir lıır:lmı . kat g !Y ye gıra bagıra 9,5 dur. her yöndea :aw.a,a ~r ,,.l!-.Lhr. j 

atmak mümkün olmıyor -«erı AfATORK b ·· .. .. l l - T'~~ 1:-'Y.la~~ ~ 'blınç Yaşamak hakkı her yönden sava-
A T ATORK ha lar .. 1 ug.un~ şoy e an a.ttı: ur~ suvarıler.ı gorundu. p. haar olan .millet.lerindıir. 
& .araı.k Atrncl.n cMi,tü . ~~, .•~ ılertediJaçe ııiisle- ~ yaa&a yabancı devlet askerleri O, yıl aürca Uıtik.JaJ .savaşlann· 
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ıliipna1t-a.ılannaWwa\· ~~:-çnpzı l.fl"ll~ _ ~I _ Benim 9kac-ah>Jııliğıinı hakikat •fU-

cYı'--_. L _•·-- _ _. ~ BiittiWa ..,_71. ımemiilerinıae Siwaia ••Mile iedi)Udar. dur.: 1 
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F.bıt Mı ı, ~ lbir .:lım ~ .~ '....-...,, ŞitaaJıiea 1 ~ · 1 ~ • ......., ••r+i*lle hir :JWl· J.avsnmn l'ICrimidi.r. 
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llUYor-a;a p'.1111. ,.,_,.,_ " • _ ___n__ L_'llL ---.::l~ -'Lit-- og .fe 
Ga~tirıde... "-.... ~. ~ - !-:U-~ SU"V"~ iB>'--™ll miııne.tJe. .aay~yla anarken .. 
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9 EYLOL CUMA 1938 YENi ASIR 

Milletler Cemiyeti içtimaı 
Amerika, aza olmadığı halde kendini 

temsile Bern sefirini memur etti 

Atatürkle 
---o-

Arnavut kralı 
arasında telgraf· 

lar çekildi 
Ankara, 8 (AA) - Arnavutluk. 

kralının tahta çıkışının onuncu yıldönü
mü münasebetiyle Atatürk ile Zogo ara
sında a13ğıdaki telgraflar teati olun
muştur : 

Majeste Birinci Zogo 
Arnavutluk kralı 

Cenevre, 8 (ö.R) -' Cenevrede, ]erini ilk önce müzakere edecektir. lgazetes( Cenevre içtimaTd;,l;y;iyl;ya- TtRAN 
MilJetler cemiyeti konseyi ve asamblesi- Dikkate ~ayandır ki Amerika Birleşik zıyor : Majestenizin tahta çıkışınızın onuncu 

nin içtima arifesi olduğu halde nadir gö- devletleri hü~ümeti, Milletler _ce~iyeti 

1 

. ls~anyo] delf'geleri hatırlatacaklardır. yıldönümü münasebetiyle en hararetli 
rülür bir faaliyetaizlik vardır. Aza dev- bası olmadıgı halde, asamble ıçtimaın- lu hır sene evvel, ispanyadan ecnebı tebriklerimi ve tahıi saadetleriyle asil 
Jetlerin mümeuilleri, cereyan halinde da Bern sefiri tarafından temsil edilcce-. muharipler yakında geri alınmazsa, ka- Arnavut milletinin refahı hususundaki 
olan müzakereler ıebebiyle, kendi mem- ğini eckreterliğe bildirmiştir. rışnazlık ıiyaaetine nihayet verileceği temennilerimi arzederim. 
leketlerinden ayrılamıyorlar. Cuma gÜ- Amerika konseyin asamble müzakere- kararlaştmlmııtı. Herke9 bilir 1t.I Naay0 • K. ATATURK 
u bay Bonne ve Lord Halifaksın gcJ- ]erine ilk defa olarak resmen alaka nalist büyük taarruzunun kat'i olacağı- Ekselanı Kemal Atatürk 

~eleri beklenmekte idi. Halbuki Jngiliz göstermektedir. nın umumiyetle zannedildiği bir sırada Reisicümhur 
...., Franıız hariciye nazırlannın salıdan Sabah çıkan bir şayiaya göre İngiliz Almanya ve İtalya gönüllüleri geri al
•vvel gelemiyecekleri anlaıılmaktadır.. de)egaıyonu asamblede milletler cemi- mak projesini kabul etmiılerdir. Fakat 
}'ler iki.ı de hareketlerinden evvel pn- yeti paktının zecri tedbirlere ait on al- cümhuriyetçi kuvvetlerinin kahranıan
flSyle Hitlerin Nürembergde yapacağı be tıncı maddesinin lskandinavya devletle- lığı bu hayalleri dağıtınca Alman ve 
7anatı bekliyorlar. Bu beyanatın pazar- ri tarafından istendiği tekilde talikini ltalyanlar müdahalelerini tiddetlendirdi
'9.i gilnU yapılacağı tahmin edilmekte- teklif edecekmi~. İngiliz delegasyonunun ler. Bunun karıısında Milletler cemiyeti
C!Jr. Bu ıebeple hariciye nazırları hükü- bir mümessili beyanabnda bu haberi nin geçen ıeneki kararları bir pakt ha
metleriyle temaı halinde kalmağı tercih tekzip etmemekle beraber cleleguyo- linde durmaktadır. Biz bedbinliğe düı
ebni,lerdir. nun henüz böyle bir teklifte bulunmadı- mek latemiyoruı. Hldi.aelerin cereyanı 

fakat Cenevrede konsey ve asamble- iını bildirmiıtir. Lord Halifakı uamb- beynelmilel anlaımalann filen ltıymet
ain açılmaıı teahhUre ufranuyacaktır.. lede .ayliyeceii nutukta bu mühim me- lenmeaine doğru yol alıyor. Prag hak. 
Konaey yarın &ileden ı10nra tahmin ıele karımnda h\ikümetin vaziyetini ta- kında böyle oldu. Eğer Südet m~leıin-
e<lildiği gibi açılacak ve ldart meseleler- yin ve taarih edecektir. de devletler araıındaJd müıua9Cbet1erin 
ı. mell(UI olacakbl". Asamblenin on do- kıymeti zafer kazanırsa, hrıımazlık ıi-
~ içtima devreıl de 12 eylt\l pa- Banelon, 8 (ö.R) HükUmetin yueti de ispanyada hakiki ıekilde tat-
llUteef ,Unil açılacak ve teıkilit me9Cle- reamt ıazetesi olan cAnnzuardistu bik edilebilir. 

Endişe veren rivayetler 
F ransada bir kaç sınıfın sel erberliği 

haberi büyük telô:ş uyandırdı 
Almanya tayyareleri grup halinde 

topraklarında dolasıyorlar Çek 
Pmuız B<&§ueJdli B. Daladiye t)t diğe'f ntı%1rlarmdan B. 1m1dp halk arasında nazırlar bir arada... ( Yanda ) tngll~ 
Parla 9 (Ö.R) - Bu aabab çok endiıe Prac 8 (Ö.R) - Çeteb ajansı bildirl- koSlova'k htidudunda da 7 eyldlde saat 

Yerid bir rivayet dolapn11tır. Nazırlar yor: 5 eyl61de saat 14 de bir Alman tay- 9 da grup halinde uçan Alınan tayyare
nıecll•!a lnı sUnkU. 1oplantısmda b~ yaresl Çek arazisi tlzerlnclt UÇDlUf ve 1erl muhtelif kasabaların üzerinde uç
kaç ıınıfm Mferberliğlni ilAn edeceği bir k nahiyeler üzerinde dolaftıkdan tuktan so~ Almanyaya dönmtı§lerdir. 
.c>ylemnittl. Resmt ve wm resmi kay- ço Tayyarelenn gamalı haç fşaretlert aarih 
naklardan bu rivayeti teykl edecek hiç sonra Çek havalar,ından llzakl~tır. olarak görülmüş ve bunların askeri tay-
bir haber çılonamıftır. Pragın cenubunda eski Avusturya - Çe- yareler olduğu anlll§ılmı§tır. 

Trende yangın 
Jstanbulda Küçük Çekmeceden 
kalkan bir trenin vagonu tutuştu 
Jstanbul, 9 (Hususi) - Bu sabah saat onda küçük Çekmeceden 

hareket eden Banliyö treninin ikinci mevki bir vagonunda yangın çık
mıştır. 

Bu vagondan çıkan ateş diğer vagonlara da sirayet etmek üzere 
iken derhal yanan vagon katardan ayırtılmış ve yetişen itfaiye ateşi 
söndürmÜ§tÜr. Yolcular büyük bir heyecana kapılmışlardır. Yangının 
sebebi etrafında tahkikat yapılmaktadır. 

lnönünde hava · çocukları 

Alman 
Manevraları tatil 

edildi 
Berlin, 8 (AA) - Bir kaç gün ev

vel §İmal denizinde baılıyan Alman de

niz manevraları efrada Nüremberg kon

gresine iotirak etmek imkanını vermek 

için muvakkat bir müddetle tatil edil

miıtir. Manevralar 12 eylulde tekrar 
başlıyacaktır, 

ANKARA 
Ekselansınız tarafından ıahıım ve Ar

navut milleti hakkında lütfen izhar olu
nan samimi dostluk hislerinden fevkala

de miltehassis olarak derin teşebbüsle
rimle birlikte phst saadetiniz ve asil 
p.nlı TORK milletinin hilaaı hususun
daki temennilerimi arzeylerim. 

ZOGO 

Başvekilimizle 
Hatay başvekili 

arasında ..• 
Ankara, 8 (AA) - BaıTekil Celal 

Bayar ile Hatay baıvekili Abdurrahman 
Melek arasında aoaiıdaki telgraflar tea

ti olunmuştur : 
Sayın Celal Bayar 
Türkiye cümhuriyetl hükümeti baı-

vekili. 
Varlığını Türkün yUce varlıiı içinde 

bulan Hatayın bugünlük nullt kabinesini 
tqkil ile tcref kazanırken bu mutlu gün

leri gösteren büyük Türk miJJetine Ulu 

Şefine saraılmaz minnet ve tükran his· 
lerimi iblağa delllet buyurmanızı rica 
ve en derin saygılarımın kabulünü istir

ham ederim. 
Hatay baıvekili 

Abdurnhmim Melek 
Bay Abdurrahman Melek 
Hatay baıvekili 

Antakya 
Baııkanlıiınızda Hatay kabinesinin te

~kkülü münaıebetiy]e Ulu Önderimiz 
ve Türk milleti hakkındaki duygularını 
ifade eden telgrafnamenizi büyük Şefi
mize arzettim. Kabineniıin Hatay halkı
nı ıaadet ve refaha erittirmeğe matuf 
mesaisinde tam bqanya nail olması te
mennilerini tekrar buyurduklannı arze
der ve kendi samimt tebriklerimin kabu
lünü dilerim. 

Bat•ekil ı Celil Bayar 

Hariciye Vekili 
Cenevreye gidiyor 

İstanbul, 8 ( Telefonla ) - Hariciye 
vekili B. Tevfik Rüatü Araı yarın ak
tam Cenevreye hareket edecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazetemiz 
9 Eylul 
bayramı 

kurtuluş 

Planör ve paraşütçüler 
uçuşlar yaptılar 

Bir hafta müddetle donanma manev

ralara İ~tirak edecek olan ticaret filosu• 

nun himayesi talimlerinde bulunacaktır. 
Bu manevralara 60 harp gemisi i§tirak 
etmektedir. Manevra1ann 20 eylUlde bi- gazetemiz 

şerefine 

10 Ey-

lstanbul, 8 (Telefonla) - Bugün İnönü havacılık kampına, hava 
kurumu başkanı bay Fuat Bulcanın refakatinde davetli olarak giden 
gazeteciler ve davetliler İstanbula dönmüşlerdir. 

lnönünde, planör uçufları ve paraşutla atlama tecrübeleri görülmüş 
ve paraşutçulardan Ali, Ccmalettinin çok muvaffakıyetli atlayışları 
seyredilmiştir. 

DavetliJer bundan sonra tepelerden ve yakından planör uçuşlannı 
seyretmişlerdir. 

Davetlilerin bir kısmı Eskişehire tayyare ile gidip tekrar kampa 
dönmüşlerdir. 

Gazeteciler akşam lstanbula avdet etmişlerdir. 

/tal yada 
Bir yahudi amiralı 

tekaüde sev kedili yor 
Romn, 8 (ö.R) - cUnayted Press~ 

gazet~i muhabirine göre umumi harpte 

büyük hizmetleri görülen ltalyan amiral
lerinden Pnvlo Moroni Romaya çağırıl
mı;ıtır. Y nkında tekaüde sevkedilecektir. 

Bunun sebebi bu nmiralın yahudi olma
lildır. 

Tekirdağda kuraklık 

Askerler işgal ettiler 
Marsilya, 8 (AA) - Bu sabah cihe

ti askeriye Marıilya doklarına ve antre
polarına filen vaziyet etmiştir. Çall§ma
ğa çağırılan beş yüz amele derhal emre 
icabet etmiştir. Bundan haJka doklar 
idaresi iş istiyen altı yüz ameleyi de işe 

almııtır. işler muntazaman görülmekte

dir. Dok ameleleri sendikası milli fede. 
rasyon nezdinde teşebbüste bulunmuıı

tur. 

Şarapçılık kursu 
T ekirdnğ, 8 (AA) - Şarap fabrika-

Tekirdağ, 8 (AA) - Beş nydanbe- sında açılan §arapçılık kursu bitmiı ve 

ri T ekirdağında yağmur yağmamışhr.. kursa devam edenlerden on sekiz kişi 
Sıcaklar ve kuraklık devamdadır. muvaffak olmuttur. 

t~eği ta~min ediliyor. Ondan ıonra ih- lit.l Cumartesi günü 
byat denız kuvvetleri manevraları yapı- . 

l~~ ve hu manevralar Alman sahille· J .intişar efmiyecektir •. 
rırun muhafazasını istihdaf edecektir. · • • 

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

Asilerin bir taarruzu 
Ciimhuri yetçilerin mukavemeti 

öniinde şiddetle kırıldı 
Barselon, 8 ( ö.R) - Milli müdafaa nezaretinin tebliği : Şark 

cephesinde dün saat J 9. J 5 te istila hizmetindeki kuvvetler Sicra del 
Tal mevkilerine karşı şiddetli bir hücum açmışlardır. Bütün gün J 64 
düşman tayyaresi mevzilerimizi bombardıman etmiş ve bir çok avcı 
tayyareleri mitralyöz ateşi açmışlardır. İtalyan topları tarafından ya
pılan geniş topçu hazırlığından sonra asi piyade kuvvetleri kendileri
ni tamamiyle setreden tankların himayesi altında hücuma geçmişler
dir. İspanyol kuvvetleri dört defa tekerrür eden bu hücumları püs
kürtmüşlerdir. Zemin tamamiyle düşman cesetleriyle örtülü kalmış
tır. iki asi taburu son neferine kadar mahvedilmiştir. Asiler bütün 
gece taze kuvvetlerle hücumlarına devam etmişlerse de cümhuriyet 
kuvvetlerinin şeref veren mukavemetini asla sarsamamışlardır. Düş
man yalnız bir tepeyi işgal etmişse de kuvvetlerimiz mukabil taarruz
la burasını yeniden kısmen işgal etmişlerdir. Bugün hücumlar ayni 
mahiyette devam ediyor. Düşman son derece ağır zayiat bahasına bir 
tepeyi işgale muvaffak olmuştur. iki taraf tayyareleri faaliyettedir .. 
Fakat düşman tayyareleri harbi kabulden imtina ediyorlar. 

Estramadore cephesinde iki fiat tayyaresi düşürülmü~tür. Diğer 
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SON HABER 

Hatay Millet meclisi 

istiklal maşımız Hatay 
marşı olacaktır 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Antakyadan bildirHiyor : 
Hatay Millet meclisi bugünkü toplantısında mesaisini bitirerek teş

rinisani 938 tarihine kadar medisi tatil etmiştir. 
Bugünkü toplantıda, Halep, Lazkiye hudutlarında Suriye memur

ları tarafından Hatay köyleri üzerine yapılan tazyiklere nihayet veril
mesi için hükümetin teşebbüste bulunması kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra müstakil Hatay pulJarı bastırılması, Türk istiklal 
marşının Hatay marşı olarak kabulü, aşarın kaldırılması, şapkanın 
milli serpuş olarak istimali, Meclisin tatili esna.cıında yeni müstakil 
devlet kanunlarının ihzar ve neşri için hükümete salahiyet verilmesi 
hakkındaki tezkereler k,.bul edilmiş, encümenlere havale edilmiştir. 

Meclis teşrinisanide toplanmak üzere muvakkaten tatil olunmuş-
tur. 

Pazarlıksız satış kanunu 

1 T eşrinievvelden itiba
ren tatbik olunacaktır 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Pazarlıksız satış talimatnamesi lcra ve

kilJeri heyetinden çıkmııtır. Birinci teşrinin ilk gününden itibaren tat
bik edilecektir. 

Talimatname daha çok genişletilmiş bulunmaktadır. Yeni esaslara 
göre pazarlıksız aatış usulü yalnız gıda maddelerine münhasır bulun
mıyacak, tuhafiye, manifaturaya ait eşyalar üzerine de tatbik edile
cektir. Bilumum dükkanlarda, mesela bir bakkal dükkanrnda satılan 
her nevi gıda maddeleri, emtia, alat ve edevat bu gruba dahil bulu
nacaktır. 

Diğer taraftan öğrendiğime göre seyyar satıcılar pazarlıksız satış 
mecburiyetinin dı~ında kalacaklardır. 

Talimatnamenin tebarüz ettirdiği esaslı noktalardan birisi de tica
ret erbabı satış yaptığı eşyaların kıymetinin takdirinden tamunen 
serbest bulunacaktır. 

/ngilterenin Hindistan hava kuv-
vetleri Komutanı istanbulda 

lstanbul, 8 (Hususi} - lngilterenin Hindistan hava kuvvetleri 
umum komutanı mareşal FiJip bugün tayyare ile buraya geldi. Yeşil
köy hava istasyonunda kartılandı. Mare§{ll beyanatında seyahatinin 
iyi geçtiğini, -tehnmize daha evvel gelmek istediğini, yarın Hindista
na hareket edeceğini söyledi. 

Bulgaristan ve 
memleketimize 

yüz göçmen 

Roman yadan 
ücbin altı , • 

geldi 
lstanbul, 8 (Hususi) - Bulgaristandan deniz ve kara yolu ile iki 

bin Köstenceden de bin altı yüz göçmen geldi. Göçmenler, beraber
lerinde üç bin kadar hayvan ve muhtelif ziraat aletleri getirdiler. Ge
len göçmenlerin bir kısmı Çorumun Mecit özü kazasına yerleştirilmek 
üzere gönderildi. • 

Balkan Tıp kongresi 
Dünkü toplantıda neler konuştu 

İstanbul, 8 (Hususi) - Balkanlar arası tıp kongresi bugünkü top· 
Iantısında muhtelif hastalıklara ait Komünikasyonları tetkik etti.. 
Malarya etrafında gÖrÜ§meler yaptı. Akşam Park otelinde kongre 
azaları tcrefine bir ziyafet verildi. 

-
lzmir halkının gösterdiği 

büyük rağbete karşı 

HALK - OPERETi 
Avdetini tehir etti 

lzmir Enternasyonal Fuarında 

SOVYETLER Pavyon .. 
lttisalindeki RE V LJ Tiyatrosunda 

Her gece temsillerine devam ediyor 

Büyük orkestra: Operet, Revü, Bale 

Her gece ayrı program 

-----&&•• 
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lki adam birbirlerine yaklaştılar. lazımdır. 
Valberger Etyen Şovel ve Güs Dedi. Ayrıldılar. 

hakkında bütün bildiklerini söyledi. Ertesi gün öğleden sonra Jerom 
Karjak dikkatle dinliyordu. Knrjakın oturduğu otele iki kişi gel-
Etyen Şovel adı albnda bulunanın di. 

amcauıdesi Jan Lö Helye olduğuna Bu iki kişiden biri doktor Cemal-
arbk adamakıllı kanaat getirmişti. yandı, ötekisi de kontes Tatiano. 
Suratında iblisane bir sevinç hasıl Karjakın telgrafını almışlar ve 
oldu. derhal hususi bir tayyare ile Tunusa 

- Nihayet onu yakaladık. gelmişlerdi. 
Diye içinden söylendi. Oturduğu Hoş geldin, hoş bulduk gibi me-

yerden ayağa kalkarak odada dolaş- rasim kısa sürdü. 
mağa başladı. Cemalyan derhal Karjaka sordu: 

İ§in mahiyetini bilmiyen Valber- - O .• Nerededir? 
ger, Etyen Şovelin Kariakın hoşuna -Daha bilmiyorum. Sizi beraber 
gitmiyen ve yahut onun her hangi görüşelim diye çağırdım. Kendi ba
hir sebeple keyfine hedef biri oldu- şıma ve kendi insiyatifime hareket 
~nu anladı. edecek vaziyette değildim. 

- Ben, dedi. Esasen onun sağ- - Öyle müstacel işler vardır ki 
Jam bir ayakkabı olmadığını daha insan mü:r.akere etmeden de hareke
görünce anlamıştım. Ben adamların te geçebilir. Yeter ki biraz zekası ol
fotojenik olup olmadıklarını nruııl sun .. 
bir görüşte anlarsam derilerinin al- Karjak :zoraki gülümsemeğe ça-
tında nruııl bir ruh ve karakter taşı- lıştı ve di_şlcrinin arasından : 
dıklarını da öyle anlarım. Maamafih - Azizim doktor .. dedi. Sizin 
gel de bunu matmazel Lorans Lelia- tenkitlerinizden kurtulmak bana hiç 

YENi ASIR 

Hatay Millet Meclisi bay
rak kanuDunu kabul etti 

H'!-tayın bayrağı top 
meclis Hatay 

ve müzika 
binasına 

BASTARAFJ 1 iNCi SAHiFEDE :nemleketimizin her sahada kısa zaman
ve bütün davetliler olduğu halde Mec- da kalkınabilmesini temin için bana ve
lis binasının tarasasına çıkarak MecE1 rilen vazifenin ne kadar güç ve mesuli
binası önünde toplanmış olan halkın hu- yetli olduğunu takdir buyurursunuz. 
zurunda Hatay b;yrağını top ve muzi- Canla başla bai{lı olduğumuz ULU Şefi
ka sesleri arasında merasimle çekmiştir. miz ATA TORKON nur ve iman saçan 

Yeni Hatny bayrağı al zemin üzerine ilham· ve eserleri Türkün ruhunda mev· 
ay ve yıldızdan mürekkeptir. Türk bay- cut olan azim ve fedakarlık bize bütün 
rağından farkı yıldızın ortasının dolu bu güçlükleri yenmek kudretini bahşe· 
olmayıp zemin renginde bulunmasıdır. decektir. «Sürekli alkışlar> 

sesleri arasında 
cekildi .. • 

HATAY BiR SEYYAH OLKESl 
OLACAK 
Tabiatin güzelliklerini esirgemediği 

sevgili yurdumuzu bir seyyah ülkesi ha
line getirmek, eski eserleri meydana 
çıkarmak başlıca işlerimizden olacaktır. 

Mevcut yolların iyi muhafazası, yeni 
yo1ları yapmak suretiyle şehirlerle köy· 
ler arasında kolay muvasala temin et
mek, İskenderun limanını Akdeniz li-

Bayrak çekilmesi merasimi akabinde 
Hatay millet meclisi müstakil Hatay bay
rağının ilk defa meclis binasına çekilişi 
münasebetiyle kahraman Türk ordusuna 
Hatay millet meclisinin selam ve mu· 
habbetinin iblağ edilmesini istiyen bir 
takriri aü~ekli alkışlar arasında ittifakla 
tasvip eylemiştir. 

manian arasında hakiki ehemmiyetine 
ve derecesine eriştirmeğe çalıvmak, 

Ben ve arkadaşlarım bu imanla hare· memlekete zirai bakımdan binlerce hek.-

iMANLI ÇALIŞMA 

ket ettikçe yüksek itimadınıza da güve· 

lSKENDERUN UMANINDA 
fskenderun, 7 (A.A) - Anadolu 

ajansının 'hususi muhabiri bildiriyor : 

tar arazi ve sıhhi bakımdan yüz binler
nebileceğimizi umanın. Programımızın ce insan kazandıracak olan bataklık.Ja
ruhu ve esası Kemalizm rejimi ve bütün 
icabah olmakla beraber müsaadenizle rın kurutulması işlerini ön saf ta tutmak 

esaslı bir umdemizdir. 
bazı kısımlannı tekrar edeceğim. B .. b · · · · d · 'ki"!' . .. ugun u yenı şeraıt ıçın e ıstı a ıne 

Hatay hakkında beynelmılel taahhut- k 1 ak f h 1 'lk d 

1 
avuşmuş o ar re a yo una ı a ı-

lere riayet etmek ve bunlann tamamen L hük' .. timiz' • k d k 
1 mını atnrıı:en ume ar a a a-

tahakkukunu temine çalışmak dahili em· .11 1 d 1 bul ı d · 
an toz u, uman ı, ut a evreyı ta-niyetimizin zaruri kıldığı milli inzibat 

k·ı~ k k · · · t 1 ! mamen aklından bile silerek gaflete ka-teş 1 i.lt:nı urma mesaımızın eme 

1 d 1 k h f k .. tm k pılan §aşkınlık içinde Hatay vatanını taşı ır. r ve mez ep ar ı goze e • 

Aydında 
Aydıosporla De

nizlispor karşılaşU 
-0--

Blrlncl haftayım o • • 
Aydının galebe a lle 

netlce:lendl · 

dmA:.:.~~~:'~'.:.oac~~:.:ü~~ 
bildirdiğim Aydın sporla Denıı.1111""' 
Pazar günü karşılaştılar. 

Bu maçı bölge antrenörü M~ 
( lber) idare etti. 

Mutat merasimden sonra oyuna ~ 
on buçukta başlandı. Aydın takıınl 
rinci haf tayımın l 4 üncii dakik~ 
birinci, yirmi dördüncü dakikas~ 
ikinci, otuz dördüncü dakikasında il~ 
cü golünü yaptL Az sonra da dördiillll' 
golü atarak birinci haftayım 0-4 A1'f 
sporun galebesiye neticelendi. 

Bundan sonra beklenmiyen bir 
yet oldu. DenizJi takımı ile birlikte 
len Denizli futbol ajanının Denizli 
mını alarak sahayı terkettiği gö ~ 

Bu maçın ikinci haftayımı yap 
Denizli başkanı hakemin maçı 
rane idare ettiğini söyleI111tir. Aydın 
kımı kaptanı bu fikirde deği!dir. iki 
zel gchrimizin gençleri arasında bir 
deş temasının neticelenrnemi§ olması 
essüf .edilecek şe1dir. 

• 1 t ı!asip olmıyacak mı} · ya ana .• 
Karjakm kaşları büsbütün çatıldı. - Ben sizin yerinizde olsa idim 
Heyecanını zaptedemedi. ne yapalım diye eli kolu bağh dura-

Dün biri TürlC ve. üçii yabancı olmak 
üzere 'skenderun limanına gelen vapur· 
lar müstakil Hatay devleti teşekkül et
mekle beraber h~nüz bayrak kanunu 
ltabul edilmemiş olduğu iç.in hiç bir bay
rak çekmemi,ı:lerdir. 

· · b'"t'" t d 1 ·· • h k menfaatini unutanların hareketini mazi-sızın u un va an aş arın musavı u u- ~k .:.1 / f 
k ı 'k ld ki k d nin guban altında bırakmıştır. aaa_n . ,,ara. .am a ma ı o u an ve anun nazann a J 

- Loranıın bu serseri ile bu ah- cağıma biraz kımıldardım. Ben, pa- HOKOMET ERKANININ VE DEV
LET RE1SINlN MAAŞLARI 
Antakya, 7 ( AA ) - Anadolu 

ayni muameleye tabi olacaklan umdele- Sayın mebuslar, İşte bu kısa ifadelerle Halkapına; iplik" fabn"kasındiı ~ 
rimizin başlıcasını teşkil etmektedir. arzettiğim program yüksek meclisinizin Hasan, bir şaka yüzünden arkadaşı 

laksı:z ile kafasını meşgul etmesine sif karakterde bir adam değilim. Ben 
ne lüzum var} yalnız bana verilen emirleri yap

- Bunu ben de söyledim. Fakat marn, aynı zamanda ve icabında 

KOMŞULARLA tYl MONASEBET- itimadına mazhar olursa geniş mikyasta cebi sol bacnğından hafi! surette 
LER tntbik edilecektir. ] k ,.,+, · ... • amış ve açm"il ... r. 
Komşu devletlerle iyi münasebetler 

tesis ve idame etmek en büyük arzu
muzdur. 1ktısadi vaziyetimizin korun· 

o onu bilakis ahlak timsali bir kah- emir vermesini de bilirim. 
ıama~ telaklei ediyor. İki kafadar :arasında yine bir kav-

0 .. l b' ·d· k. H ga patırdısı kopmak üzere idi. _ oy e ır sersen ır ı... er T . · d' 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 
Hatny millet meclisinin dünkü top

lantısında Hatay devleti ana yasasının 
kabulü ve hükümet beyannamesinin 
okunmasını müteakip meclis bayrak ka
nunu ile icra makamlarının teşkilat ve 
vazifelerine ve masraf kanunlannı itti
fak.in kabul etmiş ve hükümetin meclise 
bir umumi af kanunu ile sıtma menbaı 
olan Akgölün kurutulması için hazırla
nacak projenin bir an Önce meclise tev
di etmesini istiyen takrirleri tasvip ey

lemiştir. 

ması ve inkişafı için devh tlerle ticari 
anlaşmalar yapmakta, milli sanayi ve 
mahsulatımızı himaye etmekte ve bunun 

MANISADA 
§t"Y yapabilir .. Nas.ılsa bi~ ke~e tali · atıOanof aDraedy~b gıkr ı. d b 

L .. ·· · kah - o .• ı, ı tım usan ım u onu oransm onune ve raman . . .. B . 
'b' k O · b .. t'' h t sızın anlaşmamazlıgmızdan.. en kı 

gı 1
, çlı ~rmL ı~.. nakaıtf udun a ırta bu hava yolculuğunu çok enteresan 

ve ız erı oransın a asın an mu· I B d ld.. k. 
1 k k k 1,. bu muştum.. un an a 1gıro zev ı 
a a çı arma azım.. k 1 b H' d v ·ı .. avganız a ozmayın.. ıç egı se 

- Çok ugraıtım. Fayda verme- benim hatırım için.. Cemalyan ho
di. Ben söyledikçe o ısrar ediyordu. murdandı: 
Hatta bilakis daha fazla üzerine dü- _ Benim kızdığım hiçten ve boş 
şüyordu. yere bizim ta Fransadan kalkıp bu-

Karjak, kıskançlıktan kuduruyor- raya gelmemizdir. 

du. - Neden boş yere olsun .. Biz her 
Az daha jan Lö Helyeye ait sırrı sey bahasına muvakkat bir zaman 

söyliyecek ve bu suretle onu genç icin Paristen uzaklaşmağa mecbur 
kızın hayalinden silmeğe çalışacak- d~ğil mi idik.. Ha .• Sahi bak •. Kar-

tı. jak .. Sen onu bilmiyorsun .. Sen bu-
F akat gözü önüne Cemalyan, Ta- raya geldikten sonra Pariste yeni 

tiano ve Niyang geldi. bazı hadiseler oldu. Bu hadiseler 
Bütün vücudunda bir ürperme do- muhakkak bizi ortadan kaybolmağa 

laştı. sevkediyordu. Telgrafın imdadımıza 
Esrarengiz ve ~orunmiyen bir yetişti. Anlarsın ya .. Şimdi kafa tut

kuvvete hepsi de tabi değiller mi mağı ve mırıldanmağı bırak ta bize 
idi. Bu kuvvetin emrinden dı~arı çı- burada olan işleri anlat.. Kısa telgra
kamazlardı. Bu işi tek başına halle- fmdan birşey anlıyamadık. Niyang 
demiyeceğini anladı. ta bizimle beraber geldi. Tayyare· 

Vnlbergere: den inince buradaki teşkilat mensup-
- Eğer Lorans hana ondan hah- ları ile görüşmeğe ve «iistad» ımızın 

sedecelc olursa kendisini iknaa çalı- emirlerini bize getirmeğe gitti. 
şacağım. Her halde onu unutması -BiTMEDi-

Masraf kanununa bağlı cetvellere gö-
re : 

Millet meclisi rei:sine 400, iki reis mu• 
avinine üçer yüz, geri kalan mebuslara 
yüzer, Hatay devlet reisine maaş ola
rak 1000, riyaset masrafı olarak 500, 
riyaset hususi kalem müdürü için 1 5 O, 
başvekil için 400, dört vekil için Üçer 
yüz, müsteşarlar için de ikişer yüz lira 
maaş tahsis edilmektedir. 

HOKOMETlN BEY ANNAMF..Sl 
Antakya, 7 (A.A) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 
Hatay millet meclisinin dün yaptığı 

toplantıda hükümet beyannamesi okun· 
muştur. Başvekil Dr. Abdurrahman Me· 
!ek tarafından okunan ve Hatay millet 
meclisi tarafından ittifakla tasvip edilen 
beyapname şudur : 

Sayın arkadaşlar, 

için muktezi tedbirleri almakta gecikmi· 
yeceğiz. Sıhhi durumun fenni ve mede· 
ni vasıtalarla ıslahına çalışarak nüfusuı 
muzu çoğaltmak, şehirleri, köyleri imar 
etmek yapacağımız işlerin başlıcaların

dandır. 

KOL TOR iŞLERi 

içtimai hayatımızın inkılapçılık ruhu
na uygun olarak sür'atle ilerlemesine ve 

bunun İçin kültür işlerinde beynelmilel 
taahhütler dairesinde milli terbiye ve 
tahsil esasları hbul ve tatbike çalı~ca-
ğız. 

Adliye teşkilatını medeni memleket· 
lerin hak ve adalet mefhumlarına ta• 
mamen uygun bir hale getir'=ceğiz. 

lŞÇl VE AMELENiN HUKUKU 
l ler sahada çalışan işçi ve amelenin 1 

hukukunu koruyacak tedbirler ittihaz et-
1 

meği vazifelerimizin arasında sayıyoruz. , 
Mütevazin bir bütçe ile meclise gele

bilmek, az masraf ve çok iş, müstahsil· İ 
!ere yardım. mükelleflerin gelirlerini ço
ğaltmak, fena usullerden uzaklaşmak 
mali dü~üncelerimize alacağımız tedbir
lere esas olacaktır. 

Kurtuluş 

kurtuluş yılAydının 
dönümü 

Bugün Hatayın ilk ve tarihi milli mec· 
!isinde huzurlıırınıza Hatayın ilk hükil· 
met rei i ınfntiyle çıkmakla bahtiyarım. 
Bann bu şerefli vazifeyi emanet eden 
muhterem dev1et reisimizin yüksek iti· 
matlnrına mazhar olmuş bulunmak be· 
nim için büyük bir saadettir. Uzun sü
ren mÜcadclelerimizden sonra kavuş· 
tuğumuz istiklal sayesinde huzur ve re· 
fuha erişmek mevcut olmakla beraber 

ZlRAA T POLlT1KASI ! ra®~-~Wıi~ 
Ziraatin fennt vasıtalarla inkişafına l ·. 

kutlandı 
Gece geç vakte kadar bayram ya
pıldı. Muhteşem. garden parti verildi 

• Aydındaki gardcn parti 

metht "ctrafını sardılar. Açılan halk küt
lesinin içinden fırlıyan bölük komutanı 
Durgut Barlas ile onu takip eden hükü
met konağının merdivenlerini geçtiler. 

BAYRAIC ÇEKiURKEN 

gayret ederek en ehemmiyetll servet 1 ~:..;'~:~ir.' llNl•Jı~:.• 
menbalarımızın toprak ve toprak altın-ı · 
daki mndenlerimiz olduğunu daimıı göz 
önünde bulunduracağız. ! 

Ticaretin muhtelif sahalan himayeye., 
mazhar olacağı gibi transit işleri de na
zarı dikkate alınacaktır. 

bayramını tebrik ettiler. 
Halk bu bayramı çalgılarla davul zur· 

nalarla milli oyunlar oynıyar:ÜC gece geç 
vakte kadar tesit etmiştir. 

YOZ KIŞ1L1K ZiY AFET 

iki Clakika sonr~ sevinç ~öz Y8Jları, al· Akşam saat 20 de belediye tarafından 
kışlar ve sürekli tüfenk ve makineli tÜ· Halkevinde alay zabitanına yüz kişilik 
fenk at~lcri arasında şanlı bayrağımlZln bir ziyafet verildi. Ziyafette sayın vali
bandonun çaldığı istiklal ma11ının aben· miz ve parti başkanımız özdemir Gün· 

sine uyar:k sallan': ~~l~na.. direkten 

1 

d~: ile. teş~kküller reisleri ~e m~tbuat 
yükselmcge başladıgı goruldu. mumessıllerı bulunuyordu. Ziyafetı halk-

Bu manzara hakikaten çok muhteşem evi tarafından ordu evi bahçesinde veri
ve çok ulvi idi. Aydının istirdadı sahne· len gardenparti takip etti. 
si canlı bir şekilde jems\l edildi. Şehir baştan başa şanlı bayrağımızla 

ve elektriklerle donatılmış geç vakte ka· 
AYDININ HE.DlYESl dar her tarafta tezahürat yapılm.ı~ır. 

Bayrak çekildikten sonra aşağı inen 
subayımıza hükümet konağının merdi· 
venlerinde b elediye reisi Nafiz Karabu· 

GARDENPARTl 

dak: Aydın 7 (Hususi} - Tayyare bay-

s b 1 A d k t l n ramı münasebetiyle Türk hava kurumu Aydın 8 ( Husuşi} - Dün Aydın; en hükümet önüne gelmişlerdi. < ayın su ay Y ın uru uşunu 

h 1 d b . • · G · · · 1: kıt'"' da ba"ta yıldönümü m;.lnaseb etiyle Aydın şehri tarafından geçen Pazar günü Orduevin· v'nçli ve tari i gün erin en ırını ya~ eçıt resmını y.npacaıı; -. " 
se 

1 

ulay sancağı olduğu halde bandosile be- adına olarak r:ı~ddi kıymeti az fakat ma· de tertip ettiği gardenparti çok neşeli 
şadı. l • 1 t• b.. ··k l t' rmn bir h"va içinde germi .. tir. Düşnt:m istilasından . kurtuluşunun raber .gelmiş meydan yerini a m~tı. nevı cıyme ı uyu o an şu saa ı a • .,. "' " 

1 v d' a· k ·· l b' nt Gardenp:ırtiyi ba~ta sayın vali ve par· 16 ncı yıldönümünü büyük sevinç ve Herkes büyük heyecanla on a tı sene gan e ıyorum. ::» ıyere · guze ır sa 
k f h d . • ti başkanı özdemir Günday ve eşleri coşkun bir heyecanla kutladı. evvel Aydıncı ilk giren as eri mü reze· c ıye cttı. 

1 b 1 ·"' ·· B d b l d' · · k'· "ye Bn. Necmiye Günday, alay komutanı Sab~hleyin erkenden kadın, erkek, nin girişini temsil edecek o an Ö iıgu un an sonra e e ıye relSl ursu 
k k ·· l b. t k ·· 1 d' B u Albay Rifat Kıran, şehrimizin en güzide büyük küçük bütün haik sokakları dol- bekliyordu. çı ara guze ır nu u · soy c 1• un 

k D · d 'l"h 1 · 1 .. kal Enver Demirayın nutku takip etti. aileleri şereflendirmişlerdir. durmuş, törenin yapılacağı hükümet O· erın en sı a ses erı ge mege, · P· 
.. b l d Bundan sonra sayın valimiz alay ko· Tertip edilen piyangoda bfr çok kim-nag .. ı meydanına doğru akın başlamıştı. ler çarpmaga aş a ı. 

d h 'l b l • halk selere muhtelif hediyeler isabet etmiştir. Tam saat 9 da vali özdemir Günday Nihayet bir süngü, bir süngü a apar· mutanı ı e su ay ar ve memurın ve • 
ve alay komutanı Albay Rifat Kıran ve ladı. Sağdan, soldan süngüler, etrafı tan bir çok kimseler belediyeye giderek Gardenparti sabahın üçüne kadar devam 

bayramı i ntibaları 

bütün aakerl va mülkl memurlar· •• ~ha~l:k,~k:o:ll:ıy~a~r~ak~~K=e~le~n~lvl:;:e~b:m:e:tç:ikl:::er:_~h~ük~'~ü~-~b~e~le~d;iy~o~r~e=e=in=i~zı=·y~a~re=t~e~d~er~e=k~k~urtul~=-u=.:.ıe_t_m_i~ıt_ir_. ___ -=::::16!.!..!.!!:!!:::!::.::.....~~~~~~~~~~~~~-----~~~--------lllllliııiıii._ .............. . 
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- 18 - Nakleden: Faik Şemsetti11 

Fakat bil ki bugün başında Bizans tacı olan bu kadın •• 
imparatoriçe Teofano bir sokak sürtüğüdür 

Bu son sözler Hıristidiyi büsbü-

1 

koyarak .. istikbalini mahvediyorsun. fbodrum odalannda, kuru tahta üze-
tün ptırtmışb. Sebastiyano bu sözleri aükfuıetle l rinde yatmak .. Vücudunu i~enceye 

Kağliyostronun kehaneti 
Madam 

bu 
Skot sekiz numaralı bileti almış 

ikrami)'eyi kazanmıştı bilet 
ve 

- Evet.. Hatta.. Hatta.. dedi. ve ciddiyet1e dinlemişti. 1 koyarak ruhunu yükseltmek için-
Devam et.. Başım kaldırdı. clir. - Kazanacak bir piyango biletini .... FAKAT SEK.iZ KAZANIYOR Kağüyostronun bütün günahı, ken· 
- Hatta ona kalkacak d senin - Aldamyorsun Hıristidi.. dedi. - Ya saraydan büsbütün kayb- bilmek bir kimya meselesini halden Tesadüf, üstüne vurmak, yoksa diler ine bir defa daha kazanacak bir 

bile elin oL.... Ben bütün bu yalan ve düzenleri b:- olması> çok kolaydır! dedir. kehanetin ruhu mudur). piyango numarasını belli etmeme~ 
- Kırarsın demek. liyorum.. - Kendi servetini şehrin fakir Şarlatanın bu sözleri, salondaki- Böyle olsa gerektir, çünltü on beı idi 1 . 
_ Dumı.adaD.r t.ereddüt etme.- _ Nasıl yalan 1 Nasıl düzen) halkına. sarayın ihmal ettiği zavallı 1 lerin hepsinin de merak ve hırsını gün sonra Kağliyostro tarafından Ve.. Bir akşam Kağliyostro salo-

den.. - Evet.. Yalan ve düzen.. lmpa- L Bizanslıların yardı""lllla hasretmek ayaklan~ırdı. sahte Laydiye iFet edilen numara, nunda, ateş başında rahat, rahat otu• 
Susmak sırası Hiristidiye gelmi§.- ratoriçe T eofano hakikaten odasım r ve bir parça daha Allaha yalda.sınai:. Laydı Skot h~.Y~~nla: . 8 numarası kazandı. Bu işaret üze- ruyorkcn, evinin yanın düzüne ka· 

ti. ve yatağını ayıracak kadar hastadır. f içindir. t~e senin de bilmediklerin - Aman .~osyo .. d~ı. Bu hu- rine 8 numaralı bir bilet alını~ olan dar polis tarafından istila edildiğini 
Diqünüyordu. Hele yavrusunu toprağa verdik.ten bunlar Hı.ristidi Söylediklerimin susta be:ndenızı de tenvır buyur- hayan Fri, 421 altın ve 470 bank- gördü. Zabıtamn elinde bayan fri 
-~~yanon.un bu karan çok sonra büsbütün erimiş hit:ıniJtir.Böylhepsi doğrudur~. Hiç biri hatır icin maz mısınız) notluk bir ikramiye Jcazarulı. tarafından alınmış bir tevkif karar1 

müthiş. bır §eYdı. . le bir kadında B!k denen his değil... söylenmiş veya uydurulmuş şeyler Şarlatan herif: Bu büyük ıerveti kazanan kadın, vardı. Bayan Fri hakime müracaat 
Vazı~e~ .her ne olursa ohun un- Yaşamak için kudret bile kalmaz ... değil ..• s~ ... B!:zzat ve bir gece im- - Hayır! dedi. Yıldızlardan aldı- ilk iş olmak üzere Kağliyostronun etmiı ve, Knğliyostrodan kitap, eş· 

paratorıçenın ortadan kalkmasını İmparatoriçe ölmek istiyor y~samak 1 t . .
1 

_ _] _ _ı sabahla- ğım bu ilhamları hatta hen kendim nezdine koştu, teşekkür ederken de ya ve saire bedelinden J 90 altın li-
• · · d ' -, para o~e ı e aynı OCllWa için hile kullanamam f kazandığı paranın bir kısmını §arla- ra alacaklı olduğunu yemin ile dava 
aea~ :.tı~ıyor u. . "nd değil... Ve nasıl olsa kendi kendine 1 dım .. Onun Allaha niyazlarını ve KOMEDlDEN FACİA YAi tana hediye etti. etmiş idil 

e stıyanonun sarayın sçı e ölecek •. Böyle bir insanı öldürmek •. kendi kah> ıstıraplarını kolavlıkla Ve, ani, fakat feci denecek bir Fakat.. Şarlatan büyük bir aza- z.abıta, mahkemenin verdiği tev-
onun müdafii ke.ilmcai bu İle engel Cinayetlerin en alçağıdır. Daha son- d d H• kes b ll bedbaht k 
olduğu kadar Sebastiyano için de . . • . . . . uy um: -~ . u ~va ı danın sahne oldu: met ile bu parayı reddetti. if karan üzerine Kağliyostroyu tut-
b ·· -k b · hlilc d k · ra Hırıstidi tunu bil kı ımparatonçe- kadını kim hilır hangı hovar Bay ve bayan Kağliyostro çok bü· - Paranın hepsi de sizin o bun.. tu ve zındana atb. Ve, Kağliyostro 
u~: ıkar te ]de eme tıd. k k miz senin zannettiğin. ... ve söylediğin kollan arruıında cün~ eder sanır- yük bir hayretle gördüler ki yüksek Benim paraya hir bir veçhile ihti- zındanda iken Lord Skot adlı serseri 

.., .... l'ILU pı yo aşının ne en or - .b. k _ı~-· • b L___ b" ka L K k ah al ·· tü de ' ,, 
.. · d d ki gı ı enUJ3mı erıu:ac. veren ır - JLen o... uo uru t t ar us n ve zengin bir --l..siyet olduklarını id- yacun yolttur. Haydi, çocuklarınızla adam Lorenzanm odasına zorla gir-

tugunu ve ne en aaray an uza aş- dı de~·w· 0 h da k ıb· · d k d' ·Allah · B' "n ev '1<1ll d 1_.ı_ :_:_...ı ak · tcd·~ · · l n gı ır. ru unu a ını e, en mı ına vermı,.. ır a - dia eden Laydi Skot şarlatanın ayak- birlikte yaşayınız ve .•. Bir daha da İ ve JWWntn güzü önünde, ~ .... e 
m Yaln~ ı!:~ı an amdı.~~· L!_ vücudunu da yalnız ve tek bir ~e vel canını almasını yalvanyordu. larına kapandı ve: piyango bileti almayınız{ dedi. penbe br toz bulunan esrarlı kutuytı 

ız alı'.lı erme ıgı oafCy var· ha-la . . l ben · d" L- kad lı Sah Lo 
dı: · g mış ve verml§tır. §te şım. 1 on~n.. ou . 1~?· - Merhameti dedi. Çocuklarını Beyhude bir tavsiye!.. Bununla a P götürdü... tc rdun kanıt· 

OdaSebas. . Bu tek fCY_de Allahtır. m~des B•zans ~~torıçesımn yaşatmak ve geçindirmek mecburi· beraber, bayan Fri, kendine kazana- atince bu penbe toz sayesinde kıt· 
. . tıyanilon~~ ımpa- - Gecelen odasından çıkıp by- müdafaa.aını bunun ıçın yapıyorum. yetinde bulunan fakir bir kadını acı- cak. numarayı göstermiş olan Kağli- zanacak piyango numaralarım ev• 

ratonçenın canı e u~..u olması bol , H "stı"d" u_L·- ' • _t-1 bilmek k V . . ması '·· ın 1•• rıwu;ız mıyım" yınız 1 yostroyu arhk hır mabut sanıyor ve vcıaen · müm ün idi t eı 
ıdı.. Ncd bu . b - Rahatini terkeclcrek, ipekli 

1 
Sahte büyük madamı kaldırmağa ona öylece tapınıyordu t Kağliyost- bundan başka, Kağliyostronun ni· 

km
_ 1_ • ~n sen 1~ u.munu şiltelerini buakarak sarayın köhne -BITMEDl- calısan Kağliyostro, çok büyük bir ro, oynamamak tavsiye ettiği ve hat- kah izinnamesini ve Lord Skotla ka· 

80 ax ıstiyorsun Sebastiyano. h. • I .. ·· b l · · k I .. h ld nsı tarafından Kag·lı"yostroya veril· . . ayret e: ta munase et erını ısa tbgı a e 
-d BeHn .18~cliı~erek burnumu sok- Jntı•hap hazırlıgv l - Ne>.. dedi. Bu kadar feci bir madam Fri her gün şarlatanın kapı· miş olan 200 liralık borç senedini de 

ma ım ınsti .. . ... "\ s· f k d ı· k d" . k k alıp go··tu··rdu·· y vazıyette mısınız,. ız, s oçya a sına ge ıyor ve en ısme azanaca · 
- T~İ: Tesad-f d geniş araziye ve büyük ~talara ma- yeni bir numara bildirmesini rica AMANSIZ BiR MÜCADELE 
- a 1

•• u enen ° yaman lik bir Laydi değil misiniz> ediyordu. Bundan sonra, Kağliyostro ile git· 
zırılh yok mu .. işte o soktu. Aydı be edi->e intihap heyeti - Heyhat, mösyö.. Vaziyetim Madam Fri, Lorenzayı merhame- tilcçe artan düşmanları arasında 

- Peki ama •. Bu işte senin .bil- O J ~ size itiraf ett iğim gibi berbattır. Ta- te getirmek için de çok çalışh ve ni- amansız bir mücadele. bir harp baş-
mediğin bir~~ eyler v~. Sen bili- faaliyete geçmiş bulunuyor şımakta olduğum Laydi unvanında hayet güzel ltalyan kaclma kıymetli Iadı. Şarlatan ftalyan bu adamlarla 
yor musun kı ımparatonçe T eofano hiç bir veçhile hakkım yoktur. Be- bir hediye kabul ettirmeğe muvaf- tek başına uğıapnak mecburiyetin· 
hiç te böyle hayatını feda edecek ita- . nim adım, sadece Maridir; bay Skot fak oldu. Bu hediye kıymetli bir ku- de kaldı. işin garip ciheti, Kağliyost-1 
d~r müdafaaw ve. mu~ya Jayık Aydın 8 (HUSlUi) - Şehrimiz bele- kon. Türkan, lsmaıl. Hakkı Şe~~et .ve kocam değildir. Vakıa üç çocuğu- tu idi. Fakat Lorenza bu ~utuyu tet- ro mahkemede herkesi kendine! 
bır kadın degildır. Sen bı1iyor mu- diye meclisi geçen Pazartesi günü hde- Mehmet Can Tok, ıntihap encumenıne mun babasıdır, fakat onlan iaseden kik ederken, alt kısmında gizli bir kı- 1 yh b 1 _____ 'dit ,, b -ı.-...tcı 

t_! • t Leo kan iha d" · · · N f" B d w b L __ , w l 1 d 1 ~ a e tar uuııa:u. 1 ve u ~t-' sun ıu ımpara ar n sına - ıye reısımız a ız u agın aş1L1U11ıgın· ayrı mış ar ır. 1 acizdir. Çünkü .. O da sadece bir us- sım bulunduğunu ve bunun içinde d"' da ka bed Kağl" 0 
net etmekte bakbdır .• Ve ')'ine bili- da fevkaJôde bir içtima akdederek inli· Reis Nafiz Karabudağın başkanlığın- tadır. Mösyö! Bana acıyınız ve beni de 62 elmastan mürekkep bir ger- sonk a~k~I b' Y kie"!1d L_JdıyosNtr .• 

I_! bu - "-"- da a· hab b la w b" W• •• l . d l . t"L" •• • b l d. ' ld h l ço mu§ u ır mev e ~ ı. ı yor musun ıu gun uot•D 12.ans atın aş nacagı ve ıtecegı gun en a top nnnn ın ınap encumenı, e e ıye· kurtarınız... danlık mevcut 0 uğuna ayrct e . _ı 
imparatorluğunun tacım tafıyan bu tayin ve tesbit e~tir.Medis. bu içtima- ce hazırlanmı~ intihap defterlerinin ee• gördü. h~y~t m~ut 8 numara .m~~es~nı 
kadın belki de bir 90kak: or08pusu- uıda mevsim itibariyle şehir halkının ele- kiz eylül 938 perşembe günü {Bugün) 8 NUMARA OZERINE HARE.. MADAM FRlNlN JNADI hak~me soylemek mecburıyetını hıs-
dur 1 serisinin bnhçelerde bulunması hasebile belediye ve hükümet daireleri kapıları- KET EDlNIZ.. Kağliyostro bu hediyeyi haber al- setti. 

HırUtidi, Sebutiyanonun iıyan- intihababn bir aünde bitirilmesi gayıi na asılmasına karar vermiştir. İntihap Kağliyostro, bu hiç beklemediği dığı zaman çok kizdı. Bu hiddet, he- Halbuki hakim mevkiinde bul~ 
kar bir itiraz hareketini eezd..iği için mümkün olduiunu nazarı itibara alarak defterleri 14 eylUl 938 çarşamba günü vaziyet ve teklif karşısında biraz ir- diyenin Lorenza tarafından iadesini nan adam, tılısım ve büyüye son de
onun söz söylemesine meydan hı- seçimin 3 Teırinievvel 938 tarihinden saat 18 de askıclan kaldırılacaktır. kilir gibi oldu. Fakat müteessir ol- mucip olamadı, fakat Kağliyostro- recede düşman, tam manasiyle dit!" 
rakmadan devam etti: 8 Teşrinievvel tarihine rutJıyan Cwnar· Defterlerde adları olmıyanlar ve yan- maktan da kendini alamadı! Kısa bir nun evini deği§timıesini icap ettir- dar bir protstan idi. Kraliyet piyan• 

_ Evet.. Bunun. böyle olmadığı teSi günü zevaline kadar uzatılmuuıa lış yazılmış olanlar o gün akşamına ka- düşünceden sonra, Kağliyostro ka- di. gosunun mahremiyet ve gizliliğini 
ne malum .. Dü§Ün bir kerre .. lmpa- ve rey sandıklarırwı belediye daireeİ.De dar itirazda bulunabileeeklen:lir. 1 rannı verdi ve: Kağliyostro bu defa da büyük Suf- bozmağı büyük bir suç saydı. Kağli· 
ratoriçe kaç zamandanberi ve sözde komılmasma karar vermi~tir. - 1 - Pekala madam f dedi. 7 Kanu- folk Strite nakletti. Fak.at iki evin yostroyu aldığı kıymetli kutuYo• 
kadın hastalığı var diye kocasını ih- BEJ...EDIYE lNTlHAP E.NCOMENl ış Muhafız Gücü bisik- n evvelde çekilecek piyangoda 8 adresi çok zaman meçhul kalmadı ve kutu içinden çıkan gerdanlığı iade-
rnal ediyor ve koynuna girmiyor. BAŞINDA l ·ı . J • ..J 1 numara üzerine hareket ediniz. Ay- bayan Fri .Kağliyostronun yeni evini ye ve tazminat venneğe mahkUııl 
Yatak odaları ayn .. Bundan istifade intihap defterleri belediye kapısına etçı erı zmırae , nı zamanda da biletleri yeni ayın öğrenmeğe muvaffak oldu. Ve aynı etti. 

-BiTMEDi-ederek te, tıpkı senin Prenses Tek· ~sıldı .. Bel~diye.intiha~a~ idare ~tm~jBAŞTAR~l 1 NCI SAHIFEDE,onuncu günü .öğleden evvel alımzf binanın üst kahnda bir daire tuttu{ 
lanın evvelce yaptığı gibi bazı gece- uzere t~kıl edılecek ıntıhap encumenı hareket etmıştı. Sahte Laydı, çok memnun oldu Kağliyostro bu kadının inadından 
Jer saraydan kayboluyor. Nereye gi- için mahatlelerden seçilen mümessiller Polatlar, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, . ve Kağliyostroya da sonsuz teşek- adeta korktu. Bu komşuluk onun -emnz:zzamzz:mmCZJ!ll 
diyor) Muhakkak bir yavuklu koy- dün öğleden aonrıı belediyede toplana- Balya, Çanakkale, Ezine, Edremit, Ay· kürlerde bulundu. Fakat bu toplantı için artık bir ha~ belam oldu. Bayan 
nuna .. Sen bunları bilmiyor'iun .• Sen rak kur" a çekmişlerdir. valık, Dikili yoliyle lzmire gelmişlerdir .. I da soğuk bir şekilde nihayet buldu. F ri bazı rica ediyor, bazı da tehdit
ortada mazlum ve herkesin hücum Çekilen kur"a neticesinde yirmi altı Buradan Manisa. Demirci, Kütahya. Af· Çü~kü Kağliyostro durgun idi. Her kar bir vaziyet alıyordu! Bu taciz
ettiği ve ... güzel bir kadın görüyor- k~i ıeeçilmiş ve i ·m1erine kur'a çekilen yon, Akıehir, Konya, Eminevi yoliyle kesı aldatan bu şarlatan hiç bir sıfat lere artık tahammül edemiyen Kağ
sun .. Onu korumağı, onu tehlikeler· bu heyet intihnp encümeninin altı kişi· 28 Eylwde Ankaraya dönmüş olacak- ve mevkii olmıyan bu kadının nez- liyostro, bir gün bayan Friyi kapı dı-

Kiralık haneler 

den muhafaza etmeği bir kabadayı- den mürekkep olmasını kiırarlnştırdığın- lardır. dine kibar ve zengin bir kadın olarak şan etmek mecburiyetinde kaldı! 
lık sanıyorsun .. Ve işte bunun için- dan isimlerine kur'a isabet edenlerden Büyük bir spor turnesine çıkmış olan sokulmuş olmasını izzeti nefsine bir Bu hareket, Skot ve şürekasını 

Şehir gnzinosu arkasında 5 ve 3 
odalı konforlu iki ev ayn' nyn kira-ı 
lıktır. lstiyenlerin gazetemiz idar~ 
hanesine milracaatleri. 

clir ki kendi hayatını bile tehlikeye Fuat Erliçin, Zati Zengi. Cemal Ergene· bi$ikletçilerimizc hoı geldiniz deriz. türlü yediremiyordu 1111 intikam almak arzusuna sevk.etti! 

~H~lk-~}J= e~~·e··a~~~~~ak=~du~~-~~~o~:•:c~~~~··•b•uut~:nr~A~-~ 
a masa af} kansını ve kızlarını açıkta bırakmak- mek alacak bir parası yoktu buse- larda dolaşmağa başladı. Bir kaç de- sun} 

tan ise ölmeği daha ehven buluyor· !aletten kurtulmak için ölmekten fa terzinin yakınından geçip ona - Evet tanıyorum. 
11• ................................................... du. Kendi ölüp gittiği zaman hiç ol· başka çare olmadığından gece karar baktı ise de birşey söylemedi ve ge- - Sakın bize bir fenalık maktıt' 

C • ı • K mazsa onlara ba§larını sokacak bir vermişti. Fakat ölüm kendi kendine zinmesinde devam etti. eliyle gelmi§ olmasın) 1 
ın 1 aya yer bırakmış olacaktı. gelmiy.ordu. Hayatına hateme çek- lki de bir duruyor, g-Gya beklediği - Adam sende! DüşündüğÜI 

Bir gece Ali, hastanın yatağı ya- mek fıkrine düştü ise de buna da birini uzaktan görebilmek için imiı şeye bak 1 O nerede, fenalık düşütl' 
nında oturmuş dalgın dalgın düşü· bir türlü cesaret edemedi. Kendi gibi sahra tarafına nazarlar abyordu. cesi nerede> Kendi derdiyle m~gtıtl 
nüyordu. Biraz ötede kızlar büzül- kendine dedi: Kızın bu harekatını merak ile aeyr- - A 1 demek ki bunun derdini dcı -2- müı uyuyakalmı§lardı. Odayı sönük - Bari şu cinli kayanın yanına etmekte olan terzi biraz sonra bir pa- biliyorsun) 

- Hele bir talip zuhur etsin de di ekmek parasından başka bır de bir kandilin hafif ziyası adeta · bir gideyim. Orada cinler çıkıp beni öl- tırtı i§itti. Birinin geldiğini zannede· - Evet.. Bir kansı ile iki kıt' 
o zaman düşünürüz. Olmaz ise evi ilaç parası bulmak lazımgeliyordu. mezar gibi tenvir ediyordu. Birden- dürsünler yahut bana bir geçinecek rek endişe ile o cihete baktı. Ko,arak var. Onları beslemekten aciz kaJıt1 
satar onlara cihaz yaparız. lıler ise gittikçe fenalapyordu. Haf- bire başını kaldırdı ve ayağa kalka- versinler. gelmekte olan güzel bir ceylanı gör- melek gibi güzel, fakat biç:-.reye et1' 

- Hiç öyle ıey mi olur} Evıiz tada bir gelen müşteri timdi hiç gel- rak gezinmeğe başladı. Odada bir Bu kararla Ali §Chirden çıkıp doğ- dü. müsaade etmiyorsun. Son derece f,• 
de kabrsak vay halimize 1 Açlıktan mez olmu§tu. Biçareler dükkanda hasta ile uyumakta olan iki kızın ruca kayanın yanına gitti. Bir tarafa Kız ceylanı tutup yüzünden ve kir ekmek parasını bile çıkaramıf~~· 
baıka bir de sokak ortalarında kal- ne varsa birer birer sattı. Sonra sıra mevcudiyetini unutmuş olduğun- oturup bekledi. Akşama kadar fev- gözlerinden öptü kayanın yanma Kızlanru kocaya veremiyeceğini el~ 
maki Doğrusu tahammül edilecek evdeki bir tencere ile birkaç lahana dan yüksek sesle kendi kendine söy· kalade bir hal vaki olmadı. Güne§ yaklaştıklarında: fiindükçe çıldıracağı geliyor.Hele 6' 
gey değil.. geldi. Zaten aenelerdenberi yemek leniyordu: batıp ortalık karardığı zaman terzi- - Haydi iki gözüm ıoyun da içe- dört gündür kansı hasta olduğu-~ 

- Ne yapalıml Eğer aokaklarda pi§irdiJderi olmadığından bunlar ev- - Artık benim için ya§Clmak ha- nin gözlerine türlü türlü hayalet gö- ri gidelim, dedi. adam bütün bütün pprmıştır. f'I~ 
sürünmek kısmetimizde var İle o da de fazla gibi idiler. Bunlardan aldığı ram t ölüp kurtulmalı t Bu halde geç- rünmeğe bqladı. Biraz ıonra ay do- Ceylan enclitcli bir tavırla etrafına var iae tattı. Artık her ümidi k~ 
olur. para ile bir hafta kadar idarei mas· miı hayat cehennem azabından da- ğarak her tarafı gündüz gibi tenvir bakındı. Ba§Inı dört tarafa uzatarak Selameti ölümde arıyor. O makfS'' 

Biçare Ali usta zevcetine karp lahat eyledi İle de o da suyunu çekti. ha ağır 1 Acaba ne yapsam> ölmek edince bu hayalet te zail oldu. kokladı ve dedi ki: la buraya geldi. 
metin görüruneğe gayret ediyor ise Artık satacak birtey de kalmamıştı. için ne çare bulsam} iki saat kadar bekledi. Birdenbire -=.. Burada insan kokusu var. Yal- - O halde aen de onun bu e~· 
de kendi yüreğinden kanlar p!iyor- Ali evi satmak fikrine düıtü. Fa- Biçare terzi odada tabaha kadar bir çatırtı duyarak dönüp kayaya nız değiliz. sunu yerine getireccbin öyle ~' 

11 
du. Bu hal günler, hafta, aylar geçti. kat buna bir türlü gönlü razı olamı- durmayıp dolaşb. Henüz şafak at- bakh kayanın yukarıdan qağıya ka- - Evet, fakat haizi ehemmiyet - Eğer sen müsaade etmez ~ıJ 
Bir ürlüt refah ve saadet yüzü göt- yordu. Haneyi satınca miifteriye tes- mış idi ki kimseye haber vermeden dar ortasından yanlmıt olduğunu değil.. tabii yarın sabah ölecek. ~ıt 
termedi. lim etmek lazımgelecelt, kendileri de çıkıp gitti. Onun kapıdan çıktığı an- gördü. Ali kemali dikkat ve merakla - O yabanci kim oluyor> kurtlar kuşlar yeyecek. lşte bu "f1J 

Bir gün kadın açlıktan, dü§iin- evi terketmeğe mecbur olacaklardı. da kızlar büzüldükleri yerden sıçra~ gözlerini oraya dikmiı bakıyordu. - Canım fU Semerkantteki terzi dolayı onu adamdan saymak doi t• 
mekten bitap düşüp hasta oldu. Ya- O zaman hane kirasını nereden te- yıp kapıya koştul .. ~. Süratle uzakla- Kayarun arasından gayet güzel bir Ali yok mu. i§te o ıuraakta oturu- değildir. Çünkü dünyada birkaÇ .,ıt 
takta ve ate§ler içinde kaldı. Bunun darik edecek ve \'erecekti) Bir iki şan babalarının arkasından, mahzun kız çıktı. Gelin gibi baştan ayağa yor ise de bence adamdan madut de- lık misafirdir. 
ile terzinin sefa1eti kat kat arttı. Şiın- ay sonra sokak ortalarında ka1ma1a- ve meyus bir halde baktılar. beyazlar geyinmiı ve batına da ince ğildir. -BiTMEDi_... 
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Hamle Yapan Güzel TRAKY A'mız 
Taşından ve Toprağından Hayat Fışkıran 

Bu Güzel 
Yarını 

Yurd Parçası Bize 
Vaid Ediyor 

Sekizinci Fuarımızdaki Trakya 
Neden bilmem, Trakya adı üzerimde 

Adeta büyüleyici bir tesir bırakır. Trak· 
yaya ait bir eaer, hatta bir iz görünce onu 
~aima beyenmiye ve eyi sörmiye ken· 
Ciimi kandınnm. Eser veya iz, muvaffak 
l:>ir ıey de olsa, ona kartı hissen bir rüt
:vet vermit gibi olurum. Bu hissimde, ne 
plan söyliyeyim daima ileri gidenlerde-

phiı .• 
TRAKYA pavyonundayım. Hayır 

Trakya pavyonunda değil de, Trakya
Clayun. önümde yCJil ovaları, zümrüt le.ö
teleri ve güzel göçmen evleriyle Trakya
nın heybetli varlıiı ldeta tecessüm etmit 
aibi... Pavyon ilk nazarda insana olgun 
:ve dolgun bir hu veriyor. 

Bu pavyonda beni karıılıyan zat, her 
llb'aretçiye olduiu gibi bana da inceden 
inceye izahat v;rdi. Trakyayı sevdirmek, 
beyendirmek için kenduinde bir çallfma 
T• bir gayret hiaaettim. Trakyayı olduğu 
kadar değil de olduğundan güzel anla· 
tan bir hali vardı. Hoıuma gitti doğru
au.. Bu müsbet tanıtma ıekli, keıki diğer 
pavyonlarımızda da bulunsa, bu rek
llm ruhu herkesin benliğini sarabilse .• 

Beni gezdirene sordum: 
- Şimdiye kadar pavyonunuzu kaç 

kiti ziyaret etti: 
- 400,000 kiıi .. 
Hesap ettim. Fuarın açılışının on ye· 

dinci günündeyiz. 400.000 ziyaretçi bu 
pavyona uğnyarak bqer, onar dakika• 
lannı harcamıtlar. Oradan bütün bir ruh, 
bir mana, g\İzel bir ifade almıılar ve 
memnuniyetle ayrılmıılardır. 

Trakyayı hep seviyoruz. Bize yakın 
aeneler içinde epeyce çile çektirmiı, 

epeyce hasretimizi kendiaine mal et-

mittir. Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve 
Kırklareli bize, bu pavyonun içinde çok 
güzel eaerler veriyor. 

PAVYONU GEZERKEN 
Tabiat aanki bütün güzel köşelerini 

T rakyamızda toplamıı gibi canlı ve ade
ta hareketlidir. Edirnenin güzel köteleri· 
ni temsil eden yağlı boya levhalar ilk 
nazarda gözlerimizi okşıyor. 

Fuardaki Trakya pavyonu, süslü 
elektriklerilerinden fışkıran manalı ek
larajiyle insana Trakyayı gezmİ§ gib~ 
toplu ve dolgun malumat vermektedir. 
Pavyona girerken, gayretli bir Türk it
çisinin elinden çıkan bir eelektörü, yine 
pavyonun etrafındaki eüslü kafeslerdeki 
Tavuk ve tavpnlan gördüm. Hele ya
muk, yumuk gözleriyle her geçenin na• 
zarlannı okııyan tavtanlar beni epeyce 
alakalandırdılar. Bunlar T rakyanın pek 
bol olan ıslah istasyonlarında bin bir iti· 
na ile yetiıtirilmiftir. 

ON STAND 
Trakya pavyonunun İç kısmı on ayn 

standa ayrılmlf ve on kısmı bize T rak
yanın tamamını vermiştir. 

Birinci Stand Şarap, tütün, zeytin ve 
zeytinyağlarını önümüzde sermektedir. 
Burada mevcut grafikler bize T rakyanın 
bu maddeler üzerindeki çalışmalarını, is
tihsalatını grafikleriyle nümuneleriyle 
pek canlı olarak anlatmaktadır. 

Trakyada 17000 ton üzüm yetişir. 

T rakyanın meıhur üzümleri bir taraftan 
iç ve dıt piyasalara yat olarak ıevkedi
lir ve kuvvetli bir İlltihlak pazarına ya
yılırken öte taraftan da prap imalinde 
kullanılmaktadır. 5000 ton Şarap mem
leketin her yerinde beyenilen Trakya ıa-

TRAKYA PAYIYONUNU 
400,000 kişi ziyaret etti 

paviyonunda bir tetkik yaptık 

raplannı tqkil etmektedir ki, bu büyük rafına yayılan Trakya zeytinleri her yer-
bir kazanç kaynağıdır. de aranmak.tadar. 

YETiŞEN MADDELER Pavyonun ikinci etandında toprak 
T rakyanın nefis zeytinlerini eiz de ta- mahaullerini gözden geçiriyoruz. T rak

nıyacaksınız. İri boylu diğer zeytinlerden yanın güzel ve verimli buğday mahsulü, 
ayrılan Trakya zeytinleri aenede 2000 naz1ı bir gelin huaasiyetiyle koskocaman 
ton yağ İstihsaline salihtir. 15000 tonluk bir yer İfgal etmiıtir. örnek ve üretim 
zeytin rekoltesiyle memleketin her · ta- çiftliği, her çqit mahs\il üzerinde o ka· 

THAKYANIN U~ ff (O(f t 
Kültür, Köy ve Göçmen 
Her gün ~lı yeni bir eser, attığı General Dirilt, Sdılıat vekaletiniıl 

kuvvetli bir adım, tutuğu verimli bir işle yerleştirilecek göçmenler işi etrafuıdl 
gözlermizi üzerine çekmesini bilen Trak- bir sualine ıu cevabı vermiıti ~ 
ya bölgesi, çok değerli Trakya umumt - c Trakya, ana vatana iltica edeO 

müfettişi general Khım Dirik'in idaresi göçmen çocuklarının hepsini barmdıı

sayeslnde kalkınma d!vasmda ön safı mıya, doyurmıya ve terfih etmiye elve
tutmuştur. Uzun seneler harap, bakımsız rişlidir.> 
ve mühmel kalan Trakya §11 Anda bq- Şüphe edilemez ki bu cevap, büyük bir 
lıca Uç dAva Uzerinde durmaktadır: cesaretin, enerjinin neticesiydi. Netekitll 

A) Köycülük kalkınması .. Trakya, ana vatana iltica eden göçme~ 
B) Göçmen siyaseti.. ]erin yansından fazlasını kabul ederkell 
C) Kültürel çalışmalar. hazırlanmlf ve her noksanını telMi & 
Köyil ve köylilyü çok yakından tanı- mişti. 

yan, köylil ile hemhal olmasını bilen ge- Göçmen kardeşlerimiz Trakyaya ayak 
neral bu sahada bqarılması gereken il- basınca kendilerini sıcak bir kucak, m~ 
leri bir plAnla düzenine koymuştur.Köy- fik bir el, Cümhuriyetln mişafirsever ell 
lüniln terfihi için evvel& köylü elindeki karşılamıştır. 

yaşatıcı ve doyurucu kuvvetlerin artma- Kendilerine ilk önce toprak verilmir 
sının icap ettiğini bilen general, onun tir. 
gelirini artırmak için değişik ve çeşitli Başlarını sokacak bir yuva verilmlf" 
ziraata kıymet ve ehemmiyet vermiştir. tir. 

Bugün falan köy, şu mahsulle geçini- Tohum verihniftir. 
yor, dedikleri zaman Umwnt müfettiş Çift havyanı verilıniştir. 
general Dlrik derhal isyan• etmiş ve çe- BunJuın hepsinin üzerinde, benlik 
şitli maddelerin ekilmesini emretmiş, verilınJştir. 
köylUye parasız tohum vermiş, kazanç Göçmen, Trakya bölgesinde en mesUI 
kaynaklarını arlırm1f ve köylüyü yeni unaurdur. O kadar ki, köylUler, göçme• 
bir kazanma ruhuyla teçhiz etm1ştlr. lere gösterilen yakın alAkaya bakarak 

Trakya bu dAvasında iğnyele kuyu Bizim de göçmen olacaiunız geliyor, d• 
mi<11lerdir. kazarcasına ısrarla çalışmaktadır. -y 

dar ehemmiyetle dunnuı ki. her mah
sUI kendiliğinden etandardize edilmiı

tir. 
T ralc.yanın çok deierli umumt müfet· 

titi sıeneral Dirik, daha İzmir valiliğinde 
iken atandarizuyon davuma ehemmiyet 
vermiı. lkbsat vekaletine gönderdiği ra
porlarda bunun lüzumundan baheetmifti. 

Türk mahsulünü kurtaracak atanda
rizasyond ur. 

Bunu Trakya pavyonunda çok eyi 
müphede ediyoruz. Toprak mahsulle
rinin her nev'i atandarize edilmit ve dlf 
piyasalar için, beyenilecek \ir hale geti· 
rilmiıtir. 

General Dirik kültürel çalışmalar bah-
sinde bUtUn bölgelerin ön safındadır. 

Trakyada köy yatılıları açılmlfbr. 

Köy eğitmenler kursları açılmıştır. 
Azat obalan faaliyete geçirilmiştir. 
Ziraat ve nalbant kursları açılmıştır• 
Eski eserleri sevenler kurumu faaliy• 

te geçmiştir. 
Yardımcı kUltilr kurslan açılmıştır· 
Gezici filimlerle köylünün uyandanl

masına çalıtılmııtır. 

Tarihsel izerlerin meydana çıkarım-' 
sı bahsinde bUyUk bir hamle başarılmJI' 
tır. 

PtRINÇ NOMUNELERI Trakya başarılar içinde kalkınma 
Evvelce P"ırinç için bir vatan göateri- vasındadır. Trakyanm bqarıcı, halnıeı.., 

lirdi. ve muvaffak başını, umumi milfettlf "1'_ 

Ve.. bu milfahede, gayet yanlıt bir neral Dirlk'i tebrik etmek 
,eydi. yaparken büyük bir haz duyuyorus. 

- SONU ONUNCU SAHIEFEDE - ADNAN BtLG!!'l' 



Dünkü güreşte de yenildik 
Çoban, · sayı ile galip .. Celil, rakibi

sırtını bir dakikada yere getirdi • 
nın 

Dün aktam misafir FenlandiyalılaTla 
Creko Romen üzerine yaptığımız ikinci 
karıılaımada da yenildik. Derhal ıunu 
kaydedelim ki misafir güreıçiler Creko 
_R.omendc çok yüksek kabiliyettedirler .• 
Jlilhaua en ziyade nazarı dikkati cel
beden 61 kiloda gürcten Pihlijamaki 
ldl. Bu gUrctÇiye aayı hesabiyle mağlup 
olan Halil btikbalin pmpiyonlanndan• 
d ır. 

Dün aktam parlak bir zafer kazanan 
Cdal da ateı gibi bir güreoçidir. Rakibi
ni tutmasiyle mindere sermesi bir oldu. 

' t>Unldl ııüreılerdo de misafirler takım 
t'fttbariylo S - 2 ııalip gelmiılerdir. 

T eluıik neticeler ıunlardır ı 

56 KtLO ı 

.-~ 

~l 

Kiaclli • Şefik güreıti. 8 dakikada F enlandiyalı 8 dakika 2 3 saniyede tu~ zevksiz cereya:ı etti. Neticede Ahmet 
Fenlandiyalı tuıla galip. 

61 KtLO ı 

Pihlijamnki - Halil gürcıinde m isafir 

yaptL sayı hesabiyle mağlup sayıldı. 
72 KtLO {Serbest) Mersinli hasta idi. 
Ccliil - Kinuneyi b ir d akika 1 O sani· 87 KiLO : {Serbest) 

Musta fa hasta olduğundan Yerine 
Mehmet güre~ti. Mehmedin kar11sındaki 
güre0 çi Herme jdi ve üç d!Jıkika 31 sani
yede tu~ln galip geldi. 

Ağır siklette Çoban Mehmetle Mel
lova güreşi kovalanınca oyunu gibi ol
du. Fenlandiyalı sık sık minder dııına 
kaçtığından çoban sayı heaabiyle galip 
ilan edildi. 

GOREŞÇtLER ŞEREFlNE. VERt. 
LEN ZtYAFET •• 
Dün akşam fuar gazinosunda misafir 

Fenlnndiynlı güreş ekibi ile gürctçileri
miz şerefine belediye tarafından bir zi. 
yafct verilmiştir. 

ıürcşçi sayı hesabiyle galip ilan edildi. ı yede tuşla yendi. 
Ziyafette vali bay Fazlı Güleç, fznıir 

müstahkem mevki komutanı, belediye 
reisi B. Beh çet Uz, bir çok zevat hazır 

bulunmuşlardır. 

66 KtLO : 1 76 KiLO : 
Koskela - Doğan karıılaımasmda da' Pikgosnari Mersinli Ahmet güreşi 

Zayıflamak 
• • 
ıçın 

Bugün size, sıhhatinize zarar verme
den ve vücut gÜzelliğinizi kaybetmeden 
kendi kendinize, kolayca yapabileceği-

. 

, .. 
ğınızı resimde {!Ördüğünüz gibi dik olo.-

1 rak kaldırınız. Aya~nızın ucu yere t;ev
rik ola<Aık. 

Sonra knlkın, ayağınızı yavaş yavaş 
indirerek yere basınız, cağ aya: nızı kal-

dırınız. Bu hareketi bir knç defa tek-i rarlaymız. I 
2 - Ayaklnrınız aynktır. Kollıınnızı l 

yukarı kaldırın. Yumruklarınızı cıkın ve 
ı vücudunuzu çok hızlı olmnmak 9artiyle 

öne eğin, t& ki yumruklarınız ayak uç
larınıza değcin .. Sonrn yava§ yavaş doğ

rulun. Bu harc!~eti yaparken diz kapak-

larınızı bükmiyecck<iniz. İ 

3 - Ayal~ta.. Bncal-lar ayrı!:.. Kol-
br yona nÇık.. Derin nefes clınız.. Ne-

fes verirken sağ kolunuzu sol nynğınızın 

I ucun::. doğru cğiniz. ( Dizlerinizi. ~ük-

l 

le yapınız. H er elinizle on d efo tekrarlı· 
~acaksınız. 

ı 4 - Yerde cırtüstü yatıyorsunuz. El

leriniz La;ıınızın üstüne knlkıkt1r. Derin 

1 - Ayaktasınız. Ellerinizi kalçanıza 
~.oyunuz. Sağ bacağınızı, diz kapakları· 
nızı gev~etmeden dik tutunuz. Sol nya- ı 

Böbreklerden idrar torba.sına kadar yollardaki hastalıkların ~ 
ıını kökünden temizlemeh için (HELMOBLö) kullenınız. 

Böbreklerin çalı§mak kudretini arttınr, kadın, erkek idrar zorluk
lıınnı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnaını, sık 
sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Vekaletimizin resmi ruhsatını biiz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur. 

DlKKAT : HELMOBLö idrarı temizliyerek mavilqtirir. -

r-Aa1z1ze~rm·ım1~

1 
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Adamına gôre hesab!I 
Baron Roçild, bankası memurl_arından 

birisinin her gün işe geç başladığını ha
ber almış ve bir gün bu memuru tuta

rak: 
- } ley arhdaş.. . iş ba§ı olalı tam 

bir saattir. Bu saate kadar ne yaptın L 
Hele bana söyle .. Saat kaçta kalkıyorsu
nuz~ diye sormuştur. 

- Saat sekizde kalkıyorum! 
- Bnk .. Ben patron ve banker ol-

duğum halde ııaat beşte kallcıyoruml 

- Bundnn tabii bir şey olamaz. Siz 
Barnn Roçild olduğunuz için saat beşten 
itiblll'cn uyanmağa ve varlığınızı daha 
fozla görmeğc mecbursunuz.. Ben aciz 
memurunuz fzak Meycrim. sekizde kal
kar ve ancak bir kaç saat kendi sefil var
lığımı görürüm. Daha fazlasına da ihti

yacım var mı} 

---*·---
Hakkı :vokmu ? 

Bir yerde, istatistiklerden bahsedili
yordu. 

Bir adam dedi ki: - Cihan Bilardo 
hilyalarını yapmak için "Cmede alb yüz 
file ihtiyaç vardır. Bunu oon istatistik 
ler gösteriyor. 

Bir adam da gözlerini dört açarak: 
- Cidden harika! dedi. Yalnız bu iş 

te anlıynmndığım bir nokta var. 
- Ne gibi} 

.. 

- Bu zavallı hnyvanlar, bü nazik iti 
yn pmnğı nasıl öğreniyor !ar~ .. - Y eni çevircceğiTzı filimde dört renkli bir çocuğu111 olacak ... ___ * __ _ 

Şarap ve haram Avlamak kolay 
Nasıl inanılır Bir bekt~ babası müritlerine hemen Bloh, genç yeğeni Yasefe: 

Ahmet Adsıza, çok acvdiği bir arka
daşının öliimü haberi verildi. Ahmet ye
rinden fırlıyarak: 

her yemekte: -- Eyi ki geldin .• Sana genç, güzel 

- Mümkün değil, dedi. Bu haber 

yanlı~ olacaktır. 

- Erenler.. Bu yemek ile birlikte 1 ve zengin bir kız buldum. Bu kız aayc-

mutlıık~ ş~rap içil~.~id~~· d.~r ~i~ . sinde h:-"1 zengin olac:aksın, .hem de ba 
Müntlennden bınsı gormuı .ki bırlikte kız sem çok aevecektır. dedı. 

şarap içilecek hiç bir ycyecck yok ve - Dayı, kwn zengin olduğunu anla· 

- Neden y:ınlııı olsun .. Cenaze me
rasiminde hazır bulunduk. 

-Kabil değil inanmam, çünkü onun
la ben daha bir hafta evvel beraber 
idim. Sözünüze nasıl inanabilirim. 

sormuş : 

- Şeyh efendi, fllr&P fU hale göre ne 
ile beraber içilirse haram olur}. 

- Su ile yavrum, ııu ilel cevabını 
almı~I 

mak kolay, güzelliği de b öyle .. Fakat 
beni seveceğini nereden anladın} 

- Bunu anlamnk bir marifet değil 
ki.. Onun şehirde sevmediği insan kal
madı! 

H. KAT IZMIR iKiNCi HUKUK DAl-
"lllWl-~I!!:--- 1 •. -----•'\ RESiNDEN: 938/571 

Davacı lzmir vakıflar direktör• 

Daima Kanunlarına Sadıktır 
Yaratan kuvvet, bir insana sıhhat ve saadet içinde yqamak hakkını 

vcrmiıtir. Her tür1ü suüstimal ve tabiat kanununlanna aykın hareke
tin cezası ölümdür. 

Y urddq ! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini 
gözden geçir ve gördüğün en uf ak bir anza üzerine derhal faaliyete 
geç. Kendinde düJkünlük, halsizlik, iıtihasızlak, kansızlık, kuvvetsiz
lik, tembellik, korkaklık mı hissediyorıunuz? Bunlar uzviyetin imdat 
İ§aretidir. Çabuk yetit ve hayat eksiri olan 

lüğü tarafından müddeialeyh ı ... 
tanbul Haseki hastanesi civarın
da bostancı 7 No. lu hanede yapı· 
cı Ahmet Jlyu aleyhine açtığı be
deli icardan mütevellit alacak da-
vasından dolayı müddeialeyhin 

I muhakemede hazır bulunması hu· 
susunda namına çıkarılan daveti· 
yede kendisinin gösterilen ikamet• 
gahta bulunamadığından bahsile 
bila tebliğ iade edilmesi üzerine 
:zabıta marifetiyle yaptırılan tah
kikatta müddeialeyhin ikametga .. 
hının meçhul kaldığı anlaşılması 
üzerine davacı vekili talebiyle 

İçmiye hafla FOSF ARSOL tababetin esasını t~kil eden bütün dol..-tor- müddeialeyh hakkında gazete ile 
lar tarafından takdir edilen en mühim iliçlann gayet fenni bir surette ilanen tebligat icrasına karar ve.. 
le§rikinden yapılmlf emsalsiz bir kudret ıurubudur. rilerek bu husustaki muhakeme 

Kanı tazeler ve çoğaltır. tıtihayı açar, hafıza ve zakiyı yükseltir. 16/9/938 tarihine müsadif cuma 
Sinirleri, adeleleri sağlamlaıtırır. Azil"'"' ··e faaliyeti yükseltir. Ve bü- günü saat ona talik edilmif oldu. 
tün ı~udretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün ne§Clcrle ge- ~undan müddeialeyhin tayin edi
çirtir. FOSF ARSOL güne§ gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik, ve len i~bu günde kendisinin bizzat 
gençlik saçar, her ecznaede bulunur. veyahut le.rafından musaddak bir 

~~ea;:m"•me:ııı•wn••---=•-m:•m:-•-•~11111~~~~1 vekaletname ile bir vekilinin iz. 

/ÇJlS!J91-ımm:ıel!.'lmm------------~--~, 
Solucan dediğimiz bağırsak kuı·dları 

Ekseriyetle çocukların bağırsaklanna yapIJarak kanlannı emmek suretiyle 
büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Hazımsızlığa, kansızlığa ve bir çok hastalıklara 
sebep olurlar, karın şişmeleri, burun ve makad ka§ınmaları, ishal, 

oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller 
görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

ismet santonin hiskiiiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczane

de fiati 20 kuruştur. Yalnız (İSMET) ismine DiKKAT 
~ - •. ti 

lzmir emrazı sariye hastanesi 
baş hekimliğinden: 

Hastanenin 938 mali yılından dokuz aylık ihtiyacı olan aıağıda 
cins, mikdar, tahmini fiat ve muvakkat teminatl~n yazılı üç kalem er
zak vesaire eksiltmeye konmuıtur. Şartnamelen hastanede f>aı he
kimlikte her gün görülebilir. Eksiltme on eylul 938 cumartesi günü 
ıaat 11 de T .. pecikte Emrazı Sariye hastanesinde toplanan komisyon 
huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak para ve para ma
hiyetindeki evrak komisyonumuzca alınamıyacağından isteklilerin 
ihale gününden evvel teminatlarını lzmir Mal sandığına yahracak
lardır. 

Cinsi Muvakkat teminat Mikdan Tutan 
Kuruı Kilo KW'U§ 

Süt 4219 4500 56250 
Koyun eti 14170 4500 189000 
Semi kok kömürü 11578 65000 154375 

23-29- 3 - 8 3115 (2705) 

mir asliye ikinci hukuk mahkeme-
si tahkikat hakimliği nezdinde is· 
pat vücut etmesi gelmediği veya-
hut bir vekil de göndermediği tak· 
dirde hakkında muamelei gıyabi· 
ye yapılacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere itbu davetiye 
ilanen tebliğ olunur. 

3309 (2820) 

Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu 
Dit ve Çene Rontkeni ile teıhis 

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

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Belediyemiz muhasebesinde 66 

lira mnaşlı bir memuriyet münhal
dir. Laakal orta mektep mezunu 
olmak ve daktilo bilmek ve asker
liğini yapmış olmak şartile talip 
olanların 12/Eylul/1938 pazarte
si günü yapılacak olan müsabaka 
imtihanına iştirak için nüfus ka· 
ğıdım ve mektep ve asl<erlik vesi· 
kasım hamilen saat 1 O da hesap 
itleri müdürlüğüne müracaatleri 
ilan olunur. 

9-11 3307 (2819) 
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' UZUM ANKARA RADYOSUı 

Garip bir macera 
Cim Konnor, Londranın büyük ve 

ehemmiyetli bankalarından birinin umu
mi müdürü idi. Elli yaıını geçtiği halde, 
henüz gençliğini muhafaza ediyordu. 
Uzun boyu, geniı omuzlan, atak yürü
yüşiyle onu yakından tanımıyanlar otuz 
beşten yukarı tahmin edemezlerdi. Fev
kalade şık geyinirdi. Etrafında parası için 
dönen kadınlar bulunduğu gibi, hiç bir 
menfaat beklemeden kendisini seven ve 
tnkdir eden kadınlar da vardı. İşte, bir 
• eneden beri birlikte yaşadıldarı Lusia 
T omson da ıöhretli bir tiyatro yıldızı 

idi. Binaenaleyh Cim Konnorun serveti, 
onu ancak ikinci derecede alakadar eder
di. O, daha ziyade Cimin keskin zeka
sına ve gösteriıli tavırlarına hayrandı. 

Cimin kuvvetli kollariylc idare et
tiği büyük apor otomobili çılgınca bir 
aür' atlc uçuyordu. Luıia, güzel baıını 

ıevgilisinin omuzuna yaslamış, onun 
yirmi yaşındaki delikanlılarda bile nadir 
görülür cüret ve çevikliğine hayret edi
yordu. 

Gece epeyce ilerlemişti. Gök yüzün
de yüzlerce yıldız pırıldaııyorlardı. Vik
toria devrinden kalma eski bir dağ lo
kantasından dönüyorlardı. Cim Konnor, 
boğazına ve zevkine fazla düıkün oldu
ğundan eski ve nefis prapları bulunan 
bu lokantaya sık, aık gelirdi. Otomo· 
bilin fenerlerinden çıkan keskin bir ııık 
genİf yolu aydınlatıyordu. Cim Konnor 
bir çok defalar gelip gittiği bu yolu çok 

getirdi. 
Haydut gözlerini çevirdi. Luıiaya 

baktı. Genç kadın korkudan ran baygın 
bir halde baıını arkaya yasladı. 

T om biraz tatlı bir sesle kadını teselli 

etti: 
- Matmazel Lusia T omıon, kork

mayınız. Size dokunacak değilim. Sizin
le hiç bir alakam yok. 

Kadın birden doğruldu. Hayretle hay
dudun yüzüne baktı. Kekeliyerek sor
du: 

- Adımı ... Adımı nereden biliyorsu
nuz} 

Tom güldü: 
- Hayatım ormanlar içinde haydut

lukla geçiyor. Fakat tiyatro ve sinema 
mağazinlerini muntazam bir aurette oku
yorum. Bilhassa dedikodu ıütunları he
ni çok alakadar ediyor. Şimdiye kadar 
bir çok resimlerinizi gördüm. Bu ıebep
ten sizi kolaylıkla tanıdım. Bir seneden
beri de aziz dostumuz Cim Konnor ile 
seviştiğin.izi de biliyorum. 

Otomobil bu ıırada ağaçlann arasın
dan sıyrılarak geniı bir meydanlığa çık· 
tı. T omun verdiği bir i1&ret üzerine dur
dular. 

Haydut otomobilden atladı. Cim 
Konnor'a da inmesini teklif etti. Cim 
elini cebine attı. Para çantasını çıkardı: 

- Bizi yolumuzdan alıkoymayınız. 

Bu gece yapılma11 zaruri olan mühim 
işlerim var. Yanımda elli ıterlin kadar 

eyi tanıyordu. Biraz ileride ıert bir viraj bir para mevcut. Bunun hepsini aize ve
vardı. Sürati keıti. Tam virajı dönecek- reyim. Bırakınız biz de yolumuza .. 
lcri sırada dudaklarından bir küfür fır- T om, ıert bir hareketle aözünü kesti: 
)adı. Frenlere bastı. Büyük bir gürültü 
ile durdular. Birkaç adım ileride uzun 
ve kalın bir kalas yolu baıtan başa kapa-

- Acele etmeyiniz. Onun da sırası 

gelecek. Sizi şimdi küçük bir imtihan

dan geçireceğim. Bakalım bunda da mu
in- vaffak olabilecek misiniz} mıştı. Cim aöylenerek otomobilden 

di. Luise endişeyle ıordu: 
- Bu da nedir} 
Cim, dişlerini gıcırdattı: 
- Her halde alçak bir yol kesicinin 

işidir. Başka ne olabilir! 
Söylenerek yürüdü. Kalası yakala

dı. Bir müddet uğratarak yolu açtı. Ka
las boydan boya katranla aıvanmııtı. 

Şık kostümü leke ve yağ içinde kaldı. 
Otomobile döndü. Genç kadın yapma
cıldı bir tavırla ıordu: 

• - Çok yoruldun değil mi yavrum} 
Cimin cevap vermesine vakıt kalma

dan yolun kenarında1ci çalılıkların ara-
1ıındnn bir ıes yükseldi: 

- Senelerdenberi istirahate alışmıı 

b ir vücudun bu kadarcık bir yorgunluğa 
katlanması lazım. 

Cim, derin bir hayret içinde karııaın• 
daki serseriyi dinliyordu. Bu adam on
dan ne istiyordu} Biraz kendini topladL 

Yavaş bir sesle sordu: 
- Bu komediyeye ne lüzum var} Si

ze para teklif ediyorum. Benden daha 
baıka ne istiyorsunuz} 

T om bir müddet austu. Sonra elin
deki tabancayı arka cebine yerleıtirdi. 
Dik bir sesle cevap verdi: 

- Cim Konnor, senin hayatını adım 

adım biliyorum. Buııün Londranın en 
büyük bankalarından birinin umum mü
dürsün. Çok güzel bir karın ve nur topu 
gibi iki yavrun var. Otomobilinde gez
dirdiğin şu kadın, lngilterenin en meıhur 
kadınlarından biridir. Londranın en gü
zel caddelerinde on beşten fazla apartı

mana sahip bulunuyorsun. Servetin, yüz 

1499 Alyoti bira. 
14 2 3 Esnaf bankası 
105 7 A. R. Ozümcil 
878 Y. J. Tallt 
839 K&zım Taner 
716 A. Fesçi 
6 7 8 Paterson 
502 M. j. Taranto 
44 7 Akseki bankalı 
389 Şerif Riza 
385 Y. Taranto 
314 P. Mihalef 
25 3 M. Beşikçi 
2 08 O. Tarım tir keti 
210 Ş. Remzi 
201 H. Alberti 
188 S. Erkin 
1O3 Ahmet Tabak 
101 Öztürk 
62 j. Kohen 
5 5 Faik Saydam 
2 O Hilmi Uyar 

10528 Yekun 
82 6 1 O Dünkü yekGn 
93138 Umumi yekUıı 

lNCtR 
8 9 1 Şerif Riza 
206 Ş. Remzi 

76 H. Levi 
51 M. Ataman 
48 B. Franko 
34 H. Şeşbeı 

1306 Yekun 

9 2, 
9 30 
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9 50 
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ZAHiRE 
1765 çuval Buğday 5 312' 

1 3 5 çuval Arpa 
11 O çuval Nohut 
50 ton Bakla 

146 balya Pamuk 34 50 
1221 ton P. Çekirdeği 
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1l 25 
11 25 
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IŞCI VE ESNAF KURUMLA
RJ BJRLiölNDEN: 

Balıkçılar kurumu heyeti umu· 
miyesi 12/13 eylul pazar ve pazar
tesi günleri aaat onda atağıdaki 
ruznameyi konutmak üzere top· 
lanacaklardır. 

Bilumum balıkçı eınafı toplan
tiya davet olunur. 

RUZNAME 
1 - Ahiren belediye tarafın

aan konulan takyidatın kaldml
dığının umumi heyete tebliği. 

2 - Meıleki bazı görü,meler. 
3 - Arılan oğlu Abdullahın 

vaziyeti hazıraaı hakkında alına
cak tedbirler için görütme. 

3303 (2822) 

ka süren ıiddetli bir mücadeleden sonra 
T om yorgun bir hale geldi. Artık hücum 

Üstü, baıı pejmürde bir adam ağaç
ların arasından sıyrılarak otomobile doğ

ru yaklaştı. Bir elinde yarısı ısırılmış bir 
elma, diğer elinde de büyük bir tabanca 
vardı . Başına geçirdiği eski ve geniş ke
narlı hasır bir şapka, traşı uzamış yüzüne 
büsbütün korkunç bir manzara veriyor· 
d u. Sesi, genç bir delikanlı gibi pürüzsüz 
çıkıyordu. 

aileyi düşüncesiz olarak ya§&tacak ka- edemiyordu. Ancak, kendini Cimin kuv
dar büyük. İsmin ve resmin her gün ga- vetli yumruklarından korumağa c;al1.114 

Haydut, dudaklarında tuhaf bir tebes
siimle Cim Konnoru tepeden tırnağa ka
dar süzdü . Sonra, alaylı J:>ir tavırla söy
l emeğe başladı: 

- Jsmim T om Kendersondur. Yol 
k eserim. Oldukça da eyi bir filosofum
dur. Zannedersem, meşhur Cim Kon
noru avlamak şerefine nail oldum. 
. Cim, hiddetle bağırdı: 

- Kendine gel 1 Netice senin için çok 

zete aütunlarına geçiyor. Ben ise, hayat
ta durmadan . tokat yedim. Bugün sır

tımdaki paçavralardan, cebimdeki ta
bancamdan baıka hiç bir şeyim yok. 
Düşünüyorum bu neden böyle oldu} 
Seninle aynı tahsili yaptık. Sıhhatli ve 
yakışıklı bir delikanlı idim. Hayat, seni 
böyle durmadan yükseltirken beni niçin 
tekmeledi? Bana bunun sebebini anla
tır mısın} Senin benden üstün neyin var? 

Luisa, büyük bir şaşkınlık içinde iki 
erkeği süzüyordu. Cim sinirinden du
daklarını kemiriyordu. Bu haydut, bu 
dağ serserisi, ne cesaretle onunla ken
disini mukayese ediyordu} Kızdığım bel
li etmek istemedi. Zoraki bir tebessüm-
le cevap verdi: 

fena olur! 
- Talebelik hayatımda daima sını

T om hiç istifini b ozmadan sözüne de-
hmın en çalışkani idim. Zekam da çok 

vam etti : 

- Canım, asabiyete lüzum yok. Hem 
insan b ir meslektaşiyle karşılaştığı za
man daha nazik hareket eder. Yoksa, 
böyle tehdide kalkıımaz. Yüzüme neden 
öyle bakıyorsunuz} Meılektaı kelimesi 
•İzi biraz hayrete düıürdü galiba} Bun
da hayret edilecek bir ıey yok. Ben, İn• 

sanları yollarını keserek ıoyuyorum. Siz 
c'e başka yollardan aynı ıeyi yapıyorsu

ı .:z. Benim hareketim daha açık ve daha 
mertçedir. 

Elindeki yarım elmayı fırlattı. Sonra 
kafi bir sesle emir verdi : 

- Vakıt kaybetmiyelim. Sizinle ko
nuşulacak çok şeylerim var. Haydi, ye
rinize oturun. Beni de otomobilinize 
misafir olarak alacaksınız. Şu dar yoldan 
ormanın içine doğru gideceğiz. Biraz ile
ride güzel bir meydaıılık va r. Ay ışığı 

orasını gündüz gibi aydınlatır. O rada 
rahat, rahat görüşürüz. 

Otomobile atladı. Tabancasını Cim 
Konnora çevirdi. Emrini tekrarladı : 

- Haydi 1 G eç direksiyonun başına 1 
işi uzatma. 

Cimin öfkeden dişleri gıcırdadı : 

- Para mı istiyorsun ? 
T om, sertleşti: 

- Söylediğimi ynp 1 F nzla geveze
lik etme. Yoksa, kafanı patlatırım 1 

Cim, titredi. Çaresizlik içinde direk-

kuvvetli .. 
T om bağırdı: 

- Cim Konnor 1 Palavra atma 1 Ben 
ilk mektepten itibaren seninle aynı aı

nıfta idim. Senin ne dereceye kadar ça
lışkan olduğunu gayet eyi bilirim. Bana 
yutturma bunu. Daha makul bir sebep 
söyle .. Sen neden sivrildin? 

Ben niçin bu dereceye kadar düştüm? 
Cim, kaılarını çattı: 

- Seni aerseriliğe ve sefalete aürük
liyen ıebepleri bilmiyorum. Bunu bile
mem de. Ben çocukluğumdanberi zeki 
bir adamdım. Aynı zamanda apor haya
tında kendimi tanıtmıştım. Bir çok ıpor 
kulüplerinde, daha pek genç ya§ımda 
iken reislik yaptım. Daima ... 

T omun sabrı tükendi : 
- Sus l Artık yeter 1 Diye bağırdı. 

Baııındaki eski şapkayı fırlattı. Cimin 
üzerine doğru yürüdü.: 

- Madam ki, tanınmış bir sporcu 
idin. iıı te meydan. Gel, seninle bir boks 

müsabakası yapalım. Bakalım hangi
miz galip gelecek. H aydi, çıkar ceketini. 

Cim Konnor, bu garip teklifi yapan 
serseriyi bir kerrc daha teped en tırnağa 

kadar süzdü. T epeliyeceğini aldı kesti. 
Seesizcc ceketini çıkardı: 

- Hazırım dedi. 
İki erkek birbirlerine aarılddar. Lueia 

yordu. Cim, karşısındakinin aendelediği
nin farkına vardı. Bir an evvel iıini biti~ 
rip yere sermek için boks kaidelerinin 
haricine çıkarak karnına şiddetle bir tek
me yapıştırdı. Bunu müteakip burnunun 
üstüne süratli bir yumruk indirdi. T om 
olduğu yerde bir iki sallanıp yere yuvar
landı. Fakat, bir kaç saniye içinde ken• 
dini topladı. Müthiş bir süratle yerden 
fırladı. Çılgınca bir hırsla Cimin üzeri
ne saldırdı. Alnının ortasına indirdiği 

iki yumruk Cimi baygın bir halde yere 
serdi. Eğildi kalbini dinledi. Sonra so
luk soluğa söyledi : 

- Merak etmeyin matmazel Lusia, 
beş on dakika zarfında kendisine gelir. 

Genç kadın korkudan otomobilin bir 
kenarına büzülmüı hiç sesini çıkarmıyor
du. 

T om yerden ppkasını aldı. Başına 

geçirdi. Lusianın yanına yaklaştı: 
- Cim Konnorun, hayatta nasıl mu· 

vaff ak olduğunu şimdi anladım. Jstediği 
gayeye ulaşmak için icabında her türlü 
usul ve kaidelerin haricine çıkmaktan 

çekinmemiı. Hiç bi.r namuslu sporcu, 
boksta tekme atmaz. Fakat Cimin boksa 
başladığımız zaman yalnız bir tek dil
ıüncesi vardı. Her nasıl olursa, olsun be
ni yere sermek 1 

Bir dakika ıustu. Cenlt bir nefes aldı. 
Sonra Lusiadan aordu: 

- Otomobil kullanmasını biliyor mu· 
ıunuz} 

Genç kadın titriyerek cevap verdi: 
- Bilirim .. 
T om, yerde baygın yatan erkeğin ba-

cağına yapıştı. Sürükliyerek otomobilin 
yanına kadar getirdi. Belinden kavradı. 
Lusianın yanına oturttu. Geri döndü. 
Cimin bir kenarda duran ceketini kaldır
dı. Cebinden para cüzdanını çıkardı. 

İçinden iki adet beıer sterlinlik banknot 
aldı. Cüzdanla birlikte ceketi Luıiaya 

teslim etti: 
- Matmazel. dedi. Ben eskiden boks 

müsabakalarına girerdim. Mağlup olur
sam beş, galip gelirsem on sterlin Ücret 
alırdım. Şimdi de hakkımdan fazlasını al
madım. 

Arkaaını döndü. lalık çalarak sık ağaç-
1 • 

BuııUnkil ö~le neırlyatıı 

Saat 14. 30 da karıtık pllk neıriyatı, 
14.SO plakla türle muaik.lei ve halk pr
kıları, 13.15 te ajanı haberleri. 

Güzel Trakyamız 
Akpm neşriyatıı 
Saat 19 . .30 da karııık plak neırlyab, 

19.1 S te tilrk muıilı:isl ve halk ıarkılan 
(Hikmet Rizar. 20.00 de saat ayan ve 
arapça neşriyat, 20. 1 S te ince aaz, 21. 
de güç doğum ve neticelerlı Doktor Mu
zaffer Sezer (Doğum ve kadın hutahk
ları mUtahauııı), 21. 1 S te atüdyo aalon 
orkestrası: 22.00 de ajans haberleri ve 
hava raporu, 22. 1 S te yaruıki proıram. 

Yannki program öğle neşriyatıı 
Saat 13. 30 da karışık plak neşriyatı, 

13.50 de plakla türk musikisi ve halk 
~arkıları, 14. 15 te aJans haberleri. 

Ak1&m n~rlyatı: 
Saat 18. 30 da karışık plak neşriyatı, 

19.1.5 te türk musikisi ve halk şarkıları 
(Müzeyyen Senar, Muzaffer Jlkar), 21. 
de Şan plakları 21. 15 te stüdyo salon 
orlı:estrası, 22.00 de ajana haberleri ve 
hava raporu, 22.15 te yarınki pro~am 
ve aon. 

JSTANBUL RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.31> da türk musikisi (plakla) 
12.50 de havadis, 13.05 te türk musi
kisi (plakla), 13.30 da muhtelif plak 
neırlyatı. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 da dans musikisi (plakla) 
19.00 da konferans : Selim Sırrı Tarcan 
(tarla sıçanı), 19.30 da dans musikisi 
(plakla), 19.S5 te borsa haberleri, 20. 

-BAŞT ARAFI 8 lNCl SAHiFEDE-

TUrklyenin bereketli toprağı, dünya 
toprakları Üzerinde yetişen biltün mad
deleri yetiştirir. Pirinç te bu nevidendir. 
Trakya, misline ender tesadüf edilen ev
safta pirinç yetiştiriyor. Trakya, dünya
da naziri olmıyan ve ihracat bakımından 
kıymetli bir madde olan kuı yemlerinin 
en eyi.sini yetiıitriyor. Pavyondaki bak
liyat ve ıınat nebatat atandı çeşitli ve 
mütenevvi maddeleriyle cidden canlı bir 
m&na taşımaktadır. Büyük bir itina ile 
süslenen Ge1ibolu balık fabrikalarının 

yağlı konserveleri ve tuzlu sardalyeleri, 
Marmaranın cidden kıymetli ıüngerleri 

İnsanı Üzerinde uğraşacak mevzularla 
karşı karşıya bırakıyor. 

Süngercilik büyük bir servettir. 

Deniz mahıullerinin istismarı ve ölü 
servetler halinde kalmaktan kurtarıla

rak milli servet haline getirilmesi büyük 
bir kıymet taıır. Yer altındaki aervetleri
miz nasıl planlı bir ıekilde yer yüzüne 
çıkarılarak Türkiyenin yüluelmesi uğrun
da iıletilecekıe, elbette ki deniz içindeki 
servetlerle de ayni tekilde iılenerek 

servet kaynağı olacakbr. 
Dikkat: Bunu da yapan Trakyadır. 

FUARDA TRAKYA 
Trakyayı ilç yıldan bert lzmir fuarın· 

da tanıyor ve benimsiyoruz. Güzel pav
yonlarında her yıl büyük bir yenilik ve 
güzellik gözleri okş1yor. Bundan ıüphe 

00 de saat ayarı: Gtenviç rasathanesin- etmiye ve muvaffakıyet aırnnı aramıya 
den naklen, Vedia Riza ve arkadaşları sebep bile yoktur. Çünkü burası, gene
tarafından türk musikisi ve halk şark,ları, ral Dirik"in eseri, köşesi ve çalıımasının 

20.40 ta hava raporu, 20.43 te Ömer merkezidir. 
Riza Doğrul tarafından arapça söylev, Trakya pavyonunda yalnız zirai kal-
2 1. 00 de saat ayarı: Orkestra, 2 1. 30 da kınmanın izleri veya yalnız sınai mamu
'8Z eserleri: Refik Şemsettin ve arkadaş- latın me§herini bulacağınızı sanırsınız, 

)arı, 22. 1 O da amatör mandolin orkest- siz de benim gibi hat<' edeniniz, 
rası, Dömarni idaresinde, 22.50 de ajans Orada herşey, bütün Trakya faaliye-
haberleri, ertesi günün programı, 23.00 tinin canlı eserleri bulunuyor. 
e saat ayarı. Kö Y KALKINMALARI 
Yarınki program öğle neşriyatı: T ra1'ya köylerinin birleşmesiyle yük-

Saat 12.30 da türk musikisi (plakla) 

selmiı bir abidedir. Büyük Şefin kt;y 
köycülük hakkındaki yüksek irıatl 

büyük bir ehemmiyetle göz önünde 
tan general Dirik, köy davasının çal 
kan bir iıçisi ve yorulmaz bir baııdır. 

Köy kalkınırsa yurd ıenlenecektir. 
Köyü yapmak için köylüyü elind 

tutmak lazımdır. 

Trakyada Kemalist TUrk köyleri Y 
selmiıtir. 

Sıcağı aıcağına haber alıyoruz. 
Trakyada yeniden 90 göçmen 

kurulacaktır. 

Trakya umumi müf ett!şliiine 
köy bürosunda, köyi.in münevver çoc 
ları çalışıyor. 

Bu çocuklar herşeyl köylü için, U 
lünün ruhuna ve temayüllerine göre 
zrrlıyorlar. KöyU varlıklandırmalt i 
evvela köylüyü ıııklandırmak ]hım .. 

Köy yayımları yapılıyor. 
Köy insanları içtimat yönden nurl 

dınlıyor. Hastalıklarla mücadele, has 
lıklardan korunma tedbirleri kendiler' 
ıöeteriliyor. 

Trakya kültür yuvasıdır. Bil&fye, • 
mana ve ehemmiyet veren bu ııilzel b 
gemiz yeni Türkiyenin &deta bir vi 
batlıca fikir merkezidir. 

EV-EL 1ŞLER1 
Pavyonun huauet bir atandında h 

canla duruyorum. Gö:ı lcamaıtırıcı 

varlık beni heyecanla Uzerine çekiY°" 
Ev ve el fılerine tahıla edilen bu ~ 
stand yeni ve eılc.l eaerlerin ldeta bl* 
manzume.ini teşkil ediyor. 

EMNİYET JÇJNDEYJM 
Pavyondan gurur ve emniyetle ayrıb

yorum. Burada her fCY iyi ve daima .. 
zeldir. Trakyayı lzmir fuarında bu kad.I 
muvaffakıyetle tanıtan, İktısat vek&Jel 
mizin bilgili elemanlarından mUfettifll 
iktısat müpvirl B.Saffet Sezeni tak~ 
ve tebrik vazifemi burada, alenen y•f. 
maktan zevk duymaktayım. 

A. B. 

12.50 de havadis, 13.05 te türk musi- IZMIR iKiNCi HUKUK MAH- Z ay z' 
kisi (plAkla), 13.1,5 te orkestra: Novot- KEMESINDEN: 
nidenkttaklen, t:t·Kemal Aköl,idaresi~de. ~ 1 LAN . .. 17/1/938 tarihli Ye 2006 na 

A şam neşrıyatı: lzmirde müstahkem mevki ban- ralı Eınaf ve Ahali bankaıı 
Saat 18.30 da dans muaikisi (plakla) dosu muallimlerihCien olup Hamit hi.ıae ıen ... edimi zayi e. tti. 'm. • .Ye. 

19.00 da prof. Salih Murat: Fen müsa- l d L h Abat Uluborlu Alaca Mescit ma· nı a acagım an esaıaının 
habelerl, 19.30 da Şehremini halkevi k ) d "" 'l" ed ' 

halleıi.Jıane c:J: da kayıtlı Şükrü a ma .•gın. ı ı an .erım. _ , 
1 musiki kolu tarafından konser, 19.55 te ~ Al R K d l b '.J ... 1 M h t N · · t f d ı ıza ar ıça ı anına 

borsa haberleri, 20.00 de saat ayarı: og U e me ıyazı ara ın an B b 
Grenviç rasathanesinden naklen, Nec- mahkemeye verilen arzuhalde: g 1l 13 ;;1;r (282J) 
meddin Riza ve arkadaşları tarafından Kendisi her ne kadar Arkayın ıoy ~ 
türk musikisi ve halk şarkıları, 20.'40 ta 8:~~nı ~lmıt i~e de bu iaim .~~ıdet- fikan davacının aldığı Arka~ 
hava raporu, 20.43 te Ömer Riza doğ- tıgı manayı ıfade etmedıgınden ıoy adının AR olarak deiittifil! 
rul tarafından arapça söylev, 21.00 de Arkayın soy adının Ar olarak de- meaine ve keyfiyetin ilanına ıiJ 
saat ayarı: Orkestra, 2 1. 30 da Nihal ğittirilmeıine karar verilmesini 7 /1938 on iki temmuz bin do~ 
Asım ve arkadaşları tarafından türk • • 1 ki I h k ·· k' •h• d k ~ ııtemıt o ma a yapı an mu a e- yuz otuz ae ız tarı ın e arar ıi 

musikisi ve halk ıarkıları 22.1 O da halk me sonunda davacının talebi mu- rilmit olduğundan yukarıki m•~ 
türküleri: Osman pehlivan tarafından, hik sebebe müstenit bulunmut ol- de hükmüne tevfikan keyfiyet il.-ı 
22.50 de ajanı haberleri, ertesi günün duğu anlatıldığından K. Medeni- olunur. 
programı, 23.00 te saat ayarı. nin 26 ıncı maddesi hükmüne tev-

, 

1 

Türk Anonim Şirketi 
SERMAYESİ 1. 000. 000 TÜRK LİRASI 

idare Merkezi : A K H 1 S A R 
Şubeleri : lzmir - Kırkağaç 

IZMIR ŞUBESi 
GAZI BULVARI BORSA KARŞtSINDA 

HER 

Telefen 2 3 3 3 Müdür 

" 3 9 7 1 Muamelat 
lÜRLÜ BANKA MUAMELATI YAPAR 

AYRICA 

ANKARA 
ANONİM TÜRK SIGO RT A ŞiRKETİ 

İzmir ve Havalisi 
Genel Acenteliğini ifa eder 

HARIK- HAYAT- NAKLiYAT 
Si~orta Dairesi Telefon : 3 9 7 1 

3302 

HASAN H. ÖGÜNC 
t 

Bayrak Yapım Evi 
İmalathanemde kanuna tamamen uygun olarak yaptığım TÜRK ve PARTİ 

bayrakları yağmurdan katiyyen solmaz. 
Bilhassa AY YILDIZI gayri muntazam ve krem renginde olmaylp BEYAZ-

dır ••• 
Bayraklarımız zerafetı. güzelliği ve fiati itibariyle emsaline muhakkak r ekabet etmektedir. Bayrak alırken bit 
defa da müessesemizden flat isteyiniz. 
SATIŞ MERKEZ!: tatanbul Mısır Çarııaı Erzak Anbarı No. 8 TELEFON: 23723 



Sümerbankın iştiraklerinden 

GÜVEN 
Sigorta Sosyetesi 

Türkiyenin en büyük 
Sigortasını yapan 

,, GÜVEN " dir 

HAY AT NAKLIY AT 
Her 

Türlü 

YENi ASIR 5AYfA: 11 

Y egine IV!illi Miiessese 

SUMERBAN 
Yerli Mallar Pazarı 

Her istediğinizi, 
En Ucuz ve sağlam a ı 

1 Temmuzdan itibaren 
tenzilatla size satacaktır 

KAZA lzmir Fuarında Sümerbank ve Güven Sigortası 

938 lzmir Fuarında 
Sümerbank paviyonunu 

şimdiye kadar yarım milyon 
kişi gezdi 

Güven Türk Anonim Sigorta 
Sosyetesi Sümerbank Emlik ve 

Eytam ·Bankası Kurumu 

Sümerbank paviyonunda ucuz satış yapılır 

Merkezi: lstanlJul ( Bahçekapı \ 
Şubeler: Ankara, lzn~İr, Mersin, Adana, 

• Beyoğlu, Kadıköy, Galata, Eminönü .• 

s··merbank fabrikalarının meydana getirdiği sağlam v~ metin 
eşyaları Sümcrbank Paviyor .. uyle Sümerbank yerli mallar 

Pazarlarında arayınız. 

Güven Sigortası sizin için en emin sihortadır, Tercih ediniz. 
I , 
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~Tftrk Ano im Sigorta· 
Şirketi 

Sermaye ve ihtiyatı 

. . . . 
• • . 
• • . 
• . . . 
• • • • • • • • • 
= 

• • • • • • • • • . 

T. L. 1.000.000 
Yangın, Hayat, Kaza, Mes'Jiyeti Maliye, 

Nakliyat sigortaları yapar. 

~lşde do~rulu~, muamelede sür'at, şartlarda 
~kolaylık tazminatta çabukluk ANADOLU 
~ Tiirk Anonim sigorta şirketinin 
~ mesleki Prensiple .. idir 
• • 

lzmir iş B ANKA S 1 Anadolu sigorta 
Şirketinin Özel direktörlüğünü temsil eder. 

Türkiyenin her tarafında 
Şubeleri vardır 

' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ~" 

. Tamamen Tediye Edilmiş Sermaye Lit. 700.000.000 
idare Merkezi: MILANO , 

· Bütün İtalya Şeliirlerinde Şubeleri 
IST ANBUL - IZMIR - LONDRA ve NEV - YORK' da Şubeler 

ECNEBi MEMLEKETLERDEKi TALI BANKALAR 

BANCA COMMERCtALE tT ALtANA (FRANCE) : Paris, Marailya, Nice, Menton, Canneı,. 
----------------Monaco, Montecarlo, Jouan Leı Pins, Tou-: 

louıe, Casab tanca (Fas) 
BANCA COMMERCIALE tT ALtANA VE BULGARA : Sofya, Burgaz, Plovdiv, Varna .. 

BANCA COMMERCIALE tT AUANA VE GRECA : Atina, Pire, Selinik .. 

BANCA COMMERClALE tT ALtANA VE ROMENA : Bükrq, Arad, Braila, Brasov, Cluy~ 
---------------- Köstence, Galatz, Timiıoara, Sibin 
BANCA COMMERClALE tT ALIANA PER L 'EGITIO : lske:ıderiye, Kahire, Port - Said 

BANCA COMMERCIALE tT AUANA TRUST CY : Nev - Y ork 

BANCA COMMERCIALE tT ALIANA TRUST CY: Philadelphia 

HARiÇTEKi AFILIYASYONLAR 
BANCA DELLA SVtZZERA tT AUANA : Lugano, Bellinzona, Chiuso, Locarno, Züricb, 

Mendrisio: 
BANQUE FRANÇAtSE & İTAUENNEPOURL'AMERtQUEParis (Fransa), Buenos Aires~ 
DU SUD : RON?io Santa Fe (Arjantin),: 

• -~~__;_.;...__ _ __::...---:....:-...!.;.._---- ----Sio Paolo, Rio de Janeiro,: 
Santos, Bahia, Curityba, Porto~ 
A!ero, Rip Grande, Recife: 
(Bresilya) Santiago, Valparai-: 
so, (ŞiJi) Bogato, BranqUill~ · 
( Kolombiya) Montevideo 

: BANCA UNGARO İT AUANA : Budapqte, 
• 
·-------~ 
: BANCO İTAUANO : (Equator) da Guayaquil, (Peru) da Lima, Arequipa, Callao, Trujillo 

HIRV ATSKA BANKA D. D. : Zagreb, Susak 

İSTANBUL MERKEZİ : Galata Voyvoda Caddeıi Karaköy Palas Telefon : 44841 - 2 - 3 - 4. 
lSTANBUL ŞUBESt : İstiklal Caddesi, Telefon, 41046 S 
Beyoğlu ŞUBESi : istiklal caddesi, Te!efon, 41046 : 
tZMtR ŞUBESt : ikinci Kordon No. 64, Telefon No. 2160 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 • S 
Harice vaki olacak seyahatlerinizde Banka Komerçiyale İtalyanamn «TRA VELl..ERS» seyyahE 

çeklerini kullanınız.. S 
HER NEVi BANKA MUAMELATI : ......................................................................................................................... 

················~·:·····~·:········~--~···~···~··~················· 

=DANUP -Genel Sigorta Anonim 
=sosyetesi lzmir genel acentesi 

VE 
DET PORENEDE DONiPSKiBS SELSKAB 

Vapurları Acentesi 

Fevzi Paşa Bulvarı, Numara 7 
Telefon: 330 4 

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

~~ - :.- - . 

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

Bu numareı.yi hatırınızda tutunuz! 
BASMANE Taksi: 3.3.5.3 

aw W!iMQd *+**• 

Gece ve ·Gündüz 
Size, emirlerinize intizar eden memurumuza adresimizi verirseniz, 

makineniz bir kaç dakika sonra kapınızda bulunacaktsr. 

3. 3.5. 
Basmane Taksinin Telef Numarasıd1r 

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

l m;ı Tramvay ve 
Elektrik T.A.Ş;ıket;ı 

Sanayi sahiplerine 
• • • • • • • 

:SaDJlxiinizd$ ~~ktrik kudreti kullanırsanız işinizde kolaylık, temizlik 

Ucuzluk ve az işçi kullanmak gibt faydalar temin edersiniz. 

Tenzilitlı Tarifeler 

Aıağıda müfredab yazılı ve gerek evlerde, gerek sanayide, kullanılacak cereyan için, hususi sa 
atler marifetiyle tatbik ettiğimiz hususi tarifeden istifade ediniz. 

• 

1 - Ev elektrik cihazları bulunduran tenvirat abonelerine, puant saatleri dıtinda sarfedeceklerl: 
kilovat saatler on kUl'll§tan faturalarur. ! 

" " 
il - Sınıfına göre tek batlna asgari 1 ili 4 kilovat takatinde iaitma Cihulari bulunduran abone i 
lere, toptan kilovat yukan aylik sarfiyat için puant aaatleri dlfmda s&rfedecelderi kilovat saatler·; 
den ilk yirmi kilovat saati 7.5 kuruıtan, ve bundan ötesi 3.25 kuruıtan faturalanır. : . . " 

" " IU - Sinemalarda asgari 4 kilovatla kullanılmıı takatın 750 i.ttimal saatinden 10nra aarfedecek'i 
leri kilovat saatler 8 kuruıtan faturalarur. i 

i 
• iV-Otellerde asgari 4 kilovatla kullanılmif takatin 750 i.ttimal aa.atinden sonra aarfedecelderi ki E 

lovat saatler 8.5 kurU§tan faturalanır. i 
" " " V - Kuvvei mubarrike aboneleri - hususi saatler bulunduran sanayi erbabına..... i 

a) 2 ila 25 kilovatbk bir takat için, asgari 4 kilovatla kullanıhnıt takabn 1200 istimal saatİI' i 
den sonra sarfedecekleri kilovat saatler 6.8 lrunqtan faturalanır. i 

" " 
b) 25 kilovatla müsavi veya bundan fazla kullanılmİf takat· için, asgari 25 kilovatla lruUanılııı"i 
takabn 800 İstimal saatinden ıonra sarfedecekleri kilovat saatler 6.8 kuruıtan faturalanır. i 

i 
ŞiRKET, ISTIYENLERE MOTEMMlM MALUMAT VERtR ! 

••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•ı•ııııııaııııııııııaıııııııaııııııı••••••••••• 
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•••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••• •••••• ••• 

il .. . 
• ••••• . .......... . 

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

--------~------~------~------
Para biriktirme düşüncesinin gelişi-nine yardım etmek arzusunda bulunan 

OSMANLI BANKASI. 1906 senesinde kurnJ.uş olduğu KUMBARA . usulünü 

Ikl Senedenberl Tilrfi.tmektedtr. 
Bu iş hakkında bilgilenmek istiyenler OSMANLI BANKASI gişelerine baŞ vurabilirler. 

················································~~····························· .. •·•··········•••• 

OSNIANLI BANKASI 
Serm.ayesl ıo.000.000 Sterlindir 

Dünyanın her tarafında Su be ve Muhabirleri vardı'·. 

En ehven şerait1e bilumum Banka muamelat1nı ğörür. Vadeli ve vadesiz mevduat kabul 
eder ve son sistem küçük kasaları çok ucuz iicretle müşterilerinin emrine amade tutur. 

' ~ t' - , 
~~-----------mmmm---•m-------------------------------···--------------.,' 
1 • • • 

Tüık S;goıta Ş;ıketi 

Yangın • Kaza ·· Hayat • Nakliyat 

Sermaye . ve ihtiyat akcesi : T. L9 1.376.765 

Şııket;n_· .Bankası OSMANLI Bankasıdıı 
Şirket, mevcut pek mühim vesaiti sayesinde en yiiksek si~ortaları temin eyliyebilir. 
Hayat sigıırtal&rı için, Şirket bir çok nevi sigorta şekilleri; en müsait şartlar 

ve aynı zamanda en ehven tarifeler arz ve teklif edebilir. 

iDARE MERKEZi: 

IST .A.NBUL, G.A.L.A. T .A., ÜNYC>N' :S:.A.NI 

IZMIR ACENTELIGI: 

C>SıvI.A.N"LI B.A.NKA.SI 
Ecna, -



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
• • • • • • • • . 
• • • • 

IZMIR • 

ve 

Sayın yurttaşlarına Kurtuluş Bayramını 

CANDAN Kutlular 

~ ......•......•......•.......................•..•••....................... : ............ ~ .......••••.....•..•..•....••••... 
• • • 

i Vap111 Acentes; 
• • 1 

1 -W-. F. Henry Van Der 
i 
1 Zee 4 .CJo. No. N. V. • 

ı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

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

lzmir Birinci Kordon 
Telefon Santralı [ 2 O O 7] . 

• ......................................................................................................................... 

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

• 

• 

f o lak zade Halı Ld. ş.I 
Yapbiı her ciaa halılari dünya piyuuinda tanınmıfbr. Bilhaua her ölçü ve renkteki 

Isparta Halıları 
ve divanhaneler, aedirler için ywnupk ve parlak Bertman halıları, birinci kordondaki vitri~ 

• nini ıüılemektedir... : • • • 
TELGRAF ADRESi : ZARAFET - IZMIR TELEFON: - 2 3 6 O 5 

················································~~················································ 

lzmir Halı ve Mensucat T. A. Ş. .. 

Memucat fabrikası en son ve en modem makinelerle Kulada faaliyete geçerek elbiselik • 
• 

çulaki, paltoluk, kazmir, bataniyeler meydana g~ ·rmekte ve büyük rağbet kazanmaktadır! 
• • • • • • I • 

SATIŞ YERLERi: lzmir birinci kordon ÇOLAKZADE HALI Ld. Şirketi.. IST ANBUL :5 
• 

Sultan Hamamı Servili Han çıkmazı, Numara 24Şerif ve Salt Çolak Şirketi 5 
---------

1ZM1 R 
ENTERNASYONAL 

Fuarında 

106-lfTI namarab pa.iyonumazu d7aret ediniz. 

• • 

• 

• 

. ...................................................................................................................... ... 

: ' • 1 ! • ' 

Acentelik 
lzmir - lstanbul sürat postası 

lzn.irden hareket : 

" '' 
• • 

lzmir -Mersin eksores Postası 
lzmirdeo hareket : 

lzmir-Mersin Aralık Postası 
lzwirden hareket : 

lzınir - Istanbul aralık postası 
lzmirden hareket : 

Izmir - Pire postası 
lzmirden Pireye hareket : , 
lzmirden Istanbula hareket : 

Bandırma hattı: 

• 

il 

_, 
Şubes; 

Gün 
Salı 

Cuma 

Perıem.be 

Pazar 

Pertembe 
Cumartesi 

Çarpmba 
Cumartesi 

Saat 
16 
16 

10 

12 

22 
22 

14 
16 

Her hafta pazarteai, çarf&JDba ve cuma ıllnleri saat 17,30 da Bandırmadan hareket edecek olan Sut Ye Tru vapurlarina Denlzbank lzmlr tubeal acentelik ıerviıinden birinci ve ikinci 
mevki k~mara ~?leti ile birinci mevki kamarada yemek bileti verilirı Yolcuların bilotı.ini bir cüa nvelinden alm•lan lbımclır. )'alom puarteai ekspresi için pazar günleri saat 12 1• 
kadar bılet verılır. 

• 



z_ -:S ----. . -~ ' . . - . ::.~ .\_ . .·. . . ., - . 

••• •••••• •••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• .................................... ................................................ 
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• 

..................................... 

il 

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

•••••••••••••••••••••••• 

Sermayesi 
ihtiyat akçesi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. ·; ....... 

• 

1 
• 

1 

••• •••••• • ••••••••••• • ••••••••••••••••• .. ..................... . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . .......................................................... . 
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• 

1 

• ••••••••••• • ••••• • •• 

. .................................. .. 
5,ooo,ooo 
3,350,000 
S,350,000 

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

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

Türkiyenin bütün ticaret merkezlerinde şubeleri ve Dünyanın her tarafında muhabirleri vardır 
--------

• 

Her türlr Banka ır.ı.uamelitı - Hususi kasalar -

Anadolu sigorta şirketinin · lzmir hususi direktör!üğü 
Memleketin.izin ticari ve endüstriyel belli başlı büyük teşebbüslerinde alakası vardır 

--------------~--------------
Tftrklye 

Kurduğu 

Ankara mensucat fabrikası Türk anonim şirketi 
" Türk sigorta şirketi 
" Palas Türk anonim şirketi 

Bursa dokumacılık ve trikotaj Türk anonim şirketi 
Bursa kaplıcaları türk anonim şirketi 

" Ergani bakırı Türk anonim sirkeli 
~ 

F ilimcilik Türk anonim şirketi 

Keçiburlu kükürtleri Türk anonim şirketi 
Kilimli kömür madenleri Türk anonim şirketi 
Canlı hayvan ticaret kros limitet şirketi 
inşaat limitet şirketi 
iş G. M. B. H. Kommport 

iş limitet şirketi 
Kunduz ormanları limitet şirketi 

Kurşun sanayii Türk limitet şirketi 

iş 
ve 

Bankasının 
iştirak ettiği şirketler 

Kirecli kömürü madenleri Türk limitet şirketi 
• 

Kozlu kömür işleri Türk anonim şirketi 
Maden kömür işleri Türk aonim şirketi 

Malatya tire ve iplik fabrikası Türk anonim şirketi 
Milli Reasürans Türk anonim firketi 
Sü~gercilik Türk anonim şirketi 
Türkiye şeker fabrikaları A. Ş .. 
Türkiye şişe ve cam fabrikaları A. Ş. 
Türk tecim A. Ş. 
Umumi mağazalar TiJrk anonim ıirketi 
Pamuk iş limitet şirketi 
Sinema iş limitet ıirketi 
Tel ve çivi işleri limitet şirketi 
Türk gülyağcılığı limitet şirketi 

Türkiye İş ve Ziraat bankaları Üzüm kurumu A: Ş: 
Tütün limitet şirketi 

Yağ ve Pamuk limitet şirketi 
'•ı-------------m._ __ .. , ......... ~ ... ----.._ ...... _._._. ........ _.. ... _.cam ____ ı._._ ...... _. ... ._. .. ._ ....... __ , ,, 



DE LUX GABRtOLET SUPER sıx SEDAN 

,,; ok ucuz, kullanışlı, iktisatlı, O P EL tenezzüh otomobillerimiz pek yakında geliyor 
Aylardan beri otomobilsiz kalan kıymetli müşterilerimize müjdelerim. 

KUTAY OSllAN •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

ATATÜRK Caddesi, 132 Numarada Telefon : 2704 
--------------------·----~~--------....ıı•ı--------------------~-----------------.... 

' '• .. ~ ~ . .... . ,.. . ~: .. · .. .... ":_.. ,. ....... ~ \ . . - .. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOYÇEORYENT 
. BANK 
DRESDNER BANK SUBESi! 

1 Z Mi R 
• 

• • • • • • • • • • . . 
• • . . 

MERKEZi : BE R L.I N 

Almanyada 1 7 5 Şubesi mevcuttur 
Sermaye ve ihtiyat Akçesi 

171.SOO.OOO RA YHSMARK 

················································~~················ .. ······················•······· 

. Türkiyede şubeleri: IST ANBUL ve IZMIR 

Mısırda şubeleri 
- KAHiRE ve ISKENDERIYE 

Her türlü banka muamelatı ifa 
ve kabul eder. 

• 

......................................................................................................................... 

• 

Emlak ve Eytam 
Banka si 

Türk Anooim şirketi 
---------

Sermayesi: 
~0.000.000 Türk Lirası 

-------------

idare Merkezi : ANKARA 
~ ubeleri: Istanbul, lzmir, Bursa 

---@©--~ 

Gayri menkul mallar üzerine ikrazatta 
bulunur 

Vadeli ve vadesiz müsait şeraitle 
mevduat kabul eder. 

• 

1 
E • • • 

. ....................................................................................................................... ... 



YF.Nt A~lR SAYAFA: 17 
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iTüık Hava Kuıumu! 
! Yeni Gele 

Bfi.yfi.k Piyangosu 

Kamyon-Tenezzüh 
Motosiltlet 
Lastikleri 

Spoı Meıaklıl ıına 
"Victoria,, Marka 
Supaplı ve·· supapsız Moto~ik{etleri 

"President,; ''Phanomen,, "Diktator" 
Marka bisikletle ıi 

• . . 
• • . 

Cumhuriyet bayramına hazırlık 
. Avusturya malı fevkalide ucuz, 
!ve dayanıklı "VE 11,, markaj · 
!Elektrik ampullerini Tavsiyeederiz. 

Perakencle ve • Plan satış 
=s e 

Aliotti Biraderle -. .K. • TEL. 2801·2709 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yirmi beşinci Tertip 
5 inci keşide 11 Eylülde Çekiliyor. 
Büyük ikramiye 50,000 lira, mllkafallar 20.000 ve 10.000 lira, ikramiyeler 

15.000, 12.000 ve 10.000 lira, 2 adet 3000 liralık, 4 adet 1000 liralık, 30 adet 500 
liralık, 60 adet 200 liralık, 100 adet 100 lirahk, 400 adet 50 lirahk, 600 adet 30 
liralık, 800 adet 20 liralık ikramiyesi vardır. Cem'an 218.000 lira tevzi edecektir. 

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

• 

' ·•·.' - . 

A.ZiFFER 
Elektrik Malzemesi Tecim Evi 

BROVVN BOVVERi 
Elelttrik Motörleri Filips lambaları, Tartu 

telef onları ve santralları, bilumum 
·E 1 ek t r i k iş 1 eri .•• 

SAMAN ISKELESi - TELEFON : 3 8 8 9 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-- ' ' " ~:, .. -·. -
Fuar mttn sebetile Izmire gelen mlsaflrlerlmlzi 

A e 

il 

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

· . . kolo11yaları hatıra gelir. · 
lzm:rden götü t ece~ioiz · en ince, en zarif, en lüks ve en makbul. hediyeniz Eczacı 

KEMAL K. AKTAŞ kolonyaları olacaktır. · 
Kemeraltından ır:eçerken HiLAL eczanesini mutlaka ziyaret ediniz. 
Size k!'lonra n~~unele~inden gös.tereceklerd~r. Siz de . b~~n lzmirlil~r gibi KEMA~ "':K.T 1Ş. kolonyalarının zarafet, . 

nefa!_et, ıncelıktekı ustünluğünü takdır edecek, bır Türk elıyl~ ~tlpılan bu şaheserlerden mıllı bır ıftıhar duyacaksınız.. 

Kolo11ya ı•:syon ve esanslar: Bahar çiçeği- Zümrüt damlası - Gönül - Limo~ çi~eği - Al .. 
tın ruya - Fulya - Menek e - Yasemio-Sonhatıra · 

Ke .. a.l Aktaş müstahzaı·atı: ( Nasırol Kemal) nasır düşmanı ( Korizol Kemal) nezle 
düşmanı ( Okinolin Kemal ) saçları hesliyen şaheser ( Dişolin emal ) diş suyu •.• Kemal 
Aktaş Gülsuyu - Çiçek suyu - Kına,..Kına hülasası - Nane ruhu - Çocuk pudrası •••• 

Fenni gözlükçülük, Sıhhi korsacılık; Tıbb1 ve Sıhhi bütün ihtiyacat •.•. 
. ı •. • • . - • ~· . 
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INGILTERENIN ENO "MEYVA Tuzu" 
• 

MARK.ASİ GİBİ TANITlÜds DUNYADA YOKTUR 

ENO "MEYV A TUZU" sonderece teksif edilmis 
bir toz olub, ,r,anüle ~eklindeki mümasil müstahzarlar
dan daha kat ı bir tesır icra eder. Mukayeseden sonra 
ENO "MEYVA TUZU" almakda israr ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARA YINII 

. . . 

· .. : .·.E .N. O··~NGILTERENIN:_" M~.Y~A TUZU " 
fır.·. . · ... "FRUIT S~L T'' 
r .: } . . . • -. . 

üzerinde ittifak Herkesin 
ettıği bir hakikat: 

Sabah, Öğle ve ak§am her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartile 

• 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

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

rENr"XSIR 9 EYLOL CUMA 938 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

HELDER vapuru EJyevm Umanimiz
da olup Amsterdam Rotterdam ve Ham
burg limanları için yük almaktadır. 

ULYSSESE vapuru 18/9/938 deli
manımıza gelip Rotterdam, Amater
dam ve Hamburg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORtENT UN1EN 
BRAGELAND motöril 1 S / 9 /9 38 de 

limnnımızda beklenmekte olup Rotter
dam, Hamburg, Gdynia, Dantzig Da
nimark ve Baltık limanları için yük ala
caktır. 

- YURDDAŞ DIKKA T.! 
Senede yedi yUz mllyon lnaanı hasta adan ve bunlardan aeklz 

milyonunu IHdUren en mUthlf ilet sıtmadır. 
VATANDAŞ l Hiç ehemmiyet vermediiimlz sivri sbıeklerin bu alda hayret verici cinayetlerinc:leo 

korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( KiNiN) dir ••• Kinin sıt• 
manın emaalaiz Uicıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri !!_~ıtmada yalnız kinini kabul etmişti 
Bugünün tababeti~ bu h~~e kuvvetini arttumak! habizliii, kuvvetsizliği, kamızlığı ön

l~ek ve sıtma parazıtlerını derhal öldurmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hüliaaJa. 
lariyle blrleıtirerek BIOGENtNE müstahzannı hazırlamqtır. 

Sıtm'!da_n korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı te~ızle~ıp ~ğalhr. Kırm~ ~ecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iftibayı açar, 

dermansızlıgı gıderır. Sıtma parazıtlennı öldürür, sıtmanın bütün tekillerinde tifa temin eden bu yük· 
sek tesirli ilaç her eczanede bulwıur 

SERViCE MARJTJME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 2 3 / 9 /9 38 de limanı

mızda beklenmekte olup Malta, Marsil-
~a ve Cenova~~~kvey~cu~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Handaki hareket tarihlerile navlunlar-
daki değigikliklerden ncente 
kabul etmez. 

mesuliyet 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon· 
da FRA TELLi SPERCO acentasına mü
racaat edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Unes Ltd. 

LONDRA HA TII 

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

H. SCHUET 
cCAlROb vapuru 12 Eylülden 18 

Eylüle kadar Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanları için yük alacaktır. 

cBELGRAD> npuru 26 Eylülden 
2 Birinciteşrine kadar Rotterdnın, Ham
burg ve Bremen için yük alacaktır. 

A THEN vapuru 1 O birinciteşrinden 
1 5 Birinciteşrine kadar Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük alacaktır. 

H. SCHULDT 
BlRKE.NAU vapuru 29 eylulden bir 

birinci tegrine kadar Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 12 birinciteşrin
den 1 5 birinciteşrine kadar Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük alacaktır. 

cCA V ALLO> vapuru. limanunızda 
olup 5 Eylüle kadar Londra ve Hull için 

MARITZA vapuru 15 ikinciteşrinden 
19 ikinciteşrine kadar Hamburg ve Bre

ve men için yük alacaktır. 

yük alacaktır. 

POLO vapuru 5 eylulde Londra 
Anversten gelip yük çıkaracak ve 
zamanda Londra ve Hull için yük 
caktır. 

ayni AMERiKAN EXPCRT LINES 
ala- EXCHANGE vapuru 15 eyhilde 

Nevyork için hareket edecektir. 

ARMEMEN DEPPE 
ULLA vapuru 1 O eylulde gelip l 7 ey- . A 

I
AI k d d v L d .. k I k EGYPTE. vapuru 12 eylulde Anvers 
u e a ar ogru on raya yu a aca - . . h k d k · 

ıçın are et e ece tır. 
tır. 

ALBATROS vapuru 15 eylulde gelip 
25 eylwe kadar Londra için yük alacak-
tır. 

MAROC vapuru 8 birinciteşrinden 

12 birinci teşrine kadar Anvers için yük 
alacaktır. 

G RiPiN 
Niçin daima 

Çünkü 
Evvelki gün soğuk almıştı, 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı, 111-

zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algın

lığına, nezleye, 
gripe, diş, bel, 
SİL ıt , adale ağrı
larile romatiz -
maya karşı bil
hassa müessir -
dir. 

tercih ediliyor? 

.... 

• 
• 
• 
• 

.. 
• 
• 
• 

ırf 

" 
• 

... , 
.. 
• 
• Kullananlar, dişlerini en ucuz şerait.le 

si~orta ettirnıiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

tONIAN vapuru 26 eylwde gelecek DEN NORSKE MtDDELHAVSUNtE 

ve 3 birinci teşrine kadar doğru Londra OSLO 
ve Hull için yük alacaktır. BOSPHORUS vapuru 26 eylulden 30 GRiPiN. 

eylw 938 e kadar Dieppe, Dünkerk ve 

dişlerinizi fır~alayınız. TRENTlNO vapuru 5 birinci teşrinde Norveç umum limanlan için yük alacak

CJL'llı:1.Dlml--- gelecek ve 1 O birinci teşrine kadar Lon- tır. 

dra ve Hull için ~k alacaktır. BAY ARD vapuru 26 birinci teşrin· 

den 28 birinci teşrine kadar Dieppe 
Diinkerk ve Norveç umumt limanlarına 
yük alacaktır. 

Fakat, Neticeleri Şayanı Hayrettir. . 
FEMIL, . 
FEMIL, 
FEMİL, 

FEMİL, 
. 

FEMIL, 
• 

FEMIL, 

FEMİL, 

Kadın olmanın yegfuıe 

mahzurunu unutturur. 
lcad edilince, kadın inanılmıyacak derecede büyük 

bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata kavuştu. 
Her ay tekerrür eden müşkül ve üzücü günlerde 
kadını bütün düşünce ve eziyetlerden kurtardı ... 
Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 
En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları altında 
sezilmez, kullanan kadın bile mevcudiyetini kati
yen farketmez. 
Mikropl u bezlerin ve pamuk tamponların kadın
ların btitiln hayatlarına mal olan rahim ve tenasüll 
iztıraplarını ortadan kaldırır . 
Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmızı hu 
susi iki cins pamuktan kimya harikalarile mikrop
suz bir şekilde yapılmıştır. 
Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci yar
dımcısıdır. Sihhatini seven her kadın, 

~ VE BAG I 

kullanmalıdır. FEM1L kUçük ve yumuşak olduğundan el çantanızda 

bile taşınabilir. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur ... 

LIVERPOOL HATii 
LESBIAN vapuru 6 eylulde gelip 7 

eylule kadar Liverpoo1 ve Glaskov için 
yük alacaktır. 

MAL VERNtAN vapuru 15 eylulde 
gelip 2 l eylule kadar doğnı Liverpool 
ve Glaagov için ~k alacaktır. 

BRtSTOL HATTI 
SELMA vapuru 20 eylulde ~ele

cek 25 eylule kadar doğru Bristol 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardak.i değişiklikler· 
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLENlC UNES LTD 

BELGlON vapuru 27 /28 ağustos
arasında beklenilmekte olup Rotter· 
dam Hamburg ve Anvers liman
larına yük alacaktır. 

HOLlANDlA vapuru ağustos 
nihayetinde beklenilmekte olup Rot
terdam, Hamburg ve Anvera liman-

- larına yük alacaktır. 

M 
GERMANlA vapuru 1 O eylOlde 

Det Forenede 
i)an1pskıbs - Selskah 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 

ANVERS - DANEMARK 

SKANDINA VtA 
S/S. SV ANHOLM 

em U 1 a 1aDlY0 r beklenilmekte olup Rotterdam Ham 
Mubaaebe ve ıümrük itlerinden burg ve Anvera limanlanna yük 

anlar bir memura ihtiyacımız var- alacaktır. 
d T liple · B" • • K rdond cTURKlA» vapuru 20 Eylülde 
(~tal;a u:'umi =yat 

0 TO~ beklenilmekte olup ROTTE~DAM 
An 

· · k t' ) ü ti . HAMBURG ve ANVERS lımanla-
onım tır e ıne m racaa en. .. k ı k 

1 3 
(2803) rına yu a aca tır. 

- UNtTED STATES AND LEVANT 

E.ylulün birinci on beş günlükte yük -------------- UNELTD 
cBAALEBEK> vapuru 22/24 

Eylul arasında beklenilmekte olup 
NEVYORK için yük alacaktır. 

alacaktır. 

S/S. ALGARVE 
Eyliılün ikinci on beş günlü! .n 

alacaktır. 

yük 

te yük alacaktır. 

M/V.MAROCCO 

Son teşrin ilk haf tasında yük alacak- BALKANLAR ARASI HA m 
tır. ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor 

SERViCE MARITtME ROUMAIN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 14 Eylulde 
Köstence Galatz ve Galatz aktarması 
Tuna limanları için yük alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 1 O birinci teş
rinde Köstence, Galatz ve Galatz ak-
tımnası Tuna limanları için yük alacak-
tır. 

DUROSTOR vapuru 5 ikinci te~rin
de Kstence, Galatz ve Galatz aktarması 
Tuna limanlanna yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARtTIME 

TISZA vapuru 6 eylwde bekleniyor. 
Port Sait ve lakenderiye limanlan için 
yük alacaktır. 

BUDAPEST vapuru 15 eylulde bek
leniyor. Tuna limanlarına yük alacaktır. 

TISZA vapuru eylul sonunda bekle
niyor. Portsalt ve lskenderiye için mal 
alacaktır. 

DUNA vapuru eylul sonunda bekle
niyor. Portsait ve lskenderiye için mal 
alacaktır. 

JOHNSTON V ARREN UNF.S 
AVIEMORE vapuru iki birinciteşrln

de Burgas Varna, Köstence Galatz ve 
Brail limanlarına ~k alacaktır. 

DROMORE vapuru 30 hirlnciteş
rinde Burgaı, Varna, Köstence, Ga1atz 
ve Brail limanları için yük alacaktır. 

Dlndaki hareket tarihleriyle nav· 
lunlardakl deği~iltliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafs!lfıt almak için Birin
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olıınur. 

TeJ. No. 2007 ve 2008. 

M/V. ALGIER 
M/V.TUNts Balkan ittifakı iktısat konferansının --------------

Eylul sonunda ve birinci teşrin baş

langıcında yük alacaktır. 

M/S. BROHOLM 
Birinci teşrin ilk haftaı;ında yük ala

caktır. 

Son teşrin ikinci on beş günlükte yük seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat- Trieste ve Şuıak limanlan için yolcu ve 
alacaktır. ta mensup Yugoslav bandıralı yük alacaktır. 

HER ON BEŞ GON MUNTAZAM 
SERViS OLACAKTIR 

LOVCEN Gerek vapurlann muvasalat tarihleri, 
Lüks vapuru 1 O eylulde 18 de Cos- gerek vapur l.slmlerl ve navlunları hak· 

tanza, Varna limanları için hareket ede
Navlun ve bilumum ransenyöman için cektir. 

kında acenta bir taahhUt altına girmez. 
Daha fazla tafsillt almak için Birinci S/S. EGHOLM 

Birinci teşrinin ilk 
yük alacaktır. 

on beş ı;ünlükte Acenteliğe müracaat edilmesi. L O V C E N Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

S/S. EBRO 

ADRES : Fevzi paıa bulvarı No. 7 .. 
TELEFON : 3304 

ittiealinde 

Lüks vapuru pazartesi 19 eylUlde saat umum! deniz acentalıiı Ltd. müracaat 
12 de lzmirden hareket edecek, Pire edilmul rica olunur. 
Korfu, Adrtyatik Umanları. Yeneclik. TELD'ON ı 11T1 - 40'12 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
• !sim ve markaya dikkat, Taklitlerinden sakınınız ........ • 

• 
• 

Sigara Tiryakilerine Müjde : 
Tütün kullananlar, tütünün vücutlan üzerine yaptığı tahribau-4 • 

müıtekidirler. Doktorlar kendilerine her daiına sigarayı teketnıe1' 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki 
Alman 

Dr. Perl 'ın son 
icadı 

" 

lası 

Sıhhi ağızlığı kullanddığmda tütünün koku ve lezzetini bo~ 
istedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerhiııd" 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, P~ 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer .,tas 
yürek temiz kalır. 

Fiati Her Yerde 150 Kunıttur 
Toptan, perakende aabf : Kemeralb Karakol karıısı No. 74 

MAZHAR ONGOR 

Cildinizin tahriş edilmemesıtı' 
isterseniz 

Dünyanın her tarafındım seve seve kullanılan ve 
cildi trattan sonra pamuk gibi yumutatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 



MemlekeUmlzln 1191Dn ıtriyat ve mUslahzaNI Rıl'pc1nı aanal rekabet ....... da en mllre•••I bir 
tatmlJI .. bUlllll ••••• ••••'* lllrladlll ...... , ....... 

ayın lzmir Halkının bir daha teveccühünü kazanmak istiyea Hasan deposu lzmir Fuarında da 
Merkez ve tahelerindeki yeni fiatla •ütahzarabnı sabyor 

TrGf leoazımatı aaan kolonya ve loayonları ! Puclralar 

an Kolonya, Losyonlan fantazi şişe 1/24 litre 25 Kuru~ 
,. " .. Top n Faa 1116 ,, 40 Hasan Tnalet Pudra• lnn (Oripn) 30 Hasan trq bıçağı 
" " ,, 114 ,, 125 " " ,, 45 ., ,, Paslanmaz 

Adet Kr. Adet Kr. Adet K r. 
1-4 10-35 100-300 
1-4 10-SO 100-4SO 

10-lS ,. ,, ,, 118 ,, 70 Hasan Traş Pwirası kutu (Origan) 15 Hasan traş bıçağı 
• • " diz tife 1/3 • ıso • • ,. 25 ., ,. 100-125 
• • ,. 8 klşe likı ti.-113 • 150 • • • büyük kutu 40 Haan trq ıabaaa 
" • .. Jlkı lnataı. fi.te 113 • 200 Huu çocak pudruı (leylak, güJ, fujer Jayanla20 Hasaa trat sabuna k•tmm 
,. " • brbla fişe 112 ,. 225 • • *paket " ,, " 10 Hasan bq sabunu kremi 
., • • diz blylk fite 1/1 • 500 Hun Talk ., 500 gr. .. .. ,. 40 Haaaa trq makiDai 

o dl la•••tleau tle l..ftllte) 118 • 70 kat•ı. Lika 
o dl la•ant 113 " tSO Kremler : : fir~sa 
Ba.z-Ateı kolonyası 1124 ,, 25 halis Wero 

n Buı-Ateı kolonya~ 1/8 ,. 70 " • 
Baz-Atq kolonyau 1/3 ,. 150 Haaa beaai nıo ve şişe 50 " • 

• • tip kllçDk 7,S " " 
• • 
" 

,, 
u • .__:.ı ı -•~ .. • • erta 12.5 • • 
~wenın RU onya oe oayoıuan • • • l>Dyük 20 • .. 

• 
• 

·a Kolonya Ye l.08raalan l/241tn ıs HMa MBiz kremi hltyBk 50 
., ., Top" Fu tn6. 25 •• • • kiiçftk 351 Y,,,,., iM __,.,., 
• • " • 118. • 
· · • · ~1 ·. : Briyantinler Lh • ıllJ I' • _. W• _, 15 • . ...... . . . . . . . 
• • lrarafa V4 • 65 u ___ •-=---aı..ı . _...r_L • · ıtl'. • ,. • • • • ıe • 
., • 8 k ... llb 75 ...._ uın7___. en •- .... •e YallıO ~ 

1/3 • 100 • • btıyitbik ,:kfe ft YUO SQ 
: : 1/2 • 12S " " ea Ji 75 
" " 1 " 250 
., .,. Jitre ile açık 250 
., ,. 1/4 lika kuta 100 
• ., 118 ,, " 60 Hasan Ruj sahit renkti açılr, ko111 klçlk 

Ruj lor 

" " " " orh lro111 lnnnın 
c ., " ,, orta koyu liilss Traf kolonyaları 

-..m traı kolonyası 114 litre 30 
" ,, 1/3 " 60 Allıklar 

30 
50 

108 

ı-r- btnl jW •• •1c• . . ..... . . ... ,. 
" " " en bnyal 
" &kıllrOk pastilleri 

30 
2S 
30 

100 
150 
100 
250 
sso 
350 
800 
ıı• 

• 2'JS 
G5 

1 
Yallar mibtalazaratı 

Ku"'f 
Haun zeytinyağı tam 114 litre tiıe 40 

,, " " 1 /2 " • 50 
" " ,, 1 " • 80 
" " " 2 " " 160 
• ,, ,, l kifo tenekeıife 70 

" " " 3 " " 190 
• " " 5 " " 300 
• " " 7 " " 400 

Hasan H1'1e de Parafin 75 
,, fı•tak ltzO yağı 2 50 
" • " " k~lll 125 
.. Hiadyatı halis 2S gram lS 
,, • ,.SOı,, 20 

Hun tatla Mdemy•it kilçtk fite 30 • • .. ..,iik life 50 
ti.ısa ._.. •de•yafl 25& ır- 100 

• • .. lelO ,, 350 
• llCI ..... ,.,. ~ ... 40 
• • .. ,. fite 60 

·-- ••Y:Jiiia: J/4 •· .. • ın ,, ~ • .. " 1 " 100 
• • ı fP 190 

S.,aratı ölcliiren Fayda 
F .... I' 1/8 litre 

• • 1.H " 
• • 11? " 
• • 1 " 
• .. s 

teneke 1 S kilo afi 
" " 
" " fıçı He kifo 

,...,,. .lenmll 
Pem,• aikel ka•• 
P....- İllcıe 

20 
2S 
40 
65 

,, " tam bir &tre 150 
ffAsaa allak brlaıet, bJ6ndinet ve mandarin 

&analar • • " .. " J•ib 

Dif nRiatala2aratı 
!S Hsı• Dmtm cif ... .,... klçlllc tip 

50 " " " " -· tip " " ,, • ...,. tip 

S 
Plımpa .... ıc. 

7• P.-pa fifüla 
12,5 N.ıt fa &d 
20 
2.5 Fareleri tJlJlJ.ren Far 

275 
850 
so 
45 
40 
3S 
32,S 
30 
25 

D Eaanalan 3 gr. fİfe 
" " " 

ıayu 

• 5 " • 
• 10 •• 

25 
50 
7S 

Tırnak cilası ve aürmeler 
" .. • .. orta 

blyGk 
50 Far Hasan fare zehiri Buğday Ye mlcuıı kDçllk 40 
75 .. "' ,, ,, macunu ,, 4 Mli 2S 

• 15 ,. • lliklla kwbl 
• • 25 " • • 

"50"" • 
an esualan aramla açık 

Sabanlar, taoalet aabunları 
.-.. ta•alet ıabunJan kiiç&k yuvarlak 

" ,. Yuvulak orta 
,, ., Yu•arlak blyOlr 
,, • lllka 
• " " • • • 
• • bll,ak ve beyzi 

TuYalet sabunu 6 lak paket k~k 
TuyaJet ubunu 6 hk bllyGk 

Gliserin aabunları 

100 H .... T....ıc Cilb beyu ve nakli 
200 • • .. • 
3)0 • " • • 

10 • .. " " ıedef 
• ., ,. ,, orta 
• • " " bllylk 

Düıulvu Aaetoa 
10 Hasan ainneai tahta 

15 • • Lnks bllylk 
2S • " Paket 

12,5 .. • Kemik 
20 
30 
30 

Saçlara aid miiatalazarat 
rl,S Ha•n ı••pnan toza 

40 " " azı likit 
" ,, • • bnynk 

HHan Trihofil 1aç ıuyu 
,, saç •bnu 

• " 
,, 

10 

~~ Glitten mamaldlı 
30 H...a Gluten ekmeli 41 
40 • .. Geneji, ~akama, Uma, 1ebri1eli 60 
60 • Di,.wik cikolatuı 2S 

l? 5 • • ' lık kulu J2S 
20 • • 12 Iik • 240 
30 • Brekfaıt biıkDritleri kilola 251 
ıs • ,. ,, 112 • ı• 
30 " ,, • kutua ıs 

Tauaz rejim ekmetf fi 

ÔJIJ. anlar 
s p~ BaidaJ· ll&ur. Bezel111t '11111. 

30 Y a&af. Çawd.r, Patatu. Al.-. 
50 Mercimek, irmik izi 
75 250 graathk k•t. • ss 

.. • ,. " ikiıi bir arada 30 
• • • • kilo il& 280 

Mallllelil~ar 
Ha .. çoetllr doahtn l m111111ra 

.. " " 2 " 
• 
• 
• 

" 
• 
• 

" 3 . ... .... 
" 111111 

• • • .... " Ne. 1 
Ne.2 

ı ...... ..,.. 
• ıra ı • Wzı .. cill .._ 

• 1 •• ··h··· .......... ...... 
• ........ n' i 

• 
• ' • 1 • ..... , . • " 
• ,. 

30 " " " büyük 
20 Hasan o da kinin (eau de quinin) 

san Gliserin sabunu gül ve limon kokel11 25 500 ,, • 
40 HallD badem azn UDU 250 ır, 
60 ,, ,, ,. ,, 500 gr. 

ll F.;. hta• 
98 Fen klçlk paket 

• .. 1 • 
,, 

" " • " " 
" " " " " yuvarlak 

,. 
25 

" o dl kinia (eau de quinin) bOynk 150 Bik•lııout ela •t 100 I"· 
Hasan ga%OZ ve meyOCI c1d ----t dl aut 258 fi'• 

Toz sabunları 
Kokulu sular H ... a ı•aoz izi 1116 litre 25 Bik...._t dl •t 500 "' 

,, ,. " 118 40 Blk ........ t dl ~t ı. kilort· 
20 Hasan Maimukattar 1 kg. 25 ,, ,, ,, 1/4 60 Hun ..... '~~ 

25 " " 2 kg. myah tite 30 ,, " ,, 1/2 1
25
00 Huu pepir ma1au

12
._ I'• 

Tıbbi aabunlar ,, .. büyiik damacanalarda b " Meyva iizll 1/16 • • • ~ • 
Hasan gill Ye çiçek ıu7u 1/4 ka. 30 .. .. ., 118 40 • • • !!! • 

Godron. Smr Godron Panama, SDblime ,, " ,, 1/2 kı. 50 ,, ,, • 1/4 '° " " " ~ " 
san tıbbi ıabUDlan 15 ,, ,. " 1 kg. 7S • • • 112 100 .. • • 750 • 

MERKEZtı ISTANBUL .. ŞUBE•ERI ANKARA, BEYOOLU, KARAKöY, BF.ŞIKTAŞ tLE BEYAZID, ESKlŞEHtR ... SATIŞ YERLERl:IZMtRDE TOPTANCI KADRi TöMEK, PERAKENDECı 
KARŞIYAKA FERAH ECZANESL ACENTALARI BURSADA: 1 - LOFÇALI 001.U MUSTAFA ,,. OCUIJ..ARI, 2- ALANY AU HASAN TAHSiN, MEHMET KEMAL DURANER ... MALATYA. 

DA ı lBRAH1M IŞIK.. ERZURUMDA: KULAÇLAR ŞEVKET OOULLARI .. KONYADA: AU ULVi ERANDAÇ .• DEVELIDE ı TI.JRAN KöYLt>OöLU .. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 

• 1 - Marmara ıölü besleme kanalı ile İmalib aınaiyeai İDpatı ke
ıif bedeli 363.903 lira 96 kwuıtur. 

2 - - Eksiltme 29/9/938 tarihine ruthyan pe!'fembe rünü saat 11 
de Nafıa vekaleti Sular umum müdürlüP. ıu eksiltme komiayonu 
odaamda kapala zarf uauliyle yapılacaktır. 

3 - lıtekh1er elw1tme prtnameai, mukavele projesi, Bayındırhk 
İflıeai aenel fU'lnameai, fenni prtname ve projeleri 18 lira 20 kurut 
mukabilinde aular umam müdürlüğünden alabilirler. 

4 - EDiltme1e gireLilmek için isteklilerin 18.306 lira 20 lıurutluk 
muvakkat teminat vermeıi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün yesikalarla birlikte bir iıtida 
ile vekilete müracaat ederek bu ite maba111 olmak üzere vuika al
ma~ ve bu vesikayı ibraz etmeleri prtbr. Bu müddet içinde veıika 
talebmde bulunmıyanlar eksiltmeye qtirak edemezler. 

5 - lıteklilerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular umum müdürlüjüne makbu:ı mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecilcmeler kabul edilmez. 3355/3175 
1 - 9 - 15 - 21 3355/3175 (2766) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 

1 - Mannara gölü iddihar aedclesi ve hotaibna kanalı ile imalib 
ıınaiyeai kqif l>edeli 724310 lira 17 kuruttur. 

2 - Ekailbne 29/9/9'38 tarihine raathyan perjembe glnü 1Ut 12 
de Naha ftlcileti Salar Umum müdtirlüiti MI ehiltme komt.,onu 
odasında kapah zarf uauliyle yapalacaldır. 

3 - btekliler ebiltme prtnameti, mub.,.ele projeü, Baymchrhk 
İflerİ .-ıei flll'lnameaİ, fenni prtnuDe Ye projeleri 36 lira 25 kurut 
muladNlinde SUiar mnum müdürlüiinden alahilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 32722 lira 45 kmufluk 
muvakkat teminat vermeıi ve ebiltmenin yapdacajı pnden en az 
8 gün e-nel ellerinde bahman bütün vesikalarla birlikte hir istida ile 
vekalete müracaat ederek bu ite mahsus olmak üzere ..ulm almaları 
ve bu naikayı ibraz etmeleri fUlbr. Bu müddet içinde veıib talebin· 
de buhmmıyanlar ebiltmeye iftirak edemezler. 

S - lıteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yasılı aaattm 
bir aut evveline kadar Sular umum müdürlüiüne maldnız mukabi
linde ftl'llleleri limnchr. 

Postada olan g• ilrn el• kabul edilmez. 3357 /3176 
2 - 9 - ıs - 21 335713176 (2774) 

• • Fuat Gülergin 

Sağlık eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 127 

TELEFON 2448 
Reçeteler büyük bir dikkat ve itina ile baarlanar. En~. Awu 

müatahzarab ile her türlü illç çetidi bol bulundurulur. 

Tunlet et:raai1le ııhbi levuun her yerden ehvendir. 

1-15 (2898) 



9 EYLOL CUMA 

Süde ler işi çok fena bir vaziyeft 
Ostrova şehrinde Çeklerle Südet Almanları arasında boğuşmalar olı 

HenlaynNürembergle Prag Bitler Nürembergte elç 
arasında mekik dokuyor lere bir çay ziyafeti ver 

Bir Çek nazırı diyor ki: Biz Südetlere Fransız elçisi: En şerefli taç, g 
son tavizatımızı yapmış bulunuyoruz yaşlarından yapılmayandır diyo 

· Nüremberg, 8 ( ö.R) - lıı servisine Paris 8 (Ö.R) - Çekoslovak mesele
sinin inldpfı devam ediyor. Akşam baş 
vekil B. Hodza ile randevusuna gitmi
yen ve bu aebeple hilktimetin projesi 

' evinde kendi.!ine tevdi olunan B. Kund 
:saat 12,30 da B. Hodzayı ziyaret etmiş
ti. Ve hUkümetin plAnına müsteniden 
müzakerelere girişilece~ tımld ediliyor
du. Fakat ölleden sonra Moravska Os
trava arbedeleıinl vealle olarak kullanan 
:sadet liderJ.eri flddetll bir tebliğ ne§: 
retıuiller Y• hUkilmetin yenJ plani esas 
dahilinde müzakereyi kabul etmekle be
~aber vaziyete hAkim olmıyan bir hUkü
'ın~ müzakereye ghişemiyeceklerini 
~erdir. Bununla beraber inkıta
m kat't olmıyaeatı ümit edilmektedir. 

LORD .RUNSIMA.NLA M'OLAK.AT 

SUdet partisi tefleri öğleden sonra 
Lord Runsimanla görllfllı~e:r ve 2 saat 
tı0nra da B. Hodza ile mUlllitta bülun-
ımışlard.ır. Bqvekll Moravaka Ostrava 
lıldiseleri hakkında tahkikatın ırüratle 

yilrüti.ilecelfnl ve bir kabahat görülü.ne 

mensup kırk bin gencin geçit resminden 
sonra bay Hitler nutkunda demiııtir ki: 

cDoğduğum memleketten gelen İş 

servisine mensup gençleri de ilk defa 
olarak aranızda sdamJıyorum. Onlar ar- 1 
tık timsali olarak değil, gerçekten di- 1 
ğerleriniz gibi Alman milli camiasına. 
mensupturlnr. Omuzlarınızda. taıııdığınız 

çapalar birliğinizin timsalidir. Sizler Al
ma.nyanın emniyeti için kuvvetli unsur
lanınız. Hatta garp hudutlarında bile 
Alma.oyanın emniyetini temin ettiniz. 

B. Hitler iı servisini idare edenlere ve 
geçide iştirak eyliyenlere teıekkür et
mİ§tir. 

öğleden sonra Doyçe Holde hariciytı 
nazın Fon i ihbent;op Nüremberge ge
len ecnebi ıefirlerini Führere takdim 
etti. B. Hitler ecneb1 mümeuillerini se
l~amıt ve daima daha büyüle mikyas
ta kongreye geldiklerini memnuniyetle 

kaydetmiştir. Bunların en kıdemlileri 
olarak ıöz alan Fransa sefiri B. Andre 

Hitle-r, Nazi partiri erkdnı ara.aında kongrede 

fiddetll cezaya çarptırılacağını bildirmiş
tir. HUkllmet plAnı Uzerlnde mUzakere
Jerin nen!dey8e ba§lıyacaiı ümit edill-
7or. 

Runsiman gazetecile-r arasında 

Kordiplomatiğin Duayeni eıfatiyle dafaa etmiştir... Fakat artık ~ 
Fransuva Ponııe diplomatlara Nürem- Franıuva Ponıe bir nutuk ıöylemit Vtl karşı müşterek mUdafaa ma"kıJ 
bergde gösterilen nezaketli kabule ha- demiıtir ki : mUsbet bir teşebbüse geçmek 1 
raretli ıözlerle tetellür etmiftir. İngiliz - Bir devlet adamının taııyacağı en gelmiştir... İngiliz hUkümeti Jt'J.. 
ve F ranıız temleri B. Hitlerle uzun uza- ııerefli taç, annelerinin göz yatlarından • ların fikrinde hiç §Üphe bırakın.., 

Bununla beraber Çekoslovak hUkUıne
tlnfıı tekliflerine Alman mahfellerinde 
78pılan kabulün pek u cesaret vericl 
mahiyette oldulunu kaydetmek llzım
mr. 

Bm TEBLt<l 

Rumlman heyeti dün akşam ıu tebliği 
neşretmiJtir: Lord Runsiman ve heyet 
erkanı saat 17,15 de SUdet partisinin res
nı1 delegasyonunu kabul etm141erdir. 
Bunların arasında mebuslardan Kund, 

nın esa!I Uzerlnde mUzakerelerin devam 
edemfyeceği anlaşılmıştır. 

Anlaşıldığına göre haddi zatında o ka
dar milhim olınıyan Ostrava hadiseleri 
Südet ve Alman gazeteleri tarafından 
kasden şişirilmiştir. 

HENDERSONUN GöROŞMELERt 

Bcrlin 9 (ö.R) - Nilrenbergde bulu
nan İngiliz sefiri B. Nevil Henderson 
Alman hariciye nazırı Fon Ribbentropla 
Çekoslovak hAdiseleri üzerinde uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. 
Diğer tarafdan Nürenberg kongresine 

f§tirak eden Henlayn bir tayyare ile 

Çek askerleri ıancak verme töreninde 

Peiers, RoJ ile Doktor Vilyam Sebekovs- Praga dönmüş ve Südet mümessilleri 
ki ve B. Henlaynın muavini B. Frank ile görüştükten .sonra tekrar tayyare ile 
vardı. Bunlar dün Moravska Ostravada Nürenberge hareket etmiştir. 
vuku bulan hAdiaeler hak:Junda izahat 

mak hulyasını beslerlerse göril§meler su
ya düşmeğe mahkO.mdur. 

Biz, Almanlarla iyi geçinmek isteriz. 

Fakat Plfuıımız Südetlere yapabileceği
miz en son tavizatı ihtiva ediyor. Bun
dan fazla bir şey bizden beklenemez. 

PARtS VE LONDRADA 

dıya görüşmek fıreabnı bulmutlardır .. yapılmamıı olan taçtır. ki Çekoslbvakyaya bir taarruz ~ 
Fakat muhaverderin halen muallakta tNGtLTEREDE A.KtSLER buna mukavemet için İngiltere de_ 
olan siyut meselelere pmil olmadaiı sa ve Sovyet Rusya ile birleşece~ 
temin cdilmek.tedir. Londra 8 (ö.R) - Bqvekil B. Nevil Parti hUkUmetin bu istikametti 

• Çemberlayn bu sabah Londraya gelıniş- geçirmeden teşebbüse geçmesini 
Londıa, 8 (ö.R) - Hüldlmet dün tir. Treds Unyons (Sindika) teşkil!tmm tedir. Ve emindir ki bu aiyuet 1' 

akpm Pras delegasyonundan Çekoılo- 70 inci yıllık kongresine diln devam edil- milletin tasvibini kazanacaktır. 
vak 'hülıa4im tant'Jnclan Südetlere 7•- ml§t!r. FU..t kongrenin' bilhassa gizli Londra 8 (Ö.R) - Başvekil B. -
r>ılan tekliflerin hüli.sasmı almııtır . Bu celsesi ehemmiyetli olmuştur. Labor par- ç berl h . 1 Lord -· em ayn, anc ye nazırı 
teklifler ıimdilik tetk.iktedir. Mceelenln ti icra komitesi, parti parlamento icra f'-'-- mali s· c ·~ ""' 

Paris 8 (Ö.R) - Fransız nazırları Çe- .. ~ ve ye nazın ır on Sl1'i. 
k 1 akY Mdis 1 . . N" b k kanıııldıgı uzun bu tetkike lüzum göste· komite.si amele hareketiıiin icra ~k- bu sabah toplanarak beynelmilel 

os ;v trafa da de erıru, udren herbg lon-1 riyor. Fakat diplomatik mahfeİlerde ilk killilnün muhtelit komitesi ittifakla fU yet hakkında müzakerelerde ~ 
gres e ın everan e en a er er karar suretini kabul etmişlerdir: m lardır. N"' kar dikl ri ,, 
çok yakından takip ediyorlar. Di~er ta- intiba ıimdiden çok mileaittir. Çekoelo- Diln ,.1_b ti . d'ki buhr u.ş .. ar ver e ~ 

ö ~ '- . • • "'- 1 b k c yanın wı.ı e şım ı anın al" d ğildir p 1 to 1 raf d d Do in S 'd b b h va.; proıeıınm mü.;emme ir milza ere m um e • ar aınen nun 
an a vn g treet e u sa a halline tAbidir. Eğer Almanya Çekoslo- dav""tı' hakkında henüz hiç bir k .... t C esası olabileceği kanaati vardır ve Sü- ,. 81"' 

on Saymo~ Lord Halifaks, hariciye d vakYa.ya harp açarsa insanlıg~a hiyanet n'lınemictir, Buna mukabil ı.o-..ı 1 et unaurlan tarafından da böylece ka- .. ..,. ıv 
mUst~arı Aleksandr Kodpyan, barekll b 1 e'-ı- olanlar arasına gı'recektir. Bütün faL- Çekoslovak meselesm' e aı·ı ..... · · ,J u edileceği ümit edilmektedir. ....~ L'll ... il"' 
Nevil Çemberlayn'la uzun bir mtı1akatta demokratik prensipler Çek devletinin 1 • ı-'lrı~aı da hU.k" - '"' re erın u~ ı esnasın UJ1I"'" 

bulundular. ' Londra, 8 (ö.R) - cTaymln ga- parçalanmaamı meneder. İşçi hareketi Un.ile temas halinde kalmak içlnı 1 
Lord Halüaks, vaziyetin nezaket ve zetesinin dün ubahld makaleılnin son lngilterenin veya diğer bir devletin Çe- 1 tl . ti k bl"ı' e er cenuye onsey ve asam -" 

vahameti hasebile bütiln ısı;ğİıie rağ- fıkrası derin bir heyecan uyandıl'mlfbr.. koslovakyayı böyle bir hacaleti kabule açılışında haı.ır bulunmak üzere CI' 
~en Cenevre toplantısının ilk gUnUnde Forayn~fis ıu tehliii nqretmiıtfr 1 m~~ kılmak hakkını katiyen redde- reye gitmekten vaz geçmiştir. '\"~ 
bulunamıyacaktır. cBu aka•m Londrada re.men bildiri- der. ~çl hareketi parlamentonun derhal uh ed' k d __ ,.ı: si lJI" - '· · ,,_... top,_____ · te - n . .- .. _...ı.ı... lisi. b tavazz ınceye a ar ViU.Ue 

Çekoslovak mesel~l İngiliz naZ)J'lan- Jiyor ki bu sabah cTaymie> gazet.:..ı ~- .wuıDU161Dl ll r . .uu ı.acau mec n u . - • -. . 1 ri 'ik k 1 bir dan aynlmiyacaktır. .J 
·nın bUtün dikkatini celbetmektedir. rafından yapılan ve Çekoılovak hliltil- prensıp e en e~eıı ve arar 1 şe; Öğleden sonra B&§vekil millt ınU4" 

ALMAN MAHFELLERt PRAGIN 
TEKLU1--ER1Nt REDDEDtYOR 

,. 
Bertin 8 (Ö.R) - Nilrenbergde Führc

rln etrafında toplanmı~ olan siyasi ma-

hafilde Südet meselesinin halli için Çe
koslovak htikiiriıeilnin ya2tığı son . tek
liflerin şimdiye kadar ancak Pragdan 
gelen radyo haberlerile öğrenildiğini bil
diriyorlar. 

metinin timdikl teklifleri yerine ahalisi- kilde ilAn etme.si llzımdır. Her tehlikeyi s· T ln.ski ha J 
•· al.l.!.. · k ın' ;;..:ıt h ta nazırı )I omas p ve va 

nin Sildetlerle mesk~n kısmını Almanya- goze UU"ar& 5 'f ere er arruza s· Kinsgl v- dil .. ~.. ·· 
ya terketmeği göze aldırabileceğini ifa- laqşı cephe a~alıdır. Artık ne şüphe ır ey u e go il§tür· 

de eden telkin asla majeste hükilmetinin ne .de tereddUdUn yeri yoktUr.>· ALMANYA JAPONYADAN 

iÖ?Üflcrini temsil etmemektedir.> MOZAHARET tSTEDl 
Resmi bir tekzipte gazete isminin zik- S"ODETLERlN YENl 

M"ORACAA TLARI ' 1tı1 
rcdilmcai ve bunun bir tebliğ halinde Paris 8 (Ö.R) _Beynelmilel vaJl'.ı 
neııri 11on derece nadir oldugu" ndan me- t k' 

0

g rginli"k h tarafta k geııif Prag 8 (ö.R) - Burada vaziyet yeni- e 1 e er ÇO 
seleye verilen ehemmiyeti göstermekte- den vahim bir oekil almıştır. Südet Al- diplomasi faaliyeti uyandırmıştır. 
dir. man mümessilleri Çekoslovak hükümeii- Almanya T~kyo .sefiri vasıt8sil~ 

Franaa sefirini kabul eden hariciye ne müracaat ederek cebrii şiddet siya- muharebe halinde Japonyanın tP1' 
nazırı Lord Halifake Jnmliz hülcümetinJn · üzah' tini' · t mi ti "1 

N arl ... setind_ en vaz -::.meslni ve Südetlerin m . a. re . 19• e § r. ürenherge gelen . B. Henlayn h - ç k l L ka __ ı . . - _,. e-r·· tl 
e os ova .. yaya r11 vaz.ıyetının -· NA'"'Onal aıo=alist prensiplerine go"re İngiliz haricıye nazırı LordJ 

ciye nazırı Fon Ribbentrop ile uzun deX.: · l d.. · · · -J -J a•trnıı o ma ıgını temın etmııtir. t-kil!tlaiımak hakkını kabul eylemesini Sovyet .efiri B. Mai&ki ile Leh 
müddet görlişm~tür. FUhrerl göriip ....,. 
görmediği henUz malOm değildir. Fakat Bertin, 9 ( ö.R) - Dün Nürembıerg- istemiştir. Bu taleplerin Çekoalovakya- ~mı kabul etmiştir. ~ 
Prag hükümeünin tekliflerini hamil ol- de Hitler tarafından ecnebt devlet mü- nın biitünlilk ve hükUmranlyet baklari- Brilbelde kral bqvekil ve 1111 'J 

le telifi lmkAn.sız telAk.Jd edilmektedir. nuırı B. Spakı kabul etml§ ve IDl'"" 
madığı temin ediliyor. Alınan m8hfel- meuillerine bir çay ziyafeti verilmiıtir .. 

vermi§lerdir. 
leri bu teklifleri tamamile gayri kabil Hitlerin yüzü çok hefUltu. İngiliz 1efiri Çünkü böyle bir teklifin kabulü Çekos- dafaa naz.ırile a. görllşnilftUr. ~ 

VAZtYEr FECl M1? kabul tellkkt etmekte ve tereddütsüz Nevı1 Hendenona bllytik uygı a~sterl- lovakyanın parçalanması ve Siklet mm- Leh hariciye nazın B. Bek de "r:I 
Prag 9 (ö.R) _ Burada vaziyet Al- reddeylemekted.ir. yordu. takasının nasyonal aosyali.st kontrolü al- dolayıaile Leh delegasyonunun ~ 

man gazetelerinin göstermek istedikleri ------------------------------- tına girmesi demek olur. bulunmak üzere Cenevreye siuo' 
§t!k..ilde fect tellkld edilmiyor. Siyasi J 

1 
h k Londra 8 (ö.R) - İngili% lfçi teıki- vu geçtiğini bildirmiftir. -~ 

VAZIYET ÇOK FENA 

Paris 9 (ö.R) - Pragdan gelen son mahfellerin kanaati ıudux ki SUdetler apon ı• erı• are etı• !atının kongresi Çekoslovak hilkUmetinl Nihayet Pariste faaliyet çok~ 
haberlere göre Südet meselesi çok fena bir zaman kazanma siyaseti takip edi- Alınanyanın arzusu dahilinde müzakere- Bu sabah fU re.mı! nota D~ 
bir vaziyette bulunuyor. Dün Ostravada yorlar. Sildet mümessili Kund, milke-- Y~ mecbur kıhnak için İngiliz hUkUmeti- cRe.smt mahafilde bildirildiline ~ 
Çeklerle Südetler arasında müsademe- reren vukubulan davetlere rağmen Hoz- Garba _Jog.,ru ı·nkı'Raf etm· ektedı'r :. tazyikte bulunmasını red etıne)de.: !~bah,hU::~-~,:y1::~1-eJi~ 
ler olmu~tur. Bu boğuşmaların cereyan za ile görüşmekten çekinmiştir. U~ y FAA&&.UA ua .,. 
ettiği dakikada Südel milmessilleri Prag Bu da ispat ediyor ki Sildetler Hitle- Kongre karar suretinde habrlatıyor ki birler almağı dil§ilnmemektedir. ~'1' 
hükümetinin tekliflerini tetkik için içü- rin on bi~ eylulde Nürenbergde iradede- Tokyo, 8 { ö.R) - Domey ajansının bildirdiğine göre Japon kuv- Alrnanyanm en karanlık günlerinde işçi nazırlar konaeyi toplanması da fİ1" 
ma halinde bulunuyorlardı. ceği siyasi nutka kadar hiç bir taahhüt vetleri Hankeunun harict müdafaa hattından başka dahili müdafaa partisi umwnt anlaşma siyasetini mü- mutasavver değildir.> ~ 

Hadiselere ait haberler alınır alınmaz altına girmek istemiyorlar. Prag bükü- hattını da üç noktada yarmıtlardır ve timdi Pekin - Hankeu demiryo-
meclis derhal dağılmıştır. metinin tekliflerini red etmemişler ve lunu tehdit ediyorlar. 

Gece geç vakit Çekoslovak başvekili bir müzakere esası olabileceğini söyl~ Çinlilerin zayiatı on binden fazladır. 
Hoduı, Südet mümessillerini davet et- mişlerdir. Londra, 8 { ö.R) - Çin elçiliği bir tebliğinde Japonlarin zehirli 
miş ve kendilerile üç saat siiren uzun gaz kullanrnağa devam ettiklerini bildiriyor. 2, 3, 4, eylulde muhtelif 
bir mülakatta bulunmuştur. BtR ÇEK NAZIRIN SöZLERt mevkilerde Japonlar zeliiili gaz kullanmışlardır. Japonlar ileri hare

HADiSELER KASDEN 
ŞtŞtRlLMtŞ 

SalMıiyettar Çek devlet adamları di
yorlar ki: 

Şayed Südetlerin mümessilleri taklif
Bu görüşmelerden sonra Ostrnva ha- lerlınizi bir müzakere esası olarak telft.k

diselerinin halline kadar Sildet davası- ki eder de böylece yeni tavizler kopar-

ketlerini garbe doğru inkişaf ettirmeğe ve Tiyenşan mevkiini muhafa
za eden Çin kuvvetlerni çevirmeğe çalışıyorlar. 

Diğer taraftan Çinliler şimal mıntakasmda hücum ederek bazı aev
külceyş noktalarını işgal ettiklerini bildiriyorlar. Hopcy ve Şansi vila
yetlerinde Çin çeteleri Japonları yıpratmaktadırlar. Son iki ay zar
fında bu iki vilayette Japonlara 20 bin zayiat verdirmi§lerdir. 

ln~iliz harp filosu 
Manevralara hazırlanıyor 

Londra, 8 { ö.R) - lngiliz filoaunun hareketleri hakkında §U ~ 
herler verilmektedir. Hom Flit harp gemileri şimali lskoçya sahille~ 
ne hareket etmi11lerdir. Açık denizde ahş talimleri yapacaklardır. ·~ 
harp gemisi sonbahar seferi için Portsmut ve diğer hareket üsletJ 
den hareket etmişlerdir. Bu hareketler altı hafta sürecektir. 


