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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Bapnuha:rıir ve umumt nepiyat milcUrü: 

-ı---~~H~A~K~K~I:__:_O~C~A~K~O~c~L~U~~~ 
< _ ABONE ŞERAITJ 

DEVAM MODDETt Türkiye için Hariç lçirı 
Sen~lik.. •••••••••• 1400 2900 

_Altı aylık ............... 750 1650 

1 - T E L E F O N : 2697 .__I ____ , 
FIATI ( 5 ) KURUŞTUR 
- ----= 

.. . 
Prenses Mari Jozenin 

Paris seyahati 
Paris 14 (ö.R) - Italya veliahdı Piyemonte 

prensinin kansı ve Belçika kralının kız kardeşi 
prenses Mari Joje Piyemonte yarın da Pariste 
kalacaktır. Prensesin oturduğu otelin üçüncü 
katı çiçeklerle doludur ve otelin etrafında zabı
ta tarafından prensesin emniyeti için kendini 1 
belli etmiyen tedbirler alınmıştır. ~ 

YENi ASIR Matbauında baaılımftır 

Komarrio konferansında ip· koptu 

Macar Başvekili Imredi 

Takip ve 
Kontrol 
Alınmış kararları 
hedef ine ulostıran .. 
en büyük kuvvettir 

Macarlar 1,120,000 nüfus istiyorlar 
Slovaklar · ise. 670,000 veriyorlar 

Çekoslo akya 
Polonyanın tavassutunu 

temine çalışıyor 
Macaristan ise: ''1cap eden tedbirleri 

alacağız,, diyor 
Prag 14 (ö.R) - Havas ajansının Bratislava muhabirine Slovak muhtariyet 

hüküm.eti nazırlarından Ernan Dokanski şu beyanatta bulunmuştur: 
< Macarlarla an1aşnak ve uzlaşmak isteriz. Komarno konferansının inkıtaı 

sebebile meselenin hallini devletlerin eline tevdi etmezden evvel yeniden Macar
Jarla doğrudan doğruya müzakerat teminine çalışacağız. üçüncü bir devletin 
tavassutuna baş vurmamız ihtimal harici değildir.> 
Diğer taraf.dan Slovak mebuslarından Karol Sidor yarın Varşovaya gidecek

tir. Ve beliti de bu mesele hakkında müzakereye giri§rnesi imkam vardır. Şlın
dilik vaziyet şöylece hülasa edilebilir: 

c Macar delegasyonu tarafından Slovaklara verilen plfuıda Slovakyarun Ma
caristana 11268 kilometre kara arazi ve 1 milyon 120 bin nüfus terk etniesi iste
niyordu. Ayni plfuıa göre Karpataltı Rusya Macaristana 1982 kilometre kara 
arazi ve 218 bin nüfus terk edecekti. Bu şartlar kabul edilseydi 670 bin Maca
rm Macaristana iadesi için ayni zamanda Slav ırkına mensup 650 bin ahali de 
Macaristana ilhak edilmiş olacaktı. 

- SONU 10 UNCU SAHtFEDE -

1 1 

Üniversite 
Dün açıldı 

Talebe sayısı bu 
yıl (5800) e çıktı 
Bu miktar hakiki 

1bir rekor demektir1 

Vniversite rektörü B. Cemil Birsel 

- YAZISI 3 ONCO SAHtFEDE -

Alsas - Loren meselesini yeniden 
tahrik etmek istiyenler var 

Muhtariyetçi Alsas meb'uslarının, Fransadan ayrılmak 
ve Almanya ile birleşmek istedikleri iddia ediliyor 

Alsaslı meb'usların 

Istanbu]da 
l~i esrar tekkesi 

meydana çıkarıldı 
lwtanbul 14 ·(Husus!) - Biri Topha

nede diğeri Tahtakalede olmak Uzere 

Yol vergi_si 
adalet Kanununa 

prensiplerine uygun 
şekil verilecek 

Gazetemizin neşriyatı değerli valimiz 
tarafından ehemmiyet ve 

hususiyetle nazara alınmıştı 

B. FAZLI GÜLEÇiN Turist 
yollar hakkında verdiği izahat? 
Başmuharririmiz B. Hakkı Ocakoğlunun turistik yollar hakkında evvelce 

ve dünkü sayımızda yazdığt başmakaleler vilayet makamının nazarı dikkatini 

celbetmit. okuyucularımız arasında da alaka uyandınnıştır .. Sayın Valimiz 
B. Fazlı Güleç <Yeni Asır> a bu husuata ap.ğıclaki beyanatta bulunm\lf"" 
lardır : 

- c Yeni Aıın pzeteünio yol kanmıları hakkındaki nqriyatıw ali.b ite 
takip ettim. Bu nqriyat biç fiipbesiz dertlere temaa itibariyle yerindedir. Yol 

- SONU 2 tNCl SAHiFEDE -

Alman - Çekoslovak 
ihtilifı tamamen bitti 

Bugünkü vaziyet yeni hudut olarak 
kabul ve tesbit edildi 

zabıta iki esrar tekkesi meydana çıkar- Alman ordusu Çek hududunu geçerken .•• 

Yıldönümüne 
hazırlık 

dı. 12 esrarkeş yakalandı. 100 paket er.o- Müııih 14 (ö.R) - B. Bitlerin saat -------------
in ele geçirildi. 15 de Çekoslovakya hariciye nazırı B. 

Sporun teşviki • • 
ıçın 

Dün partide mühim bir 
toplantı yapıldı 

Valimiz İzmir sporcularının 
alaka göstermelerini 

denizciliğe 
istedi 

Spor kulüpleri idare heyetlerini teş- parti, sporcu gençliğin her spor bran
.kil dene zevat, partide vali B. Fazli tında hayatiyet gösterebilmesi için 
Güleçin başkanlığında bir toplantı Ounlan tatbik mevkiine koyacaktır. 
yaparak Izmirin spor işleri ve kulüp- Valimiz, Izmir sporcularının denizcili-
lerin takviyesi için bazı tedbirler alan - SONU 2 iNCt SAHtFEDE -

Şvalkovski ile tekrar mülAkat edeceği 
rivayet olunmuştur. Bu haber teeyyüd 
etmemiştir. B. Hitler saat 15 de öğleden 
sonra tayyare ile Münibe gelmiş olan es
ki Macar başvekili B. Dranyiyi kabul 
etmiştir. &ki başvekilin refakatinde 
Macaristanm Berlin elçisi vardı. lkisi de 
Rejino oteline inmişlerdir. Saat 17 de 
Führe:rhavz'da bu mülAkat hali devam 
ediyordu. 

Çekoslovakya hariciye nazırı B. Şval
kovski öğleden sonra Alınan hariciye na
zırı Fon Ribbentropla tekrar görüşmüş 
ve cDört mevsim> oteline inıniştir. Gö
ri.işme cereyan halinde olan Alman - Çe
koslovak siyasi ve ekonomik müzakere
lerine şamil olmuştur. 

Londra 14 (ö.R) - B. Hitlerin Çe
koslovakya hariciye nazırile mülakatında 
Alman hariciye nazın ve ordu başku
mandanı hazır bulunmuşlardır. 

- SONU 3 ONCO SAHtFEDE -

Dağ 
Rüzgarından 

Deniz 
Rüzgarına .. 

Değel'li yazıcımız Fuat Edi
bin bu isim altında ve gaze
temiz için yazdığı bir hikaye 
serisine pazar günü batlıyo-
ruz •.. 

Bu hikayeler, Cümhuriyet 
köylüsünün Tejime karfı olan 
bağlılığını gö.termekte ve 
mazide geçen korkunç ve Fe
laketli demlain, iztıraplı ha
yatın çok canlı bir tablosunu 
çizmektedir .•• 

~~~-----------
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~hat bahisler!.;, j 

Çocuk islahı hakkında 1 ŞEHiR HABERLERİ .... ~------------.... -----------------------------..., 
Takip ve 
Kontrol 

Sıhhat ve ictimai muavenet veka-, 

/etinin annelere t~vsiyeleri J 

Bugünlerde şehirde ve dışarida sıcak· selir, bazılarında yükselmez, hali tnbiide 
lann te.iriyle bir çok çocuk ishalleri gö- kalır. Çocuk ishalinde ter ve sidik te aza
rÜlmektedir. Bu hususta anaların ne .ka- lır. Yavrunun cildinin rütubeti, taraveti 
dU' müteyalduz olma.ti lazungelcliğini ve alastikiyeti kaybolur, vücut porsuk 
izaha hacet yoktUT. Onun için qağub'lıci kuru ve bunışulr. bir hal alır. tsha.l devam 
taftİyekri çoeuldanrun adahati. hayatı. edip ~iddetlendiği %alnan çocuk bsdt.si 
namına dikkatle okumaları lazımdır. Bu 1 haline gelir ve ideta ölüm çehresinde 
tavsiyeleri ıhhet ve lçıimai Muavcuct !görülür. 
~ektJeti nqriyatından aynen alıyoruz: 1 KORUNMA VE TEDAVt 

Çocuk ielıali memede ve- iki yapnc:lan Bqhc:a korunma çaresi çocuğa anne• 

aııriı meme ~ukl~rmda yazın ve eıealr. sinin meme vermesi ve sıc:alı:: mevsimler• 
menimlerde göriilmdttedir. Bu hastalık de sağllk yollariyle bakmuıdır. 
yurdumuzda ve dünyanın her tarafında Çocuğa ana sütü vermek imkanı ol
sıcaklar hatladığı zman gerek meme mana: Süt ananın hastalıklı olmamamna, 
emen ve gerek mama yeyen iki yquı• sütün çocuğa uygun gelmesine cliltkat 
dan aıaiı çocuk.lan a:rasında sık aılı:: gö· etmek lazınıdır. 
rülaıdttedir. Süt anne bulunmadığı takdirde: inek 

Bu hastalık hakkındaki annelerin bil- sütü veirlecebe ana sütüne yakın bir ter
gisizliği yiizünder her yıl tehir ve köy- kipte aulandınlmak. yağlı ve fazla şekerli 
lerde bir çok yavrularımız hastalanıyor. olmamaaına dikkat etmek ve her defa. 
ölüyorlar ve bu yü.ı:den nüfus kayıplan- 1 sında taze taze kayn tılap verilmek la· 
mız da çoktur. zımd1r. 

Tabii vaziyette her çocuk yirmi dört Çocuğa kutu ve toz sütlerden verile-
saatte bir veya iki defa büyüle abdest ya- cekse doktorun tarifi üzerine her defa· 
par. Bunun sayısı çoialır ve abdest au- sındn taze tn:ze hazırlanıp kaynatmak ve 
lanırsa sürgün (ishal) denir. Küçük ço· temiz §İ~ ve emzikle vermek icap eder. 
euldarın kilkıwmn rengi hali taiide ka- Çocuiun yazın gündelik banyosuna, 
narya sarısına yakın olup kıvamında ko- ~emesine, haddinden fazla elbise 
yu bulamaç gibi veya daha serttir. Ço- i{eymemeane, kaynamıll ve soğutulmu' 
cuJdarda .bd--. rensi deği§.İt, b.uru N vmme9İlle dik.kat ederek ishalden 
da sulanma ill: önce çocal; ishalini d\i. konınmalr mümküttdür. 
tümnemiz lhımdır. Hele ishal Yetil renk Bebeklerde ve 1'.üçük çocuklarda ya
alır, sümük ve bn il• de ~- lııa.ta-- zm ishal göriiliince ille yapJacak şey, 

ltğsı tiddetli oldafu anhıfıln'. hemen sütü ve munalan •ermeyip kes· 
Çocuk ishali vaktio.de balwnlmayı.p. mehir. Böyle bir çocuğa sadece kayna· 

tedbir alınmaz ve teda•i edilmezse pek m11 az ~kerli sudan kaıık ka~ık verilir 
çok çocukların ölümüne sebebiyet vere- ve buna icabına göre 24-48 saat devam 
celi için buna (Çocuk lc:olen.a) adı da edilir. Su yerine biraz mlamur, papatya, 
verilmi§tir. Kolera kadar öldürücü ve çayları da verilebilir. 
tehlikeli bir ithal olduğundan dolayı ba Yapılan ha ev tetlnisi ile ishal kesil-
nd takılmı~tır. mene veya şiddetlenirse bebek muhak-

ÇOCUK iSHALiNiN BAŞLICA bk bir çocuk doktoruna, bulunmadığı 
SEBEPLERi takdirde bir ba:tka doktora gösten1meli· 

lshaJ.in en baı sebebi mevsimin sıcak dir. 
ol~uclur. Küçük çocuklann yqayıp, ge• Çocuk ishallerinde memleketimizin 
yi~i ve yeycceği üzerinde bu SlCağın pek fok yerlerinde nçıln çoculc muayene 
büyük tesiri vardır. Sırf ana sütü ile bea· ve bnkım evlerini unutmayınız. Burada 
lenen çocukla:r eier sailı.k ,.ollariyle ba- memleketimizin kıymetli çocuk hastalık
kılıraa sıcakta isbaJ olmazlar. Ancak anıı lan mütehassıslan vardır. Bunların aiiy'

sütü pek yağlı olup ve çocuk hazimde liyecekleri şeyi ynpınız. 
güçlük çekerse aıcağm teariyle çocuğun Yarının büyüğü ve bugünün küçüklC'" 
mide banaldaruun b0%Ularak ishal ola- rini öldüren çok tehlikeli bir hastalık la 
bilmesi mümkündür. çocuk ishalidir. Her ananın bu hastalık.-

Ana sütü emmiyen, inek veya kutu 
sütü ile beslenen çocuklarda mide ve bar
sak bcwılmaaa çok olı.bileceğj için s~ 
mevsimlerde bunlarda ishal görülür. 

Jnek sütü veya kutu sütünden hazırla
nan mamalar her def asında taze taze 
hazırlanıp verilmezse, çocuğun mide ve 
bnrsaklarını bozacak ve ishale sebep oln
cııktır. inek sütü için çocuklarda bu süt 
temiz sağllmaz. temiz kaplarda sakla~ 
mnz ve pi~irilmezse az zamanda kirlenip 
mikroplanacıığı gibi, yazın ağzı açık kap
larda bırakılan sütte sıcak tesiriyle mik
roplar türiyerelr. zehir (Tobin) ifraz ede
ceklerinden bu gibi sütlerden çocuklar 
hem zehirlenebilir ve hem de ishal olur
lar. 

Yazın çocuğa hazmedemiyeceği milt
tnrda fazla verilen süt ve mamalar mide 
ve baraalclarda elqiyerek bir çok miltrop
lıınn hazım yolunda üremesine ve barsak 
znrını ta~ ederek de ishal yapmasına 
sebep olur. 

Çoc.ult }'lltanırken, veya terü iken ÜŞÜ· 
tülüne, nezle olabilir. Mikroplu sümü· 
ğün6 :JUtan çoculı::Jarda hazım borulan 
va!ltMiy)e mikroplar ha~ geçer ve 
banak nezle.i yapabilir ve ishal olurlar. 

Emek.Jiycn Ye evin her tarafı~a llÜ· 

rünerek dolatan küçült çocuklar bakmı
sızLk 7'iz&nden eline geçirdiii pia mik· 
ropla her ıeyi ağzına ıokarak mibop 
alırlar ve bunlar mide ve barsaklarına 
giderek çocukta ishal yapabilirler. la
hani çocukların bazılarında hararet yük-

tan korunma çarelerini 'bilmesi ve yavru
lnrımızın korunması ve ishal başlangıcın
da hemen eyi etmek için tedbirler alın
maııı lu~mclır. Bu suretle yavrularımız 
korunmuş ve nüfusumuz da artmış olur. 

Çeşme sularında bu 
gün araştırmalara 

başlanıyor 
Çeşme ve Foça kara sularımızda batan 

vapurlarm içinde kalan ticaret madde
lerini çıknrmak üzere maliye vekaletile 
bir mukavele akteden B. Mahmut Alan
yalı dün Izmirden temin ettiği dalgıç
larla beraber Çeşneye gitmlştir. Bu gün 
Çeşme kara sulanmızda, getirilen deniz 
vasıtalarile araştırmalara başlanacaktır. 

Bir torpile çarparak umumi harp se
nelerinde batnn Amerikan bandıralı 

Teksas vapurunun enkazının bulundu
ğu yerde araştırma yapılacaktır. 

. , •..............•...........•...••....... ,. 
~ Gelenler, Gidenler ~ ............................................. 

ltalyan eeneral komola.u B. Kulo de 
Kostantin l.tanbula gİtm.İftir. Sinop aay
lavı 8. Hakkı V eral de lstanbula gitmif
tir. 

§ Mani.. nlili Dr. Lütfi Kırdar dün 
lzmire Kelmit. aktam tekrar Maniaaya 
dönmfittür. 

§ Vilayet jandarma komutanı B. Hu
lusi Gür tefti~ için diin öğleden sonra 
Tireye gitmi~tir. 

Kültür Park Sineması: 

Vll inci 
Tıp kongresine 

izmirclen gidecek 

Doktorlar 
~ 

Bu ay içinde Ankarada toplanacak ı 
yedinci milli tıp kongresine Izmir Etibba 
cemiyeti geniş ölçllde iştirak ~tmektedir. 
Kongreye resmi hastaneler baş doktor
lnn ve mütahassıslarından on kişilik bir 
heyet. Eübba cemiyeti reisi Dr. Hasan 
Yusuf .&şkamın reisliğitıde gidecektir. 
Ayrıca 43 hususi doktor ve diş tabibi de 
kongrede hulunınak iizere Ankaraya gi
deceklerdir. 

Şimdilik adı gizli tutulan şehrimizdeki 
hususi doktorlardan bir zat, (Neslü'lti) 
mevzuu etrafında bir tez hazırlamış ve 
kongre umumi katipliğine göndermiştir. 
Bu tez münakaşa edilecektir. Haber al
dığunızn göre bu 1.at anormallerin kısır
laştırılmasına neden tarn!dar olduğunu 
tezinde uzun uzadıya izah etmektedir. 

• 

Zıraat 

Yol vergisi 
adil et Kanununa 

prensiplerine uygun 
şekil verilecek 

Alınmıs kararları ... 
hedef ine ulostıran 

~ 

en bii yük kuvvettir 
--o---

- BAŞT ARAFI 1 ıNC& SAH&FD>E -

tenzilattır. Belediyemiz bu bakım~ 
dan tetkikatını bitirince hükümetill 
~ye ve prensiplerine uygun dü~ 
ceği füphesiz bulunan ucuzluk k.,.. 
rarmı vermekte tereddüt gösterm1-
yecektir. 

Bu mevzuda zabıtanın da uhde81-
ne düşen vazifeler vardır. Kanuwr 

- BAŞT ARAFI t JNCt SAHlFEDE _ çok küçük yaştaki yavruların sine .. 
mükeDefiyetinin adaletsizliği hakkında ileri sürülen noktai aaar üzerinde malara girmesini ve muayyen yat' 
yüksek Nafıa vekaleti de durmuştur. Ve bunun adalet kaidelerine uydunıl- tan aşağı çocukların gece seansları# 
mast için tedbir almıttır. Yakında bu i,in filiyat safhasına ~esi memuldür. na kabulünü meneylemektcdir. 

Turistik yollar kanuıawnm tatbikatta a-örii1ecel:t nok....Ian ikmal olunabt- Ahlak ve sıhhat bakımından 
lir. Fakat biz ilk tetkikte kanunun, programdaki birinci kademeaini realize ehemmiyeti büyük olan bu memnu1 

etmekte kabili tatbik olduğu neticesine vardık. BlDlun tatbikine ıeçmek iyetin çok defa yerine getirilmediği-
üzereyiz. ne hepimiz şahit olmaktayız. 

ikinci kademe üzerinde yapacıığunız hesaplar neticesinde tatbikat aabaaa· O kadar ki hükümet bu husustaki 
na geçilmekte müikülit görülürse bunun tedbirlenmesi İfİ hi~ ıüphesi:a yübek takyidatı biraz daha arttırmağı dü-
dcvlet makamlannca nazara alınacak ve ona göre maktezaa yapdacakt:ır. şündüğü halde mevcut kanun hü-

Şimdiden bunun tatbik kabiliyeti olup olmadığına hükmetmek imkansız- kümlerinin müsamaha gösterilmesi 
dır, kanaatindeyim. Bir t~ebbüsün icap ettirdiği varidatın tamamını elde ede- hayreti mucip olmaktan kurtulamı-
mcmck, teşebbüsün filiyat sahasma çıkması için imkansı:ilık manasına gel- yor . 
mez. Belki teşebbü.ün nm•na aynlarak kwm bun vücuda ıetiriJmesi yo- Kanuna aykırı hareketlerin men·; 
hına gidilebilir. Her hangi bir işin daha çabuk bitirilmesi meselesi hiç ıüphe- zabıta vczaifindencfır. Halkın top-
Iİz a1n tedbi&ire bağla kal•. lantı yerlerinde intizamı muhnfa-

Bu vaziyet üzerinde muhitin tenevvürüne vesile verdiğinden dolayı «Yeni za da yine zabıtamızın omuzlann-

K ongre Sİ 4 ikin- Aıın a ve muharririne t•kkiir ederim.» dadır. 
Buna ilaveten :zabıtama belediye 

citeşrindedir . . mukarrerabmn tatbikine mm.ahe-
Sporun teşviki ıçın retle de mükelleftir. 

Haf erat İ•tcu yona HaDun toplu bulunduğu yerler· 
dea biri olan sinemaların daimi :za-

Büyük~~!.:~.~:..._. Dün partide mühim bir :!: :tiv:!~ bulunduruhna· 
taril:rincle Anbıada toplaaacağı. tebri- Bu hususun teminini de değerli 

1nizdeki alilı:adarlara gelen haberlerden toplantı yapıldı valimizden bekliyoruz. Halk lehine 
anlaıılmıtbr. Kongre murahhasları Cüm- alınmış kararların takibini teshil et· 
huriyet bayramım müteakip Ankaraya mek te halkımız için bir vazifedir. 
gidecdctir. Mesela hiç bir aile reisi çocuğu-

Ziraat vekaleti Bomovadaki haşcrat - BAŞTARAFI 1 lNCt SAHtFEDE - racağı deniz lokalmdan hem yamanlar nun sıhhatini ihl~l edici bir hareketi 
ve emr.az istasyonu teikiLitını a-enişlet- ğe daha büyük bir alaka göstermelerini, kulübü istifade edecek, hem de resmi tecviz edemez. Amma bazı ana ve 
ruefc karar vermİ§ ve lı::adroeuna ilave- her sporcunun mutlaka deniz sporlarilc deniz müsabakaları burada yapılacaktır. babalar kendi zevkleri için yavrula· 
ler yapm11tır. Enstitünün yanuıdaki bina, meşgul olmalarını istemiştir. Esasen baş 4 - Atlı spor kulübü, bütün spor ku- tını düşünmekten uzak kalmak ha-
1.iboratu,·nr olıırak kullanılmak üzere is- vekilimiz B. Celal Bayar da Izmirde bu- lüplcrinin bu branştaki ihtiyacına cevap tasına düşüyorlar. 
ıasyonca istimlak edilecektir. istasyon lunduklan sırada denizciliğe ehemmiyet verecektir. Kulüp mensuptan atlı spor He?üz memedeki yavruları luı-
bundan soma her cins haşere hastal.O.... verilmesini gençlikten istemişti. kulUbU d b" · "l"'- aklar palı smema salonlarına sokmakla .... n e ınıcı 111. sporu yapac - 1. 
nın parazitlerini anyacaktrT. Kulüp idare heyetleri, ellerindeki elC'- d nem yavrularım gayri sıhhi bir lha-

Maliyede tayinler 
Tire kazası mnliye tahsilat katibi B. 

Necati Bergama muhasebe .katipliğine 

Bergama muhasebe .katibi B. Muhiddin 
Menemen katipliğine tayin edilmişler

dir. B. Muhiddin aynı zamanda malmü
dürlüğü vekôletini de yııpacaktır. 

---.)1/.-----
Bel edi yenin bir yıllık 

• 
ış raporu 

Belediye riyasetinin bir yıllık iş rapo
ru hnzırlanmaktadır, Yeni meclisin tas
vibine arzolunacakbr. lş r.ıponmda, 

önümüzdeki yıl yapılacak işlerden de 
bahsedilmektedir. 

manları bu gayenin tahakkuku yolunda ır5. K •.. 1 .... 1ar da fikir" reketc sevketmiş. hem de yanında-
- u.ıup mensup ı arasın k'l · h ın1~1 

kullanacaklardu. Alınan kararlar şun- b' .ı · v· ... _..:_ clilm . id h tl . ı erın uzurunu ıaJ eylem· ol-
'--dır·. ır.agı ı.c= c esı ve are eye en dukla la k lar 
Mil" d . . A rııun r ma varmıyor . 

ar.ısın a ba:u,n çıkan ihtilafların alaka- B ·b·ı haL-,_ _ h . 1at . __ L 1 - Alsancaktaki eski deniz sporları 
yurdu Alsancak, 'Oçok, Demlrspor ve 
Ateş kulüplerinin deniz Iokalı olarak 
kullanılacaktır. 

2 - Göıtepedeki deniz lola:ıhnm inşa
sına başlanmak üzcı·cdir. 1lcrnal edilince 
bundan Doğanspor ve Ateş kulüpleri is
tifade edecektir. 

u gı ı ere wuuım a · r 111a5. 

darlarca müz.:lkere yolı1e halli muvafık Cemiyetin vazifesidir. Bu için 
görülm~~ür. Gençlik, spor işlerinde kanunlarımız bu mevzuda ~ı hü
ahcnk ıçındc çalışacaktır. kümleri ihtiva eyliyor. Alakadarla-
6 - _K~~U:.:eru: ~~yet ~amı- t~ _dü~, bu hükümlerin yerine ge

na genış olç ıde ıştıraklen takarrur et- tırılmesıne itina göstermek takip ve 

mişür. Valim"z kulüplere, spor levazımı kontrol işine ehemmiyet vermektir. 
temini hususunda yüz ellişer lira yardım Takip ve kontrol, alınmıs kararları 

3 - Karşıyakada Denizbankın yaptı- ctmeğe karar vermiştir. hedefine ulaştıracak en bÜyük kuv
vettir. 

~---------------------------- HAKKI OCAKOGLU 

Tedavisizlik yüzünden 
Arasır.a 

Bir buçuk ay evvel mangala düşüp •-xaaa '~ı67~aa".13 
Merdivenden düstü Yalan söyleme-
Birinci beyler sokağında otur:n Bn. yanan. ihtiyar nihayet VÜCUdUOU · ·ı ? 

Şükran ndında genç bir kadın evinin k ·ı '··ıd .. nın marı eti!. 
merdiveninden düıımek suretiyle vücu· Saran angren ) e 0 U YAZAN: Eczacı Kemal K. Akta§ 
dunun muhtelif yerlerinden yaralanmış Yalan söylemenin marifet olduğundan 
ve hastaneye kııldırılmıııtır. Dün adliyeye şilpheli bir ölüm hak-ı Yaralanan B. Halit, evinde kendi ken- bahsediyorum. Fakat yalancının mumu 

~;çn:zn"'zz.r~~..P kında ihbnrda bulunulmuş ve tahkikata . disiııi tedavi hususunda çok çalı2Ulışsa yatsıya kadar yanar kaziyyesinc uyma· 
N başlruunıştır. Yapılan tahkikatın verdiği da maalesef :iyi bir netice almmamıı ve mak şartilc... Akşam karanlığında söy· 

Halkevi kösesi ~netice şudur: kangren istidadı bq göstermiştir. ~ene~. yal~ın yatsı okunurken bir puI! 
' ~ Kahramanlarda oturan Yusuf oğlu Bu iptidai tedavt usulü tahmin olun- ile sonmesı cihet marüetli yalanlardan 

Wt?JN"7.Zw."~112'k NA- H r K ' değildir Ruhi tababett ala ·· le 1 _ Evimiz temsil kohı tarafından lS/ a ıt araazman adında 62 yaşlarında duğu gibi iyi netice verememiş ve iki . . · . . e Y _ n soy. m~ 
10/938 .. ı,~amı saat 21 d . . salon _ bir zat burulan bir buçuk ay evvel, bir gün evvel bu zatın elindeki iki parmak {nın hır hastalık _ışareti olduguna daır hır 

~ e evınuz un akti. . _ .. .. _ asıl aldımn geliyor. Elbet marifet sayı· 
da (Akın) adlı bir piyes temsil edilecek- g:: ~ ev~de. ~yak~ sr kangren ~larak d(~~ur. Vtu:.'::n~- lan yalanın hastalık .m.Bnası taşımaması 
tir. Davetiyeler Halkevi sekreterliğinden rd a enh~"l~f ennerle :-.l-~ağ'fe vretcu-te mt"'amen gren o unca u zat ta o uş- şarttır. Yalan bir zeka işidir. Budalaca, 
verilmektedir. unun mu ""ı Y Cl"UNC:u ıx ı;u ur. A- lanlar Ibe ah'"''-• • . saçma ve muuasız ya e t ~ 

2 - Evimiz Ar komitesinin 15/10/938 yaralanmıştı. Bu zatm kimsesi yoktu. ölümde her hangi şüpheli hır nokta daL'\l t . tle . lmakta .. 
.. ü1 · defnin ruhs .1 e ışare n o n ateye gcçc-

cumartesi günli saat 17 de, ve Gösterit Hastaneye kaldırıbnaa için alakadar ma- gar ememış ve e. at verı - mezler. Bazı sahit vesı·ka • _ _,ı.. •• • c: 
aml 

· r . , , ı.aruı uzcnn 
komitestnin tıant 15 de haftalık top1antm k ara müracaat icap ediyonlu, buza- mış ır. yumurtlanan yalanlar vardır ki tavuk 

vardır. ınanmda yapılmamıştır. - gibi gıd gıd gıdak diye yalana kilincS 

feryadı katıldığı halde ortaya çıka çık3 
yine cılk ve çürük bir yalan çıkar. 

Kibar halkın sineması olacaktır. 

Parti kongre
lerinde 

,, 
,, 

,, 
" : Ailevi ve içtimai filimler g6aterecelıtir · Birer müşahit aza 

.bulundaralacak 

Kötü maksad veya her hangi fena bil' 
vaziyeti kurtarmak veyahut ta bir baş· 
kasını kötülemek için uydurulan yalan· 
lar ömürleri olmıyan martavallar ola-" 
bilir, okadar! Yalanın marifetini ben §tl' 

rada bulurum. Reddi kabil olmamalı• ,, 

" " 
" " 
,, 

" 
Jll·KKAT: 
Sinemamızın 

" 
" 

" 
,, 

Resmi 
hedefi: 

: Programlarının miJkemmeliyetile tema
yiJz edece/ıtir. 

: istirahat icin aranılan tekmil eo•afı haiz 
olacaktır.. • 

: Sizin için bir gezinti ve eglence kaynatı 
olacaktır. 

: Güzellik ve zara/et abidui olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Güzel filim ve ucuz fiyattır. 
- ,· ..... - . . . JB1<:~~ 

Parti başkanlığı. kazalarda yapılacak bir hayli insanı inandirmakla iyi bit 

ocak koogreleriDde parti adma birer mil- maksa.d elde edebilinelidir. Menfi yaları· 
şahid bulundunılmasm.ı münasip gör- lar ekseriya kendilerine yardakçı bııl· 
mil§tür. makta zorluk çekmezler. Maruf hlk8yC' 

Menemende yapılacak ocak kongre- dit: Yalancılardan biri telaşla bir gala• 

lerin..a_ ___, ı..- h adına ..,.. balık arasına girmiş, aman kardeşler de-
u. :ı-- ... Ui1f m .ııu.enemen ~ 

maarif nıemunı B. Kemal, !Cufad.ası nizd ~lev aldı yaııhı~or, dem.iş, öteden b'k_,, 
enız yanar mı ıç birader demeğe ıv 

kongmmnde "nre parti idare heyetin- mamış, yardakçılardan iki kişi at1fnıı.Şı 
den B. Refik Sandıkoğlu, Torbalı ocak etfaiye denize doğru gidiyordu, deniı.İıı 
kongrelerinde viJA.yet encümeni başka- yandığını görmedim amma sepet sepet 
tibi B. Mttat hazır bulunacaktır. yanık balık taşıyorlardı, demiş.- lş ınat• 

Bu müşahiJler,koııgrclerde bulunduk- tavalı uydurabilmekte. Yardakçı haZ1r
tan sonra müşahedelerini birer raporla dır. Sende bal olsun, arı Bağdattan ge-
bildireccklerdir. lir. derler ... 
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Arnavutluk elcisi iti-• 
matnamesini takdim 

etti Büyük Japonlar Kanton yolunda 
50 Japon harp gemisi incirler 

Şefimiz 
Ankara 13 (AA) - Arnavutluğun • 

yeni Ankara elçisi B. Asaf Caculi bugün 
Cümhur başkanı Atatürke itimatnamesi- Dr. · Arası kabul ettiler · 

ilerliyor doğru "" ırmagına 

Tokyo 14 (Ö.R) - Domei ajansı bildi
~: Kantona yürUmek üzere karaya 
~lan japon kuvvetleri daha bir kaç 
lnometre ilerlemi§lerdir. Ilk ihraç nok
tasının §:imalinde Balingkoyuna yeni ih
lla.ç hareketi yapılıyor. Japon tayyareleri 
~lilerin kullanabilecekleri demiryolla
ııtnın tahribine devam ediyorlar. 

ten saate binlerce muharip gelmekte ve 
bunlar şimendiüerle cepheye sevkolun
maktadır. 

Hongkong 14 (Ö.R) - Kanton hükü
metile belediyesi daha şimalde kain Yu
ang Yuene çekilmiştir. Kadınlar ve ço
cuklar ise içerlere gönderilmi§tir. 

göre cenubi Çine çıkarılan Jrıpon kuv
vetlerinin mecmuu §İmdilik beş bin ki
§iyi geçmemektedir. Binaenaleyh bu 
kuvvetlerin ciddi bir ileri haıeketinde 
bulunabilmeleri için takviye kıt'aları al
maları lazımdır ki bunun için de bir kaç 
gün geçecektir. 

Çinliler Hongkongun şimali şarkisine 
ve şimaline alelacele mühim kııvvetler .Kanton 14 (ö.R) - Vilayet ve beledi

~ teşkilUtının Niong-Yene nakli ve aha
lıden 400 bin kişinin tahliyesi için terti
hat alınmıştır. Suanın şimalinde topla
~ 50 japon harp gemisi şimdi Inciler 
ltınağına doğru ilerleyor. Japonlar anla
tılan Tan-Tauda yeni bir ihraç hareke
Gnc teşebbüs edeceklerdir. Kuang-Si 
~tinin her tarafından Kantona saat-

Hankov, 14 (AA) - Çin hava kuv- &cvketmişlcrdir. Buralardaki dağlık nra
vetleri çarşamba ve perşembe günleri zide miidafaa tertibatı alınacaktır. Keza 

mükerrer uçu lar yaparak Bias körfezine bizznt Hankov şehrinde de bir muhrı a
çıkan ve Kanton istikametinde iler~me· ra ihtimali derpiş edilerek müdafaa ter
ğe çalışan Japon kuvvetlerini bombardı- tibatı alınmaktadır. Hanko"· kumıından
man etmiştir. Bir Japon nakliye gemisi- lığı şehirde bulunan bütün kamyonları 
ne bir kaç bomba isabet etmiştir. ve yüzlerce kayığı bir kaç güne kadar 

Çin ask~ri makamatının tahminine şehirden uzaklaşmağa davet etmiştir. 

•• 
U niversitemiz 

Bu sene 5800 
irfan nuru 

gence 
aşılıyor 

Yugoslavvada 
yenı secım • 

Ve Şamuprava gaze
tesinin bir makalesi 
Belgrad, 14 (A.A) - Yeni mebusan 

intihabatı hakkında dün akşam bir bas
makale ne!'ırecfen Samupra'l.'a gazete i 
ezcümle şöyle demektedir : 

İstanbul, 14 (Hususi) - Üniversite-\ karılmıştır. Üniversitemizin yeni esasla-
Y eni intihabat dolayısiyle ittifak eden bin derslere bn§lamaııı münasebetiyle ra göre teşekkül ettiği beş seneden beri 

muhalif partilerde bir asabiyet göze ~tör B. Cemil Bilsel lstanbul matbuat talebe mikdarı iki buçuk misli artmıştır. 
çarpmaktadır. Düne kadar birbirinden lrlÜmessillerini üniversiteye davet ede- Üniversitede, dil hariç, 14 binada tedri4 

nefret eden bir takını adamlar toplana-Jıelc mühim izahatta bulundu. sat yapılmal:tadır. Geçen 169 günlük 
Verilen mal\imata göre bu yıl Oni- tedrisat müddeti içinde 31 bin dere ya- ıak müzakere etmektedirler. Yevtiç ile 

•ersitede talebe mikdarı 5800 e çıkmış- pılmı~tır. 4 sene zarfında da 75 eser Jikoviç hakikaten Maçekin listesine ya
tar. Bunların nncak bini ücretlidir. üni- ne§redilmiştir. zılsalar bile yine muvaffak olamazlar. 
•eraitede talebe mikdan hiç bir zaman Cnzeteciler, üniversitenin bütün mÜ· Bu şekilde hareket etmekle ancak c°'.'.'ırı 
ı. ı • · · J d' R kt '" B C umumiyeye aralarında.ki fikir birJi;;.inin uu milcdarı bulmamıştır. cssese erını gezmış er ır. ~ or . c· .,. 

Geçen yıl 551 mezun verilmesi de mil Bilse! tarafından matbuat şerefine bir b1öf olduğunu göstermiş oldular. 

Oni'Yeraite için hakiki bir rekor teşkil et- T okatliyanda bir öğle ziy~feti verilmiş, 
llıcktcdir. Bu yıl bp talebe yurduna ka ziyafette fakültelerin dekanları da bu
'-ıl edilecek talebenin mikdarı bine çı- lunmuşlardır. 

t ' 

Alman - Cekoslo-
:ıt 

vak ihtilafı 
tamamen bitti 

ni takdim etmiştir. 

a vekil 
---•·---

Yeni Arnavutluk 
sefirini kabul etti 

Ankara 14 (Telefonla) - Başvekil B. 
Cclfil Bayar bu gün yeni Arnavutluk 
sefirini kabul etmiştir. 

B. Dr. Funk'un lk
tısat vekiline telgrafı 
Ankara 14 (Telefonla) - Alman iktı

sat nazırı Dr. Funk memleketimizi terk 
ederken Knranğaçtan iktısat vekili B. 
Şakir Kesebire hararetli bir telgraf gön
dermiştir. ___ , .. __ _ 
Muamele vergisinden 
istisna edilen sanayi 

erbabı hakkında 
Ankara 14 (Telefonla) - Bazı sanayi 

erbabının muamele vergisinden ist isnnsı 
hakkında heyeti vekilece kabul edilen 
kararnamenin tatbikine ait izahname 
Maliye vektıleli tarafından maliye teşki
latına gönderilmiştir. 

B. Şükrü Kaya 
lstanbulda 

Ankara 14 (Telefonla) - Dahiliye ve
kili B. Şükrü Knya bu akşam Istanbula 
gitmiştir. 

Alsaslı meb'usların 
reisi başvekil muavi
ni B. Şotana bu iddi
anın yersiz olduğunu 

bildiriyor 

BAST ARAFJ 1 INCt SAHiFEDE 
manıyım . Ayni 
hiplerinin de en 

zamanda Alsaıı münte· 
büyük kısmı partime Çekoslovak iş kampına 

Kadın ·erkek 18 yaşından yukarı 
bütün işçiler sevkediliyor 

BASTARAFJ 1 iNCi SAHiFEDE men$Upturlar . • 

Prag U (A.A) - Gazeteler yeni teş
lil edilen iş kampı hakkında uzun taf
lilat verlycrlar. 18 yaşından yukarı olan 
aıhhaü yerinde ve fakat işsiz bulunan 
bütün erkekler bu hizmete tabidir. Ke
ıa işsiz kadınlar da bu hizmete mecbur 
edilebUeceklerdir. Mecburi iş kampında 

çalışanlar üniforma giyecekler ve tıpkı 
neferler gibi günde bir buçuk kuron ala
caklardır. Bu kampların kumandanları
nı ve öğrebnenlcrini ciheti askeriye ta
yin edecektir. Mecburi işe tabi olanlar 
hususi müesseselerle rekabet yapacak 
işlerde kullanılmıyacaklardır. 

«Bizim arzu ve irademize muhalif 
Alman hariciye nazırile Şvalkovski olarak ve hakikati bile bile taglit ede· 

arasındaki mülakat neticesinde iki nazır r~k bazıları benim ve partimin Alsası 
Almanya ve Çekoslovakya arasındaki Fransadan ayırmak istediğimizi iddia 
şimdiki hududun kat'i hudut olmasına ederlerse doğrudan doğruya Almanya· 

karar vermişlerdir. İcap eden tadilat ple- ya, en felaketli neticeleri olabilecek, de· 
bisit yerine müzakere yolile yapılacak- !iller ve iddialar temin etmiş olurlar. 
tır. Bu nnUışma dolayısile beynelmilel cAlsasta hiç kimse milli bir mesele 
sefirler konferansı hududun bir veya tahrik etmeği düşünmemiştir ve düşün· 
diğ(?r tarafında plebisit yapılmasına ma- miyor. Partideki arkada§larım ve ben 
hal olmadığı hakkında ittifakla karar f ran anın etrafında kalmak ve diğer 

--------------- vermiştir. Hududun bir veya diğer tara- milletlerle iş birliği halinde bütün mem· 

R •il" •• d fında Çek veya Alman tabiiyyctini ihti- leketin knlkınmasına çalışmak arzu ve o manya mı 1 D.a U a- yar etmeği tercih edecek ahali için bir kararımızı_ parti namına - daima ilan 
Alman - Çek komisyonunun teşekkülü ettik. 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Dün Ankaradan gelen hariciye vekili 
B. Dr. Rüstü Aras, öğleden sonra Dolmabahçeye giderek Reisicüm· 
hur ATA TORK tarafın"dan kabul buyurulmuş ve uzun müddet yan
larında kalarak muhtelif mesail hakkında maruzatta bulunmuştur. 

Gölcükte 
Modern bir tersane ku
rulması takarrür etti 

Ankara, 14 (Telefonla) - Harp ve muavin gemilerimizin bütün 
aksamının tam olarak memleketimizde yapılabilmesi için Gölcükte 
esaslı ve modern bir tersane vücuda getirilmek üzere lazım gelen pro• 
jeler hazırlanmıştır. Tersanenin kısım kısım ihalesi yapılacaktır. 

Dahiliye Vekilinin 
Parti teşkilatına teşekkürü 

Ankara, 14 (Telefonla) - Dahiliye vekili ve Parti genel sekreteri 
B. Şükrü Kaya, Belediye seçimi neticesi dolayısiyle umumi müfettiş· 
lere, vilayet Parti başkanlarına, Cümhuiyet Halk partisi teşkilatlarına 
ve Parti teşkilatı bulunmıyan vilayet valilerine muvaffakıyetlerinden 
dolayı teşekkür telgrafı göndermiştir. 

C. H. P. Koni eransları 
Bu sene üniversite döcentleri 

' 
lzmiı, halkevinde de koni erans 

verecekler 
Ankara, 14 (Tele fon) - Cümhuriyet Halk partisi geçen kış An

kara ve fstanbul Halkevlerinde Üniversite döçentlerine verdirdiği 
konferanslar serisine bu kısın da devam edecek ve bu &ene konferans
lar Ankara, İstanbuldan ıx;şka İzmir, Adana ve Konyada da verile
cektir. 

Amerika arihinde 
En büyük casusluk davasina 

bugün Nevyorkta başlanıyor 
Nevyork, 14 (A.A) - Birleşik Amerika hükümetleri tarihinde en 

büyük casusluk mahkemesi yarın Nevyorkta başlıyacaktır. Mahke
mede dört maznun hazır bulunmaktadır. Alman Avrupa vapurunun 
berberi Bayan Ohenna Hoffman, Amerika ordusu çavuşlarından 
Güstav Rumich, Amerika hava kuvvetlerinden asker Galasser ve 
Sevcrski tayyare fabrikası memurlarından Herrmann Vo!'lsttur. 

Bunlardan birincisi Amerikanın milli müdafaasına ait gizli evrakın 
elden ele intikaline tavassut etmekle, ikincisi Amerika hava kuvvet
lerinin kullandığı şifreyi çalmakla, ve dördüncüsü de yine milli mü
dafaaya ait gizli vesikaları ve yeni tip Amerikan tayyare planlarını 
çalmakla maznundur. 

Bu maznunlardan çok daha mühim 14 kişi Amerikada bulunma
dıklarından mahkemeye getirilemiyecektir. Bunlar meyanında Alman 

f • t • f tt • kaydedi1miştir. Bu anlaşma üzerine ple- «Hiç bir sebep ve saikin mazur göste· 
~~ ~~Zlfl IS J ~ ~ 1 hl~tmın~keın~Mey~mu~~ai~r~~~~ hum~~~~M~fileıi-~~~~~~~~-~~---~~~~~-----~--~-~

hazırlanan eski Ingiliz muharipleri kıta- le, nsıl alakadnrlnrın da halledilmiş te- ım••l!$rn:Jm"illraifüZ2SIB~1!5SZlllllllUl•D•:il!li:iliil!!M1151!ia!aı•~•ı::11' 

harbiye nezaretinden üç subay vardır. 

Bükrcş, 14 (A.A) - MiJli müdafaa nazırı general Argesanu ile 
ayni nezaret müsteşarı general Glac henüz malum olmıyan sebepler
den dolnyı istifa etmişlerdir. 

iyi malumat almakta olan mahafil bu istifaların memleketin tesliha
tınclaki inkisafın derin bir tetkike tabi tutulması için nazırlar arasında 

~ 

aktedilmiş olan konferanslar serisinin hitamı ile miiterafik olduğunu 
kayde şayan görmekteclirler. Bu istifaların kabinede daha geniş tadi
lata yol açmasına ihtimal verilmemektedir. Yeni müdafaa nazırı haf
ta nihayetinden evvel tayin edilecektir. 

Gönüllüler dönüyor 
Fakat cümhuriyetçi ispanya geri 

kalanların iadesini istiyor 
Perpinyan, 14 (ö.R) - Bütün komiserler Perpinyana gelmiş ol

madıklarından cümhuriyetçi İspanyadan ecnebi gönüllülerin geri 
alınmasını müşahedeye memur edilen beynelmilel komisyon dün ak
şam toplanmamıştır. MiJletler cemiyeti genel sekreterliğini temsil 
edecek olan B. Akniden bu sabah gelmiştir. Komisyon delegelerinden 
iki İngiliz, iki Norveç ve bir İsveç albayı da gelerek diğer delegelerin 
bulundukları otele inmislerdir. 

Paris, t 4 ( ö.R) - Katalonya eyalet reisi B. Kampanis dün akşam 
saat 20.30 da Perpinyandan ayrılarak bu sabah 8.39 da Parise gel
miştir. 

Madrid, 14 ( ö.R) - Madridin dün akşamki bombardımanından 
14 kişi ölmüş dokuz kişi yaralanmıştır. 261 obüs şehirde patlamıştır. 

Barselon, 14 ( ö.R) - Başvekil 8. Negrin bir nutuk söyliyerek 
Cünıhuriyetçi İspanyanın tavassut meselesi karşısında vaziyetini izah 
etmiş ve yalnız on bin ltalyan gönüllüsünün değil, bütün ecnebi gö
nüllülerin cümhuriyetçi!er tarafından olduğu gibi nasyonalistler tara
fından da geri alınması hususunda ısrar etmiştir. 

Sevil, 14 ( ö.R) - Vatanlarına iade edilecek İtalyan gönüllüleri 
Yığın halinde burada toplanıyor. Sonra trenle 120 kilometre mesafe
deki Kadiks limanına sevkediliyorlar. Gönüllüleri almak üzere Piye
monte, Ligurya, Sardenya, Kolabria vapurları bu limanda harekete 
hazır durmaktadır. Gönüllü kolordusu kumandanı general Peri dün 
aktarn aelmiştir. 

larının hizmetlerine arlık !Uzum o1mıya- lakki ettikleri bir meseleyi bu anda tah-
cağı bildirilmiştir. rik etmeği caniyane bir teşebbüs teliıkki 
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Dadı aranıyor 

ederim "e şunu kaydederim ki bu me· 
sele Alsasta değil, Pariste tahrik edil
miştir. Bu sebeple her mesuliyeti redde-

Eyi bir çocuk dadısı aranıyor. derim. Bu arzettiğim vakıiıaların veha-
Göztepe 833'No. ya veya Yeni Asır N metini takdir ederek Fransanın menfa-
matbnnsına müracaat tl · • d k b·ı k b 'b' · a erıne zarurı o una ı ece u gı ı 

s. 4 1-3 1 k h''k'' . db' 1 :.-,,,.,..,.. "-.l manevra ara ar!;ı u umetın te ır a a· 
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cagını umarım.> 

Sofyadaki araştırmada 
3,000 kişi tevkif edildi 

Sofya, 1 4(A.A) - Dün Sofyada yapılan umumi araştırmalarda 
üç bin kişi tevkif edilmiş, fakat bunların iki bini bilahare serbest bıra
kılmıştır. Diğer bin kişi vilayetlere sürgün eclilecektir. Bunların ara
sında sol cenaha mensup altı mebusla eski Makedonya komitesi er
kanından bir çok kişi vardır. 

Viyanada din kavgası 
nümayişleri devamda .. 

Viyana, 14 (A.A) - Alman istihbarat bürosu Buerkelin siyasi 
katoliklik aleyhindeki nutkundan sonra on bin kadar nümayişçinin 
Stefanpalasta baş peskoposluk sarayı önünde bir resmi geçit yapmış 
olduklarını haber vermektedir. 

Alman istihbarat bürosu nümayişçilerin her saniye siyasi katolik
lik aleyhinde bağırmıf olduklarını haber vermektedir. Ufak bir takım 
fişenkler atılmıştır. 

Ayni büro saat. yirmi ikide hala nümayi,e devam edilınoltte oldu
iunu ilave ediy01. 

00 •e 

zar gunu 
Egepalis otelinin b ··tün 
eşyaları satılacaktır 

Bu müzayedeyi behemehal 
kaçırmayınız • 

16 ilk te9rin pazar günü sabah saat onda Birinci kordonda Paaa· 
port vapur iakelesi kal'!ısmda (EGE PALAS) otelinde mevcut fev
kalade lüks ve nadide mobilyalar açık arttırma suretiyle sablacaktsr. 

Satılacak eı yalar arasında Kestane ağacından mamul mükemmel 
lımstal aynalı büfe kare anahtarlı yemek mua.sı, maroken iki kanape 

dört koltuk, camlı mavondan mamul modem yatak odası takımları, 
aynalı dolap, iki adet karyolası, maa somyası komodinosu, mavo 
orta masası, yeni bir halde iki adet maroken koltuk, masif mavondan 
mamul aynalı tuvalet, muhtelif bir çok yemek iskemleleri, ha.sır ka
nape takımlan, mavondan mamul iki kapılı kristal aynalı dolap, gece 
lambaları, İngiliz mamulibndan 15 adet kesme bronz ikişer dire · 
ve yanm karyolalar, üzerinin pamuk yatak ve yeni bir halde yün bat
taniyeleri, müteaddit cibinlikler, yatak çar§afları, muhtelif şekilde 15 
adet kristal aynalı dolaplar, telaar muhtelif renkli karyolalar ve b' 
çok komodinolar, üzeri mermerli Amerikan bar, yeni bir halde Frigİ· 
der buz dolabı iyi bir halde para kasası, büyük yaldızlı salon aynası 
ve altının konsolu, dokuz lambalı Radyo konsoUu ve Gramofonlu bir 
çok plaklariyle, muhtelif Amerikan istirahat koltukları, çok kıymetli 
muhtelif yağlı boya tablolar, kadife kaplı şezlong, orta m8.!iaları, çi
çeklik kolonalar, muhtelif boy ve eb~Ua 30 parça kadar U§&k Isparta 
Gördes Taban halıları yolluk ve seccadeleri, ve saire bir çok mobilya
lar müzayede atuetiyle satılacaktır. 

Fırsat artbrma salonu AZlZ ŞiNiK : TELEFON 2056 
S.3 1 -2 
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iktısadi Amerika yeni bir 
buhrana doğru ilerlerken 

Ruzvelt, 
ısrar 

fikirlerinde 
ediyor! 

Taksiminden 
ekonomik 

doğan 
neticeler 

I 1 _ işte yüz frank .. Mösyö Jan da size Şeytan . • dil· · · 
B. · b" · fikirde bulundu· bir o kadar verır. \ le eger ınızı tut-ır gemı za ıtı ıu · . 
_ Madam ki büyük bir tehlike içinde mağa muvaffak olursanız ~1arsilyada ay

idik ve bunu bize haber verenler bili- rıca mükafat ta göreceksiniz. 

1936 Senesi secimini mücadelesiz kazanan 
Ru:z.velt'in b~ sefer bu kazancı kolay 

temin edemi yeceği görülüyor 

Yazan: 
Jan Dübua 

le sun1 benzin imalini de kolaylaştıra
caktır. Nihayet Almanya, maden ve 
elektrik endüstrileri bundan böyle al
man kömürüne muhtaç kalabilecek olan 
Çekoslovakya üzerinde ekonomile taz
yik icra etmek imkin1nı verecektir. 

yorlardı. ne diye tehlikenin mahiyetini - Anladım .. 

radyo ile aö)'ieıiıediler ve sadece oldu- - Marsilyada. Roskas barında biri 

ğumuz yerde stop ederek beklememizi gelce.ek ve seninle kadeh tokuşturacak
ihtar ettiler. HaJbuki meselenin mahiye ... tır. Fakat dediğim gibi .. Sesini çıkarma
tini bize anlatacak olan bu tayyare gelin- mak şartiyle .. 

ceye kadar biz burada ve elektriklerin - Bir mezar gibi sessiz olacağım. 

yapacağı kontakla yanabilirdik.. (Noa.si-Be) nin makineleri işlemeğe 

Kumandan buna şu cevabı verdi: başladı. 

_ Aldığımız emirler kafi mahiyet- Gemi, karanhkta yol alıyordu. 
te idi. Eğer radyo ile tafsüit vermiş ol- Tayfalar ve zabitler ayrı gruplar ha-

masa idi tclaizin yolda caniler tarafından Jinde ve kendi aro:lannda hep bu h adi-
ah hal L ta fı dan alına aeyi konue1uyorlardı. al.nması ve y ut .-;: ra n • .. 

Tak tel8ıa sebebiyet vermesi pek müm- Tevakkuf yüzünden gemi rötar yap-
kündü. Esuen bize telsizle malUmat ve- mıştı .. 
rildiği sırada en seri vasıta ile de imda- Ancak ertesi günü öğleyin Marsilyaya 
'dımıza koşulma tcdblri almmışbr. varabilect"klcrdi. 

- Artık hareket edebilir miyiz? · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · • • · • · · • 
Bu suali soran tayfaya kumandan ce- Niçin hakiki üminizi ve yüzüniizü giz-

vap vermezden önce tayyareden gelen lemeie IC.zum gönneden tekrar meyda

zata. döndü: na çııkıyors'.!nuz? Düımanlarınıztn ıizi 
_ Raporumda sizin adınızı ne diye unuttuğunu mu zannediyorsunuz? On-

kaydedeyim?. !arın bücwnlanna karıı kendinizi koru-

dan .. 
Hiç bir isim yazmazsınız kuman- makta devam ediniz. Cüretinizden na

dim olm;ıınaruzı temenni ediniz. 
Pck8!8... Siz askersiniz .. 

rum. 
Sonra elini uzattı: 
- Adiyo mösyö .. 

Anlıyo-

Dedi. Tayyareden gelen adam gemin.in 
ınerdivenlerinden indi. 

Küçük deniz motörü onu bekliyordu. 

Motörde yalnız bir tayfa vardı. 
Tayyarenin yanına geldiler. 
Adam. motördcn çıkacağı sırada ce

binden bir zarf çıkardı. Tayfaya uzat
b .. 

Fakat ne olursa olsun ümidinizi kır

mayınız. F eliketleri etrafınızdan uzaklaş
tırmak için bütün imkiuısızlıklar yapıla
cak, bütün güçlükler yenilecektir. Bu
nunla be•aber ıiz de tiliinize kartı ha
reketten ictinap ediniz.• 

Jan Lö Helye tayfanın verdiği bu 
mektubu okuduktan sonra Hanri ile Gü~ 
se ı:_zattı. 

Cüs: 

- Vay canına .• dedi. Bu yazı bana 
gönderilen mektuptaki yazının aynı .. 

Doktor da: 

- Azizim Jan .. dedi. Sizin koruyucu 
meleğiniz yine kendini gösterdi. 

Amerika yeni bir ik.tısadi buhrana 1 sağ kolu olan &yan azası Al ben Barkleyi 
doğru ilerlerken Cümhurrelai Ruzvlet, 1 bu İntihapta atlatmak zor olmıya.caktı. 
beklenen neticeyi vermediği a,iki.r olan! Barkley halkı tesir altında bırakabilecek 

<New Deal =- lktuatta yeni sistem> 1 bir tip değildi. O, sadece Ruzveltin ken
siyasetinde ısrar etmektedir. önümüzde-

1 
di fikirlerini terviç için seçtiği adamdı. 

ki lkinciteşrin ayında Amerikada ayan Y egAne meziyeti Ruzvelte körükörüne 
azalığı ve saylav intihabı yapılacaktır. itaatti. Son namzet intihabında Bark.ley 
Bunun da Ruzveltin bugünkü cyeni i'> oiddetli bir muhalefetle karşılaştı. Onun 
siyasetini deği,tirmiyeceği muhakkak gi- yerine Kentaki eyaletinden Chandlerin 
b .d. seçilmesi için kuvvetli cereyan vardı. Bu ı ır. 

işsizliğin günden güne artmasına, ti- cereyan Ruzveltin Kentakiyc giderek 
caretin sönmesine, amele kazancı düşer- Barkley lehinde söz söylemesile bir kat 
ken perakende eşya fiatJerinin artmakta daha kuvvetlenmişti. Buna rağmen inti· 

olmasına ve mümtaz bir zümrenin son bir habın neticesinde Barkleyin kazandığı 
sene içinde New Deal siyasetine karşı görüldü. cYeni iş> 
muarız bulunmasına rağmen Ruzvelt zanmıştı. 

bir galebe daha ka-

kendisini cümhurrcis1iğine iki defa ar· Artık Barkleyin önümüzdeki ikinci 
ka arkaya intihap ettiren cyenl iş> prog· Teşrinde yapılacak ayan azalığı intiha
ramını kısacak yerde genişletmekte, da· hında mağlllp olacağı bek1enemez .. Ame
ha şümullü bir şekilde tatbik sahasına rikada rümhuriyetpervcrler partisi el'an 
koymaktadır. başı ve ideal olmayan bir hercümerç 

Bunun neticesi olarak. Amerikada cko- içindedir. Daha mühimmi. memleket 
cNew Deal » pl8nından geçinenlerin elin-

dedir. Onlar da bittabi bu p!Anın idame
sini istiyeeeklerdir. Barkley mağlUp ol· 
muş olsaydı Ruzvelt 3.yan kürsüsünden 
kendi fikirlerini onun kadar belAgat ve 
hararetle müdafaa edecek ba~ka birini 
bulmakta çok zorluk çekecekti. Çünkü 
bir kaç müstesnasiylc bütün 8.yan azalan 
Ruzveltin plinına muanzdırlar. 

La Tribün de Nasyon 
gazetesinden 

---------------1 Pilsen mıntakasının metalürji fabrikalan 
Versay muahedesini hazırlıyanlar, Çe- (bilhassa Skoda) komşu kömürilDdeD 

koslovakyanın hudutlarını çizerken, yal- kolayca vareste kalmıyacaklardır. Kö
nız tarihi, cağrafi veya askeri mülaba- mür havzalan civarında bulunan elekt
zalara itaat etmiş değillerdi. Ekonomile rik santrallarına gelince, Çekoslovakya
d~ünceler de onlarda rehberlik etmişti. nın bunlara ihtiyacı vardır. ÇUnkü Elbe 
Bohemya yaylası çevresinin endüstriyel ve Moldava vadilerinin hidro - elekt
mıntakalarını merkezin zirai mıntakala- rik tesisatı, son ~aflara rağmen, bU
rından ayırmak istememişlerdi. Muhte- tün ihtiyaçları karşılamıya yetmektedir. 

lif kaynaklara, itmam edici ihtiyaçlar ve Fakat madeni servetler yanında, Çe
pazarlarla sağlam bir temele istinat eden koslovakyadan alınmış olan bô1geler 
bir ekonomile blok teşkil etmek istemiş- mühim tadil endüstrilerinin teessüsüne 

!erdi. Zirai kısım zahiresini ve elemeği imUn vermiş olan diğer kaynaklara da 
fazlasını endüstriyel kısma sürecek, o malikti. Sumavanın şark nihayetinde bu
da mukabilinde, evvelce de sınai mad- Iunan Çeşki . Krumlov mıntakasının 
delerini sattığ bir ülkeyi açık bir pazar af" •d nl . B d · ed Uh" 
l k b l akı gr ıtmu e erı, u eyovıç e m un 0 
ara u ac ır. k k I · f b "k 1 ı·t ""'" Y ıd • . . b .. urşun a ernı a n a arını tev ı e......,.-aşamış o ugumuz yırmı sene u go-

.. ·· k d hakl ld • ·· t tir. Bunların senelik istihsali 2000 ton ruşun ne a ar ı o ugunu gos er-
ham grafittir. Karlovi - Vari civarının rtı4tir. Milll pazarı Avusturya - Maca-
kaolini senede 500,000 ton porselen yaristarun 52 milyonluk imparatorluğun-
pan bir seri imal~thanelere membalik dan 15 milyon nüfuslu yeni cümhuriyete 
etmektedir. Kum kariyerleri de Teplice inmiş olmasına rağmen, Çekoslovak elc<>-
ve Yabloneçin meşhur cam imal8thane-nomisi karşılaştığı intibak davalarını 
!erini beslemektedir. helletmiye muvaffak olmuştur. Satın al-

Şap, asitsülfrik, potas, soda ve bilhassa ma kapasitesi bir rirai himaye politika-
sile artırılmış olan çek endüstrisi, sınai 
faaliyetini muhafaza etmek ve artırmak 
imkAnını veren d.ış mahreçler bulmıya 
muvaffak oldu. Komşu memleketlerin 
himayeci temayüllerine, imparatorluk 

kömür Ossig, Şeb ve Teplice mıntakala
rında kimya endüstrisi tesisatını müm
kün kılmıştır. 

nomik bir canlılık meydana gelemiye

cek, belki bugünkü vaziyet ile intihap 
zamanı arasında aun'i bir inkip.f, bir 
canlanma göze çarpaeak.ttr. Çünkü Ruz
velt 19 36 seçiminden evvel de yaptığı 
gibi i,sizJere İş temini İçin bir takım bü
yük hükümet nşaatına girşmiş bulunmak
tadır. Hükümet kesesinin ağzını kendini 
iktidar mevkiinde tutabilmek için açan 
Ruzvclt intihaptan sonra, bpkı 1936 se
çiminden sonra yaptığı gibi masrafı kısa
caktır.> O zaman, yine 1936 senesinde 
olduğu gibi yeni bir buhran baş göstere-

19 36 seneııi seçimini mücadelesiz ka- varisi devletlerin muhtar endüstriler 

Südet arazisi, mensucat tesisatının en 
büyült kısmını, yani Çekoslovakyaru.n 
milyonunu ihtiva etmektedir. Libereçin 
ve Bohemyanın ocakları bunların en 
eheınmiyetlileridir. Bir plebisite tabi 
olacak olan Bmo mıntakası üstelik mem
leketin en eski endüstri şubelerinden 
biri olan yünlü ve dokuma fabrikalarına 
maliktir. 

cektir. 

Son zamanlara kadar Ruzveltin siya• 
si: muhasım1arı arasında <yeni iş> taraf-

-Bu zarfı, dedi. Vapur yolculan ara
aında mösyö J an Lö He1ye adında bir 
zat var, ona vereceksiniz .. Ve böyle bir 

mektubu ona verdiğinizi hiç kimseye, 
hatta Amirlerinize bile söylcmiyeceksiniz. 

Jan dü,ünüyordu .. 
- Fakat bu kadın .. . ld d tarJarının gelecek seçimde muhafazak&r-

dıye mırı an ı. 11 1 h" 1 - L kilın . l R 1 . 

zanan Ruzveltin bu sefer bu kazancı ko· kurmak için gayretlerine, Almanyanın 
lay temin edemiyeceği görülüyor. Bu- Tuna memleketlerile ticaretini inkişaf 
günkü umumi ceTeyan biT takım aebep- ettirmek yolundaki çalışmalarına ve ni· 
!er dolayıaiyle onun lehine olmakla be· hayet ihracatını yüzde 70 nispetinde da
raber hir çok mahallerde muhafazakar· ral.mış olan bir dünya buhranına rağ
lar büyük bir mukavemet göstermekte- men, Çekoslovakya bir ekonomik ürnite 
dirler. Bu cümleden olarak Misuride inti- teşekkülüne muvaffak olm~tu. Çekos
habı kazanan bir muhafazakardır. Maa- lovakya, endüstrisinin ihtiyacı olan ham 

Çelik fabrikaları ve mekanik inşaat 
hususunda kayıplar çok daha az mahsfuı 
olacaktır. Pilzen merkeri çeklerin elinde 
kalacaktır. Ve bu keyfiyet, Münib anlaş-

Tayfa tereddüt etti. 

- Ya benim ba§ıma bir bela gelir-
ec ... 

Dedi. 

- Sizi temin ederim ki bu mektubun 
muhteviyatı tamamen namu.sk8ranedir. 
Ve hiç bir fenalığı mütazammin değil
dir. 

Pelci .. Ya zahmetime mukabil? 

Kim bu kadın ve niçin beni daima muha-
faza ediyor} 

Bu sırada dümen demirini yağlıyan 

bir tayfanın şu ~arkıyı söylediği duyul
du: 

Aık.. bir çingene çocuğuna benzer .. 

Kanun tanımaz.. Seneri gezer .. 
Sen sevmezse-n bile o seni sever .• 

-BiTMEDi-

ar e ıne o ari:lK çe esıy e uzve tJn 

nüfuz ve iktidarının bir kısmını kaybc· 
deceği yolunda bir ümit besleniyordu. 
Bu ümit kısmen, ticaret, endüstri, ve i~
sizlik problemlerjnin geçen senedenberi 
gitgide hid bir devreye girmekte olma
sına, ve kısmen de Ruzveltin Amerikada 

mafih bu Ruzvelt aleyhtarları için büyük 
bfr galebe sayJamaz. Çünkü Miauri ta 

Amerika dahili harbındanbcri muhafaza-
kir kalmI§tır ve oradan ancak bir muha .. 

fazakarın seçileceği pek tabiidir. 

New Deal tar•ftarlarının galebcai A-

maddelerin başlıcalarını - mensucat ve 
petrol müstesna. kendisi istihsal ediyor
du; zıraatı nüfusunu beslemek için lü
zumlu hemen bütün maddeleri temin 

ediyor; ticaret mizanının fazlalığı harici 
borçlarını mütezayit bir surette ödemesi
ne imkan veriyordu. 

Münih anlaşması, alman ekseriyetli 

masının Godersberg taleplerine nazaran 
en ehemmiyetli farkını teşkil eder. Fa

kat Vitkoviçe fabrikalarının Polonyaya 
terki Polonya • Çekoslovakya hudut an
laşmaııı icabatındandır ve Şomutov fab
rikaları da Almanyaya geçmektedir. 

Yarın mühim futbol 
maçları yapılacak 

sehir ~ehir dola,arak rey sahiplerine kimi merikanın iktısadi ölmesi demektir. Bu, 
aeçip kimi seçmemeleri lizımgeldiğini tahmin değil bir hakikattir. Son ltı se .. 
söylemesine istinat etme1'te idi. Çünkü nenin iktısadi rakam1arını gözden geçi .. 
o zamana kadar hangi Cümhurreisi bu renler bunu anlamakta zorluk çekmcz
usule müracaat etmİ.§se kendi bA§ına fe· ler. Fena bir durumu büsbütün fenal.,... 
liıket getinni§ti. Ruzveltin nüfuzunu aar- tırmak için otw: milyar dolar aarfedil
aacak başka bir mesele daha vardı: miştir. Acaba büsbütün fen~n bu va
Onun cNew Deab progranu için tekrar ziyeti daha fena bir tekle solcmalc için 

kesesinin aizını açarak milyonlar oarfet- Ruzvelt daha kaç milyar dolar aarfede
meğe karar vermesi zaten yüksek olan cekti} lıte bir muamma 1 

südet m.ıntalcalarının Almanyaya terkini Bütün bu ilhaklar sayesinde Almanya 
kararlaştırınakla bu muvazeneyi ansı- ekonomik kudretinin artmasından başka 
zın bozacaktır. Almanya ham madde hu- yabancı pazarların fethi hususunda yeni 

susun da yeni kaynaklardan istifade ede-ı '.mkanladan. is~ifa~e edecektir. :1" eni 
cektir. Ekonomik sistemini zenginleşti- ihracat cndustrılerı Almanyaya ticari 

ren kudretli endüstriyel tesisata sahip muvazenesini ıslah imkanını verecektir. 
olacaktır. Otarşı hususundaki gayretleri Fakat garbi Avrupa memleketlerinde 
bundan kolaylaşacaktır. Fakat Çekoslo- Çekoslovakyaya açılmış olan mahreçleri 

vakya muayyen bir ekonomile istiklali bulacak mıdır, yoksa yeni mahreçler mi 
tekrar bulabilecek midir? İstihsalini ve arıyacaktır? Alsancak, Ateş ile; üçok da Doğan 

sporla karşı karşıya qeleceklerdir 

perakende e§Ya fiatlerini birdenbire fır- Amerikada timdi Ruzveltin uçuncü 
latınışbr. Bu, öyle bir artıştı ki hiilı:ümet defa Cüm.hurreisi olarak intihap olun· 
para sarfettikçe devam edecek, hiilı:ümet mak için namzetliğini koyacağından kor

sarfiyatı lustılctan sonra da uzun bir müd- kulmaktadır. Eğer o, kendiaini namz.et 
det yükseldiği gayri tabii seviyede kala- göıterirae intihap olunacağı muh.ıı.llalı:· 
caktı. br. Cenup demokratları azasının üçte ilci-

mahreçlerini organize etmek yolunda Dünyanın en mühim uranium madeni

karşılaştığı meseleleri sarsıntılara uğra- ne sahip olan Jakinov alman işgaline geç

madan ve harici yardımlardan istifade rtı4tir. Buradan istihsal edilen cevher 
etmeden halledilebilecek midir? senede 200 tonu buluyordu ki bu, 1 ili 3 

Lilc maçları geçen hafta başladı. Pek 

aönük geçti. Fakat hafta içinde gelen ve 
milli küme maçlannın devamını bildiren 
haberler üzerine ıampiyona maçlan bir· 
denbire pek büyük bir ehemmiyet kazan
mıştlr. Şimdi atılacak bir golün ehem
miyeti, alınacak. veya kaybedilecek bir 
puvanın çok ehemmiyeti vardır. Takım
lar sahaya en kuvvetli kadrolariyle çık
mak ve daima hazırlıklı bulunmk maec
buriyetindedirler. 

Futbol federasyonunun ıehrimiz fut
bol ajanlığına gönderdiği talimatta bu 

sene gol averajı usulünün takımların 

dereceleri üzerinde muteber olacağı bil
dirilmektedir. 

fzmir birinci ve ikincisinin milli küme 

maçlarına gireceğine göre i.ltinci derece

de kalacak iki takımdan birisinin bir tek 
golü bile milli kümeye glrmcsi veya gire
memesine tesiri olacaktır. Sonra sahaya 
çıkmıyan veya hültmen mağlüp olan ta

OÇOK - DOôANSPOR: 

Bu lcarşJaşma bir çok cihetten ente
reuandır. Diyebiliriz ki Doğan.sporun bu 
sene milli kümeye girip giremiyeciğini 

anlatacak bir ehemmiyeti taşır. 

Bu maçta kaybedilecdı: tek bir puva-
nın milli kümeye ginnek meselesinde 
çok kıymeti vardır. Bu keyfiyet olmaaa 
lDile miJli kümeye namzet en kuvvetli 
görünen bu iki takımın lzmir tampiyonu 
ile Ege şampiyonu kaf'fl]aşması bize hc
yecanh ve düzgün bir futbol aeyrettire
ccktir. 

tik karşılaşması olduğu için tak.unların 
futbol derecelerinin tam Tandımarunı 
veremiyecekleri muhakkaktır. Ne de ol
sa bugün ka<ıılaşacak olan dört takım 
Jzmirin bugünkü futbol seviyesini tem1il 
etmektedirler. Kar1J31maları milli küıne 
ye girecekler hakkında bize aıağı yukarı 
hahkAte yakın bir fikir ve kanaat vere .. 
cektir. Hakemlerimizden düriiat ve vu-

Ruzvelt aleyhtarlarının kanaati o mer- sinin reyi olmadıkça Cümhurreitinin tek ... 
kezde idi ki hükümetin cyeni İf"> diye rar intihap için namzet gösterilerniyeceği 
halka sadaka dağıtmakta devam etmesi kaidesini gelecek içtimada tekrar mev
fiatleri tekrar yükseltecek bu da, zaten kii tatbika koydurmalı: istiyorlar. Bu, ce
yeyeceği eti bulmakta müşkülat çeken, nuplulara Ruzvelti devirmek imkiuııru 
ilci sene evvel yaptırdığı elbiseyi yeni- verecektir. Cenup demokratları bunda 
le19eğe bir türlü imkan bulamıyan halk muvaffak olamadılclan takdirde Ameri
arasında New Deal planına karıı kuvvet• j kanın batında 1940 senesinden itibaren 
li bir aksülamel uyandıracaktı. Ruzveltin dört ııene daha Ruzvelti göreceğiz. 

Adana da 
araba 

bir otomobil 
ile çarpıştı .• 

Adana (Hususi) - Kadirli kazasının 

1 

nerler. Fakat otomobil Çukur köprü ile 

Çukur köprü ile değirmenler köyü ara- değirmenler köyü arasında yoluna de .... 

sında feci bir otomobil kazası olmuı ve. vam ederken Haydarlt köyÜnden Ooman 

ikisi•!"". ol~ üzere Üç kifi yaralanmıı-ıoilu Yasufun sürdüğü bir araba ile kar-
tır. Hadıse ıoyle olmuıtur: .1--·y · b L _, • d 

f~ or ve ttte u 9'.a.r1ua~a anın a 

Çekoslovakyanın en zengin kömür miligram radyom elde edecek bir mile-
ocakları Ostrava - Karvinadadır. Bu tardır. 
ocaklar senede v~au 7,700,000 ton kö- Karlovi • Yarinin· Frantiskovit Mari
mürle memleketin umumi istihsalinin ensko, evvelce Çekoslovakyanın büyUk 
yüzde 75 ine yakın bir miletarını temin servetlerinden birini teşkil eden maden 
ediyordu. Bu ocaklar mukadderatı he- suları Almanyaya terkedil.mi§tir. Bu su 
nüz taayyün etmemiş olan rnıntakada şehirleri, Almanyaya yeni turistler ve 

bulunmaktadır. Münih anlaşmasının bu itibarla da döviz çekecektir. 

kurm~ okluğu enternasyonal komisyon Iluna mukabil südet mıntakalan zı· 
bu mukadderatı tayin edecektir. Bu mın- raat mahsülleri bakımından ııi.opeten 
takayı Almanyaya mı vermek, yoksa zayıftır. Bu keyfiyet, Almanyanın kar· 
aidiyetini tayin için bir plebisit mi mü- şısında bulunduğu gıda maddeleri me
racaat edilmelc icap edeceğine komis- selesini kolaylaştıracak mahiyette değil
yon karar verecektir. Bu kararın ehem- dir. Saraz mıntakasında ekilen ve Çe
miyeti pek büyüktür. koslovak istihsalinin yüzde 80 inden faz

Bro mıntakasında senelik istihsali !asını veren şerbetçi otu istisna edilirse 
310,000 ton olan Roziçe ocakları plebi· Alınanyaya geçen mıntakaların yegane 
site 1.Mıi mıntakadadır. Teşen mıntaka- mahsulü pancardır,Almanya her halde, 
sındaki ocaklar şimdiden Polonyanın şeker müstahsilleri enternasyonal an
elindedir. En bedbin tahminlerin tahak- laşıruısile Çekoslovakyaya lanl.Illlll§ olan 
kulru halinde Çekoslovakya, yalnız Prag- ihracat kontenjanından kendisine hisse 
dan yinni kilometre kadar mesafede istiyecektır. 

kunm ralibi Oç puvan aldıktan ba.ıJc_" l kufl~. idare, hakemle~imizden de 
üç gol de atmış sayılacaktır. f ve yuksclc. oyun belc.lıyoruz. 

temiz 

Kozan tapu memuru Hilcmet ile sıtma d ah ·ı b"I 
& ar a ı c otomo ı çarpıımıı ve oto-

mücadele memuru Muatafa Ak.an bir tar- b"l d __ 1 • • V ı_ 1 
la ketfine gitmek üzere Kozanlı Seyfid
dinin on dört nuınaralı otomobiline bi-

mo ı evTUmıştir. u&ua ge en çarpı§-
olarak ve senelik 1,S00,000 ton istihsa- Fakat Bohemya dağlarının d1f ırırt
liyle cümhuriyet kaynaklarının ancak larında bulunan muazzam ormanlar al
yüzde 15 ini veren Kladno ocaklan ka- man ekonomisinin kaynaklarının faydalı 
lacaktır. surC'tt.e tamamlıyacaktır. Anşlusa rağ

Milli küme maçlarının devamı esa- • M.ORAL 
sında mühim olan bu haftanın maçlarını 
bir kat daha al8.kalı yapmıştır. 

Bu hafta yapılacak olan maçlar bütün 
Jik fikstürünün en mühlm karşıla5malan~ 
dır diyebiliriz. 

Saat 1 3 te yapılacak olan Alsancak
Ateş maçı mühimdir. 7ira Ateşliler bu 
sene milli kümeye girmek ·azmindedir
ler. Halen milli küme takımlarımızdan 
biri olan Alsancak ta bittabi mevk.iini 

muhafaza etmek dü-}ijnc~iyle her türlü 
fedakarlığı göze almış görünmektedir. 
Binaenaleyh daha geçen sene bile yani 
Alsancağın kuvvetli olduğu bir sırada 
çok heyecanlı bir çarpı~ma yapan bu iki 
takımımızın yarınki karşılaşması elbette 
ki heyecanlı olacalttır. 

r7".L7"/""/7.~,r,çz,'./.7.l'J"Ll-z;ı:zz::rz;z;ııza~;:ı;;ı.212~ıöM~~ı:;ııı::ı:ıcr:ı:zı::ıı:111:ı:ı:zz:ı 

Alaiyeli AbdulJahta 

Yeni Fiatlar 
Rekabetsiz satışlar 

Pazarlıkaız sabf kanlDtunun tatbikinden iti'.· ~ren mağazamızdaki 
kumaşların fiatleri rekabet kabul etmiyecek derecede indirilerek 
maktu fiat tesbit edilrnittir. 

Yeni gelen Dormeuil F'l§el', Fayn Vulen yerli ve Avrupa kumll§la
nn etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın mü§terileri
me tavsiye ederim. 

Pettemalcılar Kazmirci 
H. ALAIYEU ABDUllAH 

(2902) 

ma son.unda Kozan tapu memuru Hikmet 

hafif ve •ıtma mücadele memuru Mus-
Linyit hususunda vaziyet büsbütün men çok mühim bir odun ithalatçısı olan 

tafa AkJUt ile arabacı Yusuf ağır aurette vahimdir. 11,500,000 tonluk istihsaliyle Almanya bu suretle hariçten yaptığı 
çek kaynaklarının yüzde 77 sini teşkil ithallltı ınahstls ölçüde azaltacaktır. Se
eden Te;:ı'.ioe . Şomutov ocakları şimdi- lüloz ve suru mensucat imalatı da lcolay-

yaralanmttJ.ardır. Yaralılar Kozan mem

leket hastanesine yatırılmış olup hidise 

etrafında. tahkikata başlanrnı§tır. den alman işgali altındadır. Senede !aşmış olacaktır. 
2,800,000 ton veren (umumi istihsalin Çekoslovakyarun sakatlanıruş elcono
yüzde 22 si) Şeb ocakları da Almanyaya misini kalkındınnak ve yeniden organize 

r7"/7..LTL7.ZZ-CTLZZTLTT77TZDO'rL2iı geçmiştir. Çekoslovakyaya yalnız Slo- etmek için sarletmesi llizım gelen gayret 

kiralık apartman vakya ve cenubi Moravyadaki, senelik çok büyüktür. Yalnız menfaatleri yeni
istihsal yakunu 800,000 tonu ancak bu- den gnıplandırmak, ham madde merkez-

Celfil Bayar Bulvarında Vahit Demir lan ehemmiyetsiz bazı ocaklar kalmış- !erini değiştirmek, imalata yeni §Cki!ler 
Kan apartmanının 5 odalı birinci katı tır. vermek değil, aynı zamanda ticaret p<>

ile 7 odalı üçüncü katı kiralıktır. Asri Çekoslovakya kömür ve linyit ocak- litikasını yeniden gözden geçirmek, a.şa
konforu havi bu iki daireyi gezmek isti- larına malilciyet Almanyaya yalııız ha- ğı yukarı tamamen rna3un ka~ bi~ 
yenlerin ayni apartman odacısına müra- riç~ yeni malıreçler • bilhassa İtalya - ziraatle hayati kuvvetlerinin ekseri>~ 
caatleri. 1-4 S. 4 temin etmekle kalınıyacak, geniş linyit kaybetmiş bir endüstri arasında yeni bır 

aza , ZjZ 77Zr/'Z7"'4__ " kaynaklarına ihtiyaç gösteren yeni usul- muvazene icap edecektir. 
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BiZANS SARAYJNIN iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sebastiyano batakhanede .. 
''o·· tı or er,, 

hakiki 
sulhu kurtarmış diye 
bir harbin esasını 

LI k Pravda ve lzvestia gazetelerinin 30 

.-ıaydutlar aralarında göz işareti geçtiler. Küçü pat- eyh11 tarihli nüshalarında bilhassa uı-
ron bir ıslık çaldı .. Bu .• Tuzağa av düştü demekti ;~r::~:ım;!1:~~1c~~~::~~:i1~:. 
~ano. heriflerin makaatlanm daki ceane&i aöriirtün. - Evet amma .. Onlardan da otuzu delegasyonu .tarafından teklif edilen ka-

Hazırlamıştır 
b lad rar projesi üzerinde yapılan mUnakaşa-

~ bdar aal cleiildi. - Çok güzel kadanlar geliyor diyor• Meryem ananın cennetini oy L l .. b til _ 1 ·ş oldul'h• nutku taarruzun ~ komitesi ve bir kendi milll menfaatlerine ihaneti ve ma. 
O d 1 b . f J•'- t k '- ar munase e e soy emı 5u f . . bu yollardan. daha çok evvel a-eç· lar. Hani bu gece e öy e ır e -.e ottu- d d'l....,;~.. merkez demektir ki, burada Fransa hiç tearru.uı merhametine sığınmayı terci.la 

a..:...., d - ı· aynen ere~ ı ~~-. b" -..:.ı --''- . . ukar daki -··-1- . ~ - Hem aüz.el hem de kalbur üstü su eeuniyor egi ım.. M knr azetelerin gerek bu tarihli 1 ır .ı:ua oynam.ıya~ta.r. etmi§lerdir. Y ı ~ ventecek 
Elini koynuna attı. ;ro.malar. Bizim Eltim bu İfİıı tam uata.. - Bizden beı gitti ya .. Sen ona hak.. üshczl dg ek b dan vv"'lk" n••- Beynelmilel teahhiidatı ihW, bütün bir en tabi! :b:ahat bundan ibarettir. 
n...._ l b" · Ef n a arın a ger un e ... ı u:t· 
vna bü,yüldükte bir kese çıkardı. a.. - Yengeç Kosti i e ızım. p.atron - h La d k 1 A ada MdiseleT milletin (Çekoslovakyaıun) menafiine Mamafih şunu da kaydetmek lazm .... 
KflMDin iç" 'ltdukça dolu idi. - Yine meydanda yok .. Muhakkak tim bir türlü anlaşamadılar gıttı. hakknndaa ınerkeTz vnıprdiıw b -. ihanet gibi csantlmental> mevzular Uze- dır ki, onlar dörtler konferansını çağır-

. . - a ın anca assın ve ı;• ve u 0 -

F.lini sokarak bir altın çıkardı ve hay• bir dalavere Pefiodedir. - Sözde onlar eskiden can cı1ı:er ar- 1 . h t h bi 1 rinin Londra rinde mUnakaşaya lllzum yoktur. Mese- makla harp tehlikesini tamamile berta-
dutlardan birine uzattı. - Ballı;i.. Fakat baaa kalına yen• kadaş imişler. Nedense aralan aç1lmıo .•. p%etrle ~rın 'Pususdanmu .. andr-~'-'l . t 1 ........ , leyi başka türlü koymak lazundır. !ngll- raf e+ ..... ı .. olmuyorlar ancak bu tehlikeyi 

kt b" b" 1 • · a :s ve rag go ernıA en e ı;uu ~·~ , 
- Allh bunu da h.abı 1iz görün. ııeçler yine le.ala tutmaia batlam'§lar... ikisi de kabadayılı arını 11' ır erının h d"sl . ...~il "-' b -"- tere ite Fransayı böyle bir kapltWAsyon pek kusa bir zaman için uzaklaşt.ırmq 
D -'- . . 1 A d ava ı erı n17 • ...,. meAıe ve u n"'"S •• - _.ı... __ ed dir' B 

edi. Belki onun İ4;İD ptmİftİr. Bu gece hepi· 6zerinde aınamu. ıstıyor ar. ra a ne yatta bundan bir hafta evvelki t'on hi5- altına gimıiye mecvur en ne · U- oluyorlar. Dörtler koııfel'BDSl Avrupada 
Ke..yi aıbar cebine korken berifle- mizi meyhanede toplamaauun sebebi de oluna bizlere oluyor.. d"l kt d" na, bu devletlerin~ batında bulu- sailam bir barış esasını tekliE edecek di-

..... .Werinde çakan bir .eYinc; fQlaini bu olsa gerek. - Sus .. Bak .. Küçük patron gözleri- sc!ı :"stiem~ c ıtr. . . h usi muhabiri- nan münferit pbıelvm zaafı veya ko~ ye ancak ahmaklar veya safdil insanlar 
d ·'- f dk. r~ .. zl .. d zv~ a gaze esının us üph 
e uuketmilli- - Yoksa tekrM döviif mü olacak> ni bu tara a i tı. 14er so ennı uya• nin Ccnevredcn telefonla '\-erdiği bir ha- kaklığı .mı sebebiyet vermİ§tir? Ş.. e- dUşünebilir. 
Maamafib bu para çıkartmak keyfi.. - Kim bilir .. Geçen eene 7engeçleri.n cak olursa bir ~mrulcta do~uzu yere berdc ezcümle şöyle denilmektedir: siz ki meselebayle ~- Dörtler konferansı hakikat halde Av· 

Veti S.O..•;vanonun bir parça da aklım bulanuıda ~: ..... :,den betini kurban ver• serer gibi pestilim çıkarır senın.. Ç b I B gt d tı,... Yakınlaşan harp, İngiltere ile Fransa- H"tl l M ,,_,,_,_ •--
ı,._. _,, .,...._ Dl _ c cm er aynın er csga ene yap ı;• • •. •• • rupayı ı er c USSOUULQ.UJ carzu~ı•· 

-.ana getirmi§ti. elik. - BiTME b" . . ahati hakkında baber alınınca nın idarecı gruptan onune ferdi Uhra bir tte .d kurmald u ırıncı sey LL ,__...._LL'.I...&...- .a...L... 8.hi na uygun sure yeru en a 
rıer ıeyi iyi düıünmüı, fakat sa.ray- buradaki siyas1 mahafilde bir yeis şaş- ~anıuı; veya JIUrKBıuı&~ ~~ m m bıef1u1 olacaktır. Bu konferansla değil. 

:t!:,a~~en para kesesini değiştirmeli Trampet Teranelerı· ı·ıe kınlık·ıhissediU~hi.ş ve .~üteahrrlız ~~~de :ç~'::~a ~~ul~biıı:: bu konferansa iftirak edenlerin enteres· 
gösterı eı: ı~ t ~. musama. a arwu.ı ,sı ... ğlldlr. u. ... ıı ... ı.a lan-bir millet harbidir. lerini blrieştinnek, hatta her iki mUte-

ÇG..ku koynundaki kese alelade bir kılarak bırbır1erır1ın glfıdenne bakmak- M d ~~ 
1
-:fu, d ki k arrızm isteklerilll udaftırmak bile müm-

k._ deH. 7&lnız saray memuplanam •• tan çekinmişlerkeıı, bugUn bu sıkılgan- ı~~~~":_""~ u ~ b'' mahalkemkü"tlya. ~- kUn olamıyacaktır. BÜ konferansın ne-
•• tlel.a kullandıldan bir kw idi. • I k 1 k ·ı ortadan k blfbr ~ -r.u .wm.Je ten.ı§ ır esı ış-a.... ftllliD _..._ k il ia ........ lmzalanan barı• mua hedeıeri anca l tam~ı e ~ Lz~ Wr ürak edecektir, f1I halde iılareci grup- ticesinde elde edilecekler, bir taraftarı 
ta..:__ T letler cemıyetl lft&7.... 1ar .. . M"-"•L bir halk k dl mUtearnzlann arzulannı daha ı-1.ıa._ 
- ... i7ah ile daha fazla alak.aclıar oldukla- '-- · f d .. rtl k nf ~ını ın onClae. W9l:UAll en a~ 
"İçin dlfll\& lula clildtat e~. fırtınalar tevlid ederlar =e~~~ ~~~a;ııa:r==~ mU: taleplerini ileri sürecek ve kendi iddia- bnımlı Pbi. diğer tar~ da ~I 

Sebaatiyano : d 1 . b"" .. k b" affakıyeti larmı anıedecek oluna, o zaman ne emirde Fransa için ve sanıyen ~ ca e erun en uyu ır muv 
- Haydi çıkalun da ve bir in e~el k 1 si larak kabul tmektedir yapmalı! gibi ..,al 'ft siyasi ea8 bir ~ tamamlle-dayaıulmu tenit dolura-

Solyada ~ıkan zora gezeteelftlft lft8 8 9 o Çek--l--~t..~adan artık. ı.u.· ,_, ___ bah- mesele _..__ -'~ . ...._ .... ......__ -LA--. ~"--'- A---Aı- bu son arari 
... 0 klldar methettiiiniz CÜmbü,haneyİ y ~.....,,. .&~ JUllllM: ~uıu&--. ~ "9""' MagU-V ıı;;unıır DHl1Cll"ClD nuı-u-

IÖrelim. UnaumJ lı.aıpten sama Paria civuında yanlık esaslanna dayanan ~ ~~- setmez oldu. Çünkil Çekoslovakya ken- ile Fransanın i~ grupları haıWn pek iddiası olduğu hakkında aöyJediği söde-
Dedi imzalanan ban• muahedelerinin !l-!}i mil- nm mevküni muhafaza etmesını aatem11 -1•-• z_~ af k ~ ·· te · Mil yalan bir nıalite olup duıdulu fU anda rlnıe dayanmak da çok safdillne olUT. •• -..,.. uga l.UlU ııı.."Uaya muv a a. gos nnış ve - . . . 
Haydutlardan biri narayı bozdurmak letlere mentup halle kümelerince nasal ve yeni ba§lama'k üzere bulunan menfi ih d b l b" · · bu meseleden Te b1i prob1emclen kmk- ÇOnkil bnferansın daha ertesi günii dil-.-- n te e unun resm ır merasmu ya- __ ,._ .... L L-1L.&....- ..ıa-eJ 1 . "dd" 1 d k 

~e L __ -b - _1_ •• ,,_._ b 1~1_1_· ~'l W• • 'ba ahamıstı . . 1 1 h" d bul . ık h --'ardır Onlar ~ ıma&.uua ır;un ere yem ı ıa ar mey ana et a-...,.. ı gorme&. uzere tezglU' apa tıe ~ı euı ecegı nazarı ıtı ra ~--..-· milUyet cereyan arının a ey ın e. un- pılacaktır. Başlıcası şp ki, art arp .... ~. · ' • 
liderken Sebutiyano da diğer herif1e Tarihte bu hadiselerin ve bunlarla mu- mUftu. Rus imparatoru böylelikle harp- olmıyacak ve barış kurtarilmış olacak. korktuklanndandır ki, bpltU)asıonu, caktır. 
~n~~- ~yü~~~Q~ey~~~~~h~~~~~~P~~~~~b~~~~as~ ~~~-------------------------------

Meyhaneyi dolduran bir sürü kopuk çok reaksiyonlar vardır. larına dayanan Avrupa işlerini tetkik İçin ehemmiyet verilmemektedir. Dörtler :-•u-••••-u••n•--•••-•u••••••H•••• ................................... -••• 
rirubunun nuarlan da onlan kapıdan 1815 te Viyanada toplanan .kongre.ide bir akvam cemiyeti kurmak emelinde konferansının yalnız Çekoslavakyayı s Beledı·ye Seçı·mıerı· 
~ya kadar takip etmifti. harp sonrası Parla muahedderıne pek idi. Bilihara bu cemiyetin kurulduğu ve teslim ve mütearrızların en had iştaha- : 

Et- Selı+nııli)ıaao. kabil olu idi de çok benzemektedir. Bu kongre mukar- fakat galiplere ilet olduğu malUındur. sını tahmin etmek değil, hattA hakikt i 
~ ~taanleo~d içeri~de·k~n- drera~ ~fuckibince tc§ep}kkül ekdcn 1 cmudkak~- Esasen imparator Aleksandır, bu gaye bir harbin bütün esaslarını bile kurmtq i 
~ .,..ene en uysa ı ı ner es ıtu a > mensu an, arşı arın a ı- .1 _ _, . ._. __ 1_ dd • "f-'- d olacağına hiç kimse ehemmiyet verme- • 

ı._ • • ı caır a.ı. cmlaa es ıttı aıı» ı mey ana • 
.... de o kadar n.bat olarak yanandaki lere ve o milletlerin mümessill~ıine ınıan- getirmitti mekte, bilakis bu konferansın aynı za- i 
~ .... n.Wa.üiiae cü-.eamudi. ca deia1, hayvanca muamele etmİf ve manda diğer mlihlm bir meseleyi yani i 
~ k..-. kapanır kepenmaz onların ayn bir milletten yine bir his ve Fakat. kurnaz AvuMuıya b..-kiii ispanya meRleslnl de lıaDedebl1ecell i 

..,. •ana b.tlanndaki kanlı sözler tez. ruha malik insanlar olduklarım nazarı Metemih, impanıtoT Aleksanchnn ha bakkmda sadalar ytlkselmektedlr. mç ! 
dl.. çenildi. itibara almaml§lardı. Yapılan muamele güzel idealinden istifade eden:k inhilll şUphe yok ki, bu meselenin de Çekoslo- : 

T ezgiıhtaki delikanlı uzun bir ..l.k ıadece bir kemiyete yapılan muamele- etmekte bulunan muazzam Avuaturya vak meselesinin halledı1miş tarzından E 
~dı. den ba§ka bir §eY değildir. imparatorluğunu takviyeye muvaffak ol- baın başka bir şekilde «ha1ledilmesi> ni E 

Bütün yurdda halkımızın Ata
türk rejimine, Cümhriyet ka- 1 
nunlarına ve C. H. Partisine · 
candan bağlılığını göstermiştir 

Bu alık. tuzaia av düştü m•ne••ne Bu kongrede ihtilalci Yunanlılardan j ~uştu .. Bununla beraber ~u .... çok. uzun hiç kimse aklına bile getirmiyor. : 
ldiyordu. bahaedilir'ken büyük Avusturya devlet sunnedı ve 18 30-1848 ıhtiJaltım ve Dörtler komitesinin ~ğırılınası Fran- Ankara 13 (A.A) - Ulus gazetesi hemen hiç bir tarafta tesadüf edilmemıt-

Masalardan konuıımalar başladı. adamı Meternih aynen şunları söylemit" I harpleri zuhur etti. Bütün bu kanlı hadi- sanın hayati menfaatleri noktai nazarın- bugün birinci aayfasırıda çerçeve içinde tir. Bu neticeler bir araya getirilip muka-
- Vilayetli domuz hapı yuttu. ti: ııder, V-ıyana kongresinin mahsulteriydi. dan ne demek olduğunu Ccnevrede an- oe:Belediye seçimleri> baılığı altında bir 

- Çok zengine benzüror. - Ne~ Yunanlılar mı> .. Fakat cYu- Bugün orta Avrupada vukua gden cak çok az kimseler idrak etmektedir. makale n~retmi~ir. Bu makalede bele-
- Kesesi altın dolu. nanistan> sadece coğrafi bir malumat nasyonalizm hareketleri de bu kabil ha- Biz şunu tekrar ediyoruz ki, Çeltos- diyeciliğin tannçesi ve belediye :meclis-

- Coga onu nerede yakalamlf?. ifade eder. diselerdir. Keza şahidi bulunduğumuz lovakyanın Orta Avrupada mustakll bir !erinde dü~en vazifeler tadat edildikten 

yese edilirse ifade ve mlnaaı fU olur: 

1 - Halkımız Atatürk rejimine, Cüm
lıuriyet lcanunlarınn ve C.H. Partisine 
candan bağlıdır. 

- Av .......ıemokte mahirdir a.. Bqvekil Metemilı'le .müteveffa Kle- Kemal Atatütk ihtilali de aynı mahiyet• aevlet olarak ortadan kalkmasına ve sonra son yapılan seçimlerde vatandq- 2 _ Milli ve nwJuılli ciaYalar üzerin-

- Yalnız av enaelemekte değil, ka- manso nazarında milletler sadece teda- tedir. Harp sonrası Paris civarında im· onun parçalanmasına burada artık ek- lardan hemen hepsinin reylerini kullan- de çok hassaa ve alakalıdır. 
1- kınnakla. erwe im mebıt de öyle.. Yilde baltanaa en*t nakdiye vazifesini zalanan hans muahedelerinia hugiinldi seriyet muvafakat göstermiş bulunmak- dalarını ve müttefikn C.H. Parti8ine d:y 

3 - Hakimiyet ve iradelini tuudu 
- M·4aldrelr timdi dıfllt'lda llerifi görd.ilmerdi. lııali meydandadır. Yannki ~tleriai tadır. 'Mayzu esueıı bu değildir. :Em verdikleri tebarüz eUiıilmebe ve ma-

te -'-'-- ve duygulu şekilde büyük bir vckar Ye 
rniılemiştir. Napolyon harplerinden sonra Avu ... ele ginıceiiz. mesele fU ki, l'ranla Çek~,,~-.,· kale ıu suretle devam etmektedir: 

'-'- ı.. • ..n- nl intizam dahilinde kullanmıştır. - Zannetmem .. Küçük patronla Tri- twya hiikimeti Vıyana kongresi mulcar- Milletler h1ç bir zaman sadece ccoi· mütcarnzlara feda etme&ae ·u'"5ua ye Memleketimizde 62 ai vilayet, 367 ai 
01lisia ~erine balultrsa gali>a içe- reratı macibince !imali ltalyayı kendi rafi malWııau ifade etmİf değillerdi ve bir kı.ırban vermek karşısında bulun- kaza ve 92 si nahiye, 23 Ü köy bel~ • 4 -Yab~ ı_aemleketleTde.gok u~n 
ti al111Caklar.. eyaleti halinde elinde tutmuştu. Bilakis milletleri dil, tarih, adet, ·anane ınaktadır. Çi.inkil, Hitlere Mussolininin olmak üzere 544 yerde belediye te§kila· bir devre geçırmıı olmasına ragmen bil-

- Desene .. Herifçi oğlu öte dünyayı Maamnfih Viyana kongresinde de bir ve hislere malik insanlar terkip etmekte- .hadisatın bu derece mükemmel ccreya- tı mevcuttur. Bu yerlerde oturan nüfu· ~. b~ d~recli inti.~aplarda bunun na-
bo,tamedan önce bu dünya "Cennetine Vitson T&Tdı. Çok büyük ve fazı1etkara- dir ve bun]ann her birinin ayrı birer ta- nını ellerinden kaçırmayı istcmiyece'k- sun miktan 4.200.000 kiti olap bun- zın bınusalıne tesaduf etmek ve onunla 
~. ne hislerle daha o ~aman cemiyeti akva· Tihİ vardır. lcri §Üphesizdir. Bu suretle Fransa, son tanlan 1.386.000 ni intibap hakkau ba- lcar§ıla11p mukayeseler yapmak imlcim 

- Cidioat öyle gösteriyor .. Fakat şu mm temellerini atan bu adam, cmakad- Vaziyet bu merkezde iken bu manevi üç hafta zarfında Avrupa kıt'asının mu- izdir. bulunamaz. 
«içeriye:. bir tiiTlü g;nnek bize nasip ol- des ittifak> ın azasından bulunan idealist varlıkların mücbir eebepler tahtında ve azuım bir devleti hakkındaki ehemmiye- Çok yerlerde eeçicilerin yüzde 80- Her sahada olduğu gibi belde iflerinde 
"-dı. Rus imparatoru birinci ~lebandmlır. trampet tcranelerü·le imzalattırılan mu- tini artık kaybetmiş bulunmaktadır. 90 nı intihaba iftirik etmifler, Seyhanan de ı-eel ve müabet esaslara dayanan Ata-

- Sen de büyü\: patronun gözüne Ruha Ruslara has olan mntimmle hali ahedderle imha edilmelerine elbette im· Bugünkü şe.raitteki dörtler konferansı Bahc;e lumımnda intihap hakkmı haiz ka- tiirk inkılibuun feyizlerinden üham alaa 
~ Te TrioDis gibi girebainten arka- i~aa gelm1f bulanan Aldt8aftdl1', luristi· lcan yoktur. bir faşist tecavüzünün temeHilzil. bu dın erkek bütün vatandatlar eeçiıne it- ve onun yük.sek irade ve idarele.riadea 

Aktam olap pi. tarafından birilliııa ..ı- .dttedar olmum• ama etmem. Hem de lirik etmif ve nisbet yüzde yüzü bulm..- tam bir inan ile inanan halkımmm • 
mesi ilıtimali kalmayınca ı ' ......,; .b:ia duamzla m._..ı olacağını. tur. mül.im bir dİlYada yanıttaiw bu aence.t 

başlacLlar. ffm.tit: Şala ta: . ~=ada .4~,8SI ~~n .~ tlknmla bqdamak ve bütün Ylllwl•t-
• - Ey lııakbtli ..,.pim. -- ..... - smn .- mubdd• bir adamın bini - aetır&k etmlt ru.beti ~ lan hürmetle sellmlamak nzifemiııdir . 

•-- ela -!:-a---l:X.:- ...1a1r.. - :n. eli yanmc1 lmk - ...1~1 _...1: b.a 9 J e 9bnıfbr. -===:;--
mym su--.,..-t,.. ama a gua -=su,, ........ eeae - 1-.nb.Jda meYC*t J27 Oia nMintehi-

ltinue liawqe etm 4fiıı. um._.. bel' oı..ıar yine bir beis yobK. lNa 210 biai...,. ""kk·· kull•n•• ..-. Zeytincilik İrin 

Halk masalları 
Şah Mazlum enin hikayesi 

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

dan ne ..nııtle kumdacaitd O.. ....... Diyerek izin verdi. beti yüzd 30 . ipir ~ 
- 6 _ mek 117""'•· l~ ile ~edannı da Maz- lmair ~;SJ.~.39 eeçad-

ften de ,.,.kudan uyandım, fakat o b- - Btma fiip1.e mi Yar~ Ne• olur da Dedi. Meı::llaw: ~ J1UUDa verdi. 48 bini intihaba iftirak otmit olct.in• Çanahlıalede atılan 
feyizli adımlar ~ hayali gözimün önünden gitmiyor- tanımamı - Ey plı.w dem abn:t 1-kaAwn za• M..IGme OD sin kadar :rola çakmak göre m.beQ ~e 90 nı müaııcavizdir. 

~ Afltiyle deliye dönüp nhralara düt- Cevabını verdi. M.dfıme: man ne göeterir. S.bnn ..,.. eelimet• a.-e hazubi- batladı, l.imenda Hind Rak-..J.na minalı ifadeleri arumda 
~. Böyle dolaJJrken Bedihpna yedi - O bald .. hndem biraz ..hrecf- tir. &-nmı bilea süçla bnetli dört köle intihaba iştirak etnıit olan k.dmlan bazı Ediıne (Hususl muhabirimbden) 
"-thk bir mesafede deniz kenarına in- niz. Siwıe W~ i..t için -=ayip ~ Erteli cüa ..bala erkende. Seeecl ş. .. .eçıerelt •bn alclL Banlua lazım olan yerlerde erkeklerden lazla olUfU ve me- Çanak.kalenin sahil kazalarile Geböolu 
d:... _ • hı Ma .. win ~ pldi. Eanayi ..,.. ve lilihlan da-.,_ etti. deni bak ideriDdc --:.L-L a1ika ve hu- kazasında bol yaban zeytinlik koruluk-
d::_,_oilradad ,_ dolapynl ordumk. Meier o _aır~- göolteıM_::ı. L-d • od d sohbetle Y. !kut dedi ki: Haqit Şala ile Cil.a E&m : wııiyet aöater ... i. ~=-keyfiyeti bil- lan vardır. Uç .senedeııberi aşı ve buda-
0 -nı e ııtoraa ar pusu urmu,Iar UDlf. aıı;ııuıne flln&a e)'t a a :ra)nSE bira· A~ . .ı'- ,.__ _ _ • - L il ı-·;otir Yaln 
~ .. . . . . .• . . . - ~ tefted6 ,.bun. Cenk cariye- - rvUK: eelimet ,._ •onz. Siz lıw kayıt ve dikkate )iyık ııörülmiif- ma hareketleri çoa. er ... ~ · ız 

Q.. ~ e ~ederek benı eaır ettiler. kıp dıger odaya. g~tti: Be~~e ~- niz ve pnık köleam ~ ..ı,u. ve-.. ele k.dinize ilam ol- tedadtatta bu- tür. aşıcı ve budama ustaları (l .400)ze çıkmış 
ler, ~ ~a aetirip takdim eyledi- lanan kadm enw.:..m se,mdi. 'ft mu- dat lı ....... ı .... 8-laıa bir nWddet _. ı.na.. · · Kastamonuda, Adanada. Şark vili- "Ve vesikaları verilmi§tir. 
k E.irlik belwna razı oldWll, wak cevherabnı takınarak plızadenan kartı· ._ ____ ._ __ L'- ...1u • ...1_ Dedi. ti . d L:_ --L L--- __ ..ı.. __ ı __, _ _, .,._,..:-1:1.. mütahassısı Ze'-'-'- .: .... 
" ..a , ra - -- - w .-ece&1e11 _.. ye enn e Dil". ~ "'™ ~enaue uc~~ AUlUl ye--
C.:_ .• ~ finkı blbimi ~. ınna çıkb. _Hurtit. ~ ~ Urdlr. Fabt bea ....,_ taıaı.daa S... Haqit Şah ta k-m.. lııiır .._ .alıb- bdm müDlıelUplerin ~ erkeldeN na• tirdili zeytin fidanlık ve çekirdekten 
~ aune elem ve 111tırabam ~r. Mazl6meyı karıtıaında görünce bemen ye- rendıilMt a • _. .. 1D81Dur ~ Kd ı. ..._ alda. Bildia ....._ llıir ...tak w hıdadır. Bu dene iatiluıbatmda yetifen üç senelik zeytin aşılarında mah-
.\() ~ır T• tıah•mmi~iim lreleedL rinden kalkıp boynuna sanlda. iki J.u. tıüa _.... p. ,,. riruet le ......ı aa... içiade .-ı..m.. alman neticeıer arwnda gene eaula 811• su1 görülmesi dikkati çekmiş ve umumi 

•ırı;:- dıva~ ol~ ~ ••:n• .. ~ retzede !aiıbiriae eer11iiı ıderini taaY.men caP., Swa baaı;pa a.det edeujiıa. Hareket p.a pıldi. rette imerinde dunalmw Jqık noktalar· müfettişlikçe Zeki takdir edilıniftir. 
iıı 1 • .rnevkıaı yiibektir. Tecrube 9D .nlattalar. Soma MadAvw: Ei• S d ecl. _..o köle .-e cari- c:..L. Mul .... - ,,. '"-nıb. ~.-::..: dan biri de intibabm memleketin her ta- Çanakkale zıraat müdürü Tahir Bnaaıı 
~..,~-- - . .. ,,_ ~ - ·--<Jı "'- MaL .._.. aman ~ .--. - E:r tahzadem itte muradıml&a allil ytı7i. llilbt t eda• ala ....... Cihan F.1ruz ile l lwtıidi ,,. kllrlcde be- ra&nda bir baltada ws ~ zemema ile arkadaşları iyi çalııma ile bir çok fi. 

1.. dMı nmıuzden a.ıar W olduk.. Bu :riDe nTellı.i ralaip dhie cine nıa;.,e«· • ..miL O ....... ...a. ....,_. kendi ..._lttL · • -...._ ~ bir sükb ve iatizam dahilinde danlıklar kurulmuş ve Trakyamn büyük 
C! 11\lnu g.. ekti -.. U S .-
D . onn · PriP ba.laıı kudlnnalda .....ı ala- lr•mnh • • • 'r • 1 • ' • tı.ılii dia w dl. Mnl.ey-=i,,. b • ılrr da. ·,, ... ~plhp bİtmıil olme-br. hareketini geni§letmiftir. Çanakkale ile 
_:c'•· ~ıl'aOD Pi••• caiun. Bu arada da dlerinden kurtulup msd W tlllim .... •· iti dnl ,• · .W. ..ıcizer ....., w.ı old.i- Wde ..a- Milli irad87i clojnaciaıı 4oiru,ya tem,- Lapseki arasında zıraat vekaleti (Ml-

Bu • ~ bla,. bir ..,.lir. Şimdi &m han·!.,.- i- liyık hüner ve istidadı kua-ler. S.. _,.,.~- eil ed.a bir dereceli iatilııaplann bilhaa, yük bademlik konduğu) i.toin (13,000) 
ıı - ,.. amcıl". -r--n:: km .._ t.w -) O ela nıWp ......... airea ...._... ..... miiveip PriO'oıwa. Qialıii ..,.. • eüfueu keeıir ve .U.. genif olan yer- lira göndermi§ ve son bahar çalışmalan 
.._'181ııW.1. ..._ele: .. '1e HWlit .,q- lmıılv br 111·-·· ltubetim ............... r! 1:4wnilia - Bl'DıllUt - lea&n 1ıı:Wlit ....- tabii olaa müakü1lere haşlamıştır. 
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Açlıktan birbirini boğaz .. 
lıyan iki su aygırı 

Durup kendilerini seyreden iki adama saldırdılar 

YENi lllR 
'Ç • 

·Yeni bir bava 
rekoru kırıldı 

Deniz tayyareleri aruındaki mesafe Tayyare, aefere çıkan diğer bir deniz 
rekoru lngilterenin cMerküri> tayyaresi tayyaresinin üzerinden hareket ebnİftİr. 
tarafından kırılmıştır. Bu usul, bilhaaaa çok fazla yüklü olan 

Ayın yedisinde öğleden sonra saat tayyarelerin hareketinde kullanılmakta
L~i yirmi geçe_ lsltoçyada Danididen ha- dır. Çünkü, çok ağır bir yük tafJYan tay
relı:.et eden tayyare hiç denize inmeden yare birdenbire hareket edememektedir. 
9.600 kilometre katetmiş ve nihayet cMerküri> de, bu kadar uzun bir yola 
benzin bittiği için cenubi Afrika sahille- çıkacağı için, çok fazla benzin almıtbr. 
rinde Alekaandra körfezine, ertesi gün Ağır yüklü tayyareleri harekete geçir· 
sabah 7.25 te inmiştir. mek üzere Almanlar evvela hususi va• 

cMerküri> deniz tayyareleri arasında- purlar kullanm19lardL Fakat, lngiliz ba
ki rekoru 1 .208 kilometre farkla lurmıı- va zabitlerinden Mayo bu vapurlann ye· 
br. Bundan evvelki rekor 29 Martta Bre- rine bir deniz tayyareai konulmuını dü-

lasilterenin tuki Afrika müstemleke Şoför, kendi kavsalarını bırakıp oto- larından biri zenciyi, diğeri lngilizi par- zilyada Karavallaatan kalkan çift motör- fÜnmÜf ve yapmlfbr. 
...aerinden biri olan Ugandada bir mobile hücum eden bu cananrlann kar- çalıyacaklardı.. lü ve Yunkera tipinde cYuno 205> Al- cMayo>, ismi verilen bu tayyare tap

wıoetll otomobili iki nı aygırının hücumu· ııaında ne yapacaiını fallJIYOr. Fakat Hayvanlar otomobilin içini altüst et- man tayyaresi tarafindan teaiı edilmif- yan deniz tayyaresinin her biri 960 bey. 
• ainmlf ve otomobildeki iki kifi, vah· soiukkanldığuu muhafaza eden lngiliz tikten eonra, yeyecelderi yeyip dier pa- ti. gir k~vvetindeki dört motörü vardır.Ha• 
ti ba~anlara yem olmaktan bir teeadüf derhal otomobilden athyor. Zenci de o ketleri de parçalıyorlar ve çekilip gidi- cMerküri> son seferine, geçen aene reket esnumda her iki tayyarenin mo
ewri olarak kurtulmuflardır. zaman arabadan hrlıyor ve kaçmıya bat- yorlar. O zamana kadar biri hendeğin 1 5 Temmuzda Rus tayyarecilerinin teeia törleri birden itlemeie bathyor ve bir 

H&diıae gayet tuhaf bir tekilde ohıı- ı.,or. içinde, diğeri uzlann araaı:ıda taldan- ettikleri me .. fe rekorunu lurmalt için müddet ikİIİ birden ve küçük tayyare 
.. or: llUf olan toför ile posta memuru otomo- L G y b" ..... :: __ ...:_ L b. --L"ld 
~ Bereket veraia .. aygulan otomobil- hiU . . L--

1
. 

1 
t --L t çuuruıtı. oromov, Una§ev ve Damlin uyusun 1KCDDe &OnmUf il' ,..... e UÇU• 

Upnda da Mararaya giden posta oto· erının ....,ına ge ıyor ar, poı a .,.....e - İ6ınindeki üç Rus tayyareciai 800 beygir yor. Nihayet cMerküri> gerek kendi mo-

. 
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Romanyada bakla 
ziraati 

Bükreı - Ecnebi sermayelerin iştira
kiyle Romanyada bakla ziraatinnin iler
lemeıi için tecrübeler yapılm11hr. Alman 
T.G.Boya anooim tirketi 200.000 çiftçi 
mukavele akdetmitti, firketin bunlara 
vermiı olduğu 600 milyon ley kredisini 
ödiyemiyecek haline geldiklerinden bun
ların balda hasılitiyle borçlanm ödemek 
için kolayhk göstermektedir. Vuati ola· 
rak bir MDelik ~a hual&b hektar ba-
pna 15 sentne, fakat eyi bir senede bu 
milr.tann iki mislini bulmakta n çiftWe 
hektar bqma '1500 ile 15.000 ley 9el'8de 

bir varidat setirmektedir. Hm ne kadar 
19 3 7 senesinin biaalkl. 100. 000 bektal'• 
dan 65.000 hektara düpniifee ele bu ... 
nenin bakla ziraati)'le Romanya çiftçile
rinin ellerine bir milyar ley kadar bil' pa· 
ra geçınittir . 

ROMANYA iTHALATI 
m-~ her .w;-Lu" --L•=nde L---Let _..ıııı-· de parçabyacak 'Ye aç)Jdannı derhal gi- lerinden b--La otomobile hi .. bir zarar k öl · _L 1 ncla L d • .__ .-na Ta&.. nak& eo '"9A Y uvvetindeki tayyareleri ile Mo.kovadan t r en, gerca a ti -.en imni taflYaD 
7or. Otomobil, kapalı bir kamyonet tek· derecek bir iki ..,. buluyorlar da. iki ada. olmam1ttlr. Y ollanna devam ediyorlar. kalkmıtlar, timal kutbundan geçerek Ka- tayyarenin .Urati ile hlZ alıyor -.e hava· Bükret - 1-20 E.,.lül tarihine bdu 
)indedir. Ve İçerİIİne posta paketleri mi brrak,,,odar. Otomobildeki paketler Fakat, her halde bir daha yol üzerinde lifomiyanın cenubuna inmiıler ve 10.148 lanıyor. muhtelif memlekedaden ya .... ithal&-
yüklüdür, toförün yanında da poeta me- içinde y~ecek oluak bam te)'ler "Yar• dunıp su ayg1r1 gürqi seyretmeye töbe klimometre katetmiflerdi. Bu suretle hareket eden cMe .. küri> tm rakamlan mr_.ıe fQDiarcls: 
mal'U oturmaktadır. Şoför de U..,.da iDii Onlar olmueydı ber halde m antt· etmitlerdir.. Bu suretle tayyareler arasındaki tek vuati olarak 1500 metre 7'ibekten ~ Belçik 39.'88.,,6 

yeıliei bir zencidir. hamlede en fazla mesafe almak rekoru, mut. yalmz ban yerlerde, denize daha Alman1 a 31 ... 008. 79J 

0tomoba büyük bir bataklık araunda Ma•lı~li haydutlar tarafından lıaçırılan gene bi JUÇUfta ıs. ı-t8 kilometre uzağa fazla a1ça1arak veya bulut1ann üzerine !ngi)tere 40.718.020 
arazinin bir kmnı kurutularak. bir lumun- inmeie muvaffak olan Rus tayyarecile- çıkarak yoluna deYUD etmİftİr. F 41. 780., 1' 
ela beton köpriıler inta edilerek yapılan 1 1 b rinde kalıyor. Deniz tayyareleri arasın· Tayyare, bofken ... 600 klio ainl.P.. l'ama 
l>ir yoldan gibnektedir. Sazan iki taraf- A tın arın ı·r daki tek hamlede en fazla mesafe katet- dadlJ'. Uzun bir meeafe katetmek üzere ltalya .. 6.019.160 
Jlınncla senit m birikintileri, göller ol- mek rekoru da Almanlann 8.400 kilo- eefere çıkbiı esnada içindeki adamlal', Yuaoelavya 11 ... 10.~. 
duğu halde uzun mlcldet sidiyorlar' ba- d b 1 d metre.ine mukabil 9. 600 kilometre ala- benzin ve diier malzeme ile umum aiu· Çekoelo-.akya 6 7.219. 121 
san yolun iki tarafı söz alabildijine ~- san ıgı'-' u un u rak lngilizlerin cMerküri> deniz tayyare- lığ. 12 • .ıf60 kiloyu bulmuttu. MKariatan 28.67J . .57J 
yır 'H uzlık olandı: cl~m ediyor. si tarafından kmlmıt bulunuyor. 

Bu yolu her gün sidip selen lnsiliz cMerküri> İngiliz hava yollan idare- M . ş .. 1 
poeta memuru ile cenci toför artık çok Manilya civannda albn yüklü bil' yük man haydudu bulamıyorlar: Mikeli kaç- sinin iki meşhur tayyareciei olan Senet orıs OV a yeye 
eyi al.bap olmutlerchr. UZlln yolculuğun tl'..mi clunlwank eoyan maskeli hay- DUfl ve Harvey tarafından idare edilmiftir. 
~kneaaklıimı pkalatarak, gülüp eöyle· dutlar F.-- po!' 'ni bal& menul et- Tahkikattan ania..ıdıima göre, hay- P'dotJar Rua tayyarecilerinin rekorunu kı-
tnek unutuyorlar. mektedir. dut, hastanede o gece elektriklerin biT raca.klarını kuvvetle ümit ediyorlardı. 

O gün de uzaktan iki su aygın ırördük Haydutludan betinin yakalandlğım in İçin eöndüiü anada kaçm11tır. Ev- cMerküri> bu uzun meaafeyi tayyarede Lejyon don ör verildi • 
nışanı 

Jeri zaman iti ıene alayla karıılıyorlar: ve bir lu.ım altmlann da ele seçirildiğini Telce inzi bil' hal zannedilen elektrik süra trekoru olan saatte 550 kilometreye açm11tır.Burada fifa bulan binlerce Ame- Bu suretle, artiat Amerika için en ta-
- Ş\ınlan çiğneyip geçelim! diyor• yazmıtbk. Fakat diierlerini yakalamak eönmesinin de haydudun arkadaflann- yakın bir hızla uçmu,tur. Fakat tayyare, rikalı Moria Şövalyeyi ıüpheaiz ki, çok mnan ve .evilen bir ,.haiyettir. 

"lar. ve kaç111ld.ktan eonra bqka bir trenden dan biri tendmdan yapıldığı anlqdıyor. Afrika üurinden geçerlum sert bir rüz- Moris Şövalyeye Fransa hükümeti ta• Moria Şövalye küçük Yaflllda anaeız 
Fakat, biraz daha yaklafbktan ıonra aşağı ablan diğer albn k.ülçelerini bul- Çünkü altm eo)'guncueu hırsız hastanede garla kartılaımış ve bu rüzgar tayyare- rafından cLejyon donön madalyası ve· babasız kalm1t bir çocuk olarak büyü

aörüyorlar ki iki hayvan mütftit bir kav- mak çok mütkül olmuttur. Bununla be- tedavi altında iken. hariçten kendisini nin eüratini kaybetmiştir. Rüzgarın mu- rilmi,tir. müıtür. 12 Yatında, bir nalburun yanma 

pya tuhıtmuttur. Bu koca cüneli iki raber, haydutlann asıl tefi ve albnlann görmeye gelenlerle konuımaaına müsa- kavemetini yenmiye çalıtan tayyare bir Şövalyenin cLejyon donör> ,eref ma· çırak olarak siren Moria bayatmdan hiç 
lusyvanm altalta, üatüate boğuşmaları iki mühim bir miktan henüz ele geçirileme- ade verilmiftir. Haydudun bu esnada, taraftan aüratini kaybetmi,, diğer taraf- dRlyası ile taltifi uz.un zamandanberi bek- te tikayetçi değildi. Sabahleyin erke.elen 
yOlc:uyu çok ali.kadar ediyor. Çünkü, mittir. bazı suç ortaldan ile anlaıbğı ve o gece tan fazla benzin yakmıttır. Bunun neti- leniyordu. Fakat kendiai, bunu hiç bek-

dükkina tıiderek ite uatuuıdan eYVel 
h aygırlanrun hazan bilhaaea acıkıp yi- Bundan bqka haydutlardan biri uzun onlann hastanede elektrikleri söndür- cesi olarak ta nihayet benzini tükenerek )emiyor gibi davranıyor, ondan hiç bah-

hatlıyan küçük çuak, ıayet neteli çalı-
yecelı: birtey balamadddan zaman, böy- aıattırmaludaa w: kanlı çuplflDal.udaa dükleri tahmin ediliyor. yere inmeye mecbur kalmıttır. setmiyordu. Geçen eene Paria Gazino-

'-- M fl)'Or ve dükklnda yalmz kalcbil zaman· le birbmeri ile ~rplflnalan o havalidelü eonra, yakalanchft halde, tekrar &urtul- ikeli İ8mindeki bu haydut nenlercle cMerkthi> l:ııa 9600 kilometrelik me· aunda, bir kö,eye çekilmit oturarak yeni 
al..ıi aru.nda maltmdur. Zenci de, kö- mıya ve kaçmıya muvaffak olmutturl hırsızlık hususunda birincidir ve bu ıe· eafeyi 42 saatte almıştı. Bu suretle,,_.. nıvüyü ~en artiat ertesi •bab ha- lar mütemadiyen earkı eöy)Qroıdu. 
yüne döndüiü zaman tamdıklaruıa an- Mikeli imündeki lna .haydut ilk yaka- IWde bir çok ubıkalan vardır ... 25 ya- ti aünti saatte 22 7 kilometre ediyor. riciye nezaretinin ilan edeceği haberi Umumi harp ç.ktığı zaman Moril Şö-
lat:ac:ak süzel bir mena bulmut olduiu landıfl zaman poliein elinden kaçmaia pnda bulunan haydut bundan evvel, ay- ----------------•aklından bile seçinniyordu. ..-alye tam askerlik çaimda idi '"'cep. 
için memn...cluw. Otomobili ba~anlann tetebbG. etmİf ••ancak ubamdan ati- Dl tekilde eoycunculuk ve hıtuzhk CÜ· dır. Yol boyunca günlerdenberi yapılan Amerik.ada Moria Şövalye en tanın· beye gönderildi. Bu nqe)i delibnh hel
tl yanıbatma kadar sokarak güreıi aey- lan tabanca kul'fUDİyle yaraland.ktan riimleriyle 193..f ve 1935 senelerinde üç aratbrmadan eonra, sulan kmnea çeki- m11 Fransızdır ve onu Franaanın yeni ki cephede de ölüme karp gülerek pr• 

rediyorlar.. 10nra tnkif ec:lilmittir. kene mahk6m edilmittir. len bir havuzda bu aandık bulunmuı ve dünya elçisi olaralt tellllti ederler. Ame- PlflDJfhr. 
Fakat hayvanlar yanı batlannda in- Bac:aimdan yaralanan haydut basta· Haydutlann Ügüat Mea ismindeki tef· kenara çıkarılarak albnlar alınmıtbr. rikaya gittiii zaman halk kendisini büyük Artiat birkaç eene uvel Amerikadan 

Mn eti duyarlar da birbirlerini boğaz. neye kaldınlm19 ve tedni albna alın- leri ile beraber polis pmdi Mikeliyi ara- Haydutlar, ele geçeceklerini anladık- bir cofkunluk.la karplar ve alk..ıar. dönmüı 'Ye Avrupanm bir çok btiyük 
lamıya devam ederler mi> Fırın ağn gj.. IDflbr. Yarası pek aiu olnuyan Mikeli. maktadır. )an ıurada 18ndıiı trenden apğı atrrut- Moris Şövalyeyi Amerika balkınm bu tehirlerinde dolatıp telDliller •emıit· 
~ genit ve korkunç aiızlarını a~rak. iki günün içinde eyiletmit 'Ye hastane ida- Diier taraftan albnlann diğer bir lus· lndır. Ondan sonra kendileri de kaç- kısmı da eyiliği için ee-.mektedir. Çünkü tir. 
aerhal otomobilin üzerine saldırıyorlar reai polise haber vererek, haydudu artık mı daha ele seçirilmiştir. Bunlar, bir san- malt ve ileride sandığı orada bularak al- artiet, kendi kazancmdan büyük bil' ea- Bundan IOftl'a Pariae döneıt Moria 
'Ye arabayı yolun kenarındaki hendekten aldırabileceklerini bildİnnİftİr. dalt içinde, trenden seçerken yol kena- tınlan tekrar almayı dütündükleri anla- vet tahsis ederek fakirlere bir cliepaneer Şövalye cParia Gazinoau:uwla çaı...,.. 
apğl yuvarlıyorlar. Fakat polie memurlan ıeldikleri za- 1 nadaki bir havuza ablan külçe albnlar- fdıyor. br. 
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Tarihi macera Demir Maske Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası ve esrar romanı ................ ~ ........ llİl ...... ~ ............. mm• 

14 üncü Lui hu sözler karııamda gayri • Gittikten eonra on dördüncü Lui pen· 
ihtiyari titredi. Hemen aklına Franu çerenin yanındaki dalkavuklanna doğru 
tabbnın meıru varisi ve F ransanm metru yürüdü. 
kralı olan Monsenyör Lui geldi. Saraydaki dalkavuldar bir türlü onu 

Monsenyör Lui. taht için daimi bir çekememekle beraber yine cMöeyö• de~ 
teohditti. Luvuva onun mahpesine sevk- çekindikleri için ona kal'fl daima hür· 
ftlilirp firar ettiğini kraldan gizlemifti. metkir vaziyet almakta idiler. 

Bu itl.rla l .f üncü Lui kardqini ken· Her gün sarayın koridor ve salonla
dwne zarar vermeyecek vaziyette bili- nnda asilzadelerin bulunması ve her ib
yordu. Bununla beraber Hamiyetin bu timale kartı krahn bir davetine icabet 
IÖzleri onu ürkütmüıtü. edebilmeleri için hazır olması adet Vfl 

- Hangi kraldan hah.ediyorsunuz usuldendi. Şövalye dö Loren de bu ae-. 

yenge? beple her sabah saraya gelir. Aatbade-
Diye eordu. ı~r araaanda bulunurdu. Sarayın salonla-
- lngiltere kralından.. ikinci Şarl- rmda yalnız asilzadeler, dalkavuklar de· 

dan .. kardeşimden Sir... ğil, kadın gözdeler, kontesler, Markizler 
Kral geniş bir nefes aldı. de görülüyordu. 
Hemen eski neıesini buldu. - Mösyöler .. dedi. Şönlye dö Lo-
- Sevgili Hanriyet .. dedi. Sen ak- ren hakkında ne dütünüyonunuz? 

)mı mı kaybettin? 
- Evet Sir ... Pek az sonra da haya

hmı kaybedeceğim. 

- Yine mi? Peki .. Peki .. Memnun 
ol.. Endiıe ve korkularını izale için tö· 
valye dü Loreni çağırtncağım.. Onunla 
biz.zat konuşacağım. Vereceği cevaplar 
tatmin ve temin edici mahiyette olmazsa 
o zaman hakkında hem sizin hem de be
nim rahatimin icap ettirdiği tedbirleri 
alacağım. 

- Sir .. Teşekkür ederim.. Fakat 
kontes dö Suvansonu da unutmayınız .. 

Kral gülerek mukabele etti. 
- Yalnız o değıl.. Madam dö Mon

lespan da var değil mi? 
Hamiyet eğildi. 
- Ben, dedi. Majestenizin bütün 

tliİpnanlannwn düımanıyım .. 
Ve eonra ~ıkıp &itti. 

Lozün cevap verdi: 

- Sir ... Eğer Şövalye dö Loren ma• 
jestenizin teveccühünüze mazhar iae ken
disini en eyi bir dost olarak teleilt ede
rim. Eğer her hangi bir sebeple gözü
nüzden düşmÜ!J İlle benim nazarımda çok 
adi bir adamdır. 

Bu cevap kralın hoıuna gitti. 
- GüzeJ.. Fakat kabahat bende dedi. 

Bir kral hakikati sorarak deği], bizzat 
kendi arıyarak bulmalıdır. Bontan .. Mu
hafız kıtaaı yüzbatısma söyle.. Şövalye 
ele; Loreni buraya getireinler. 

Şövalyenin, kralın kardetinin muhab
betine ve teveccühüne mazhar bir adem 
olduğunu evvelce eöylemittik. 

Bu sabah Şövalye dö Lorenin Lun 
sarayına girifi buauet bir ehemmiyetle 
knr~landı •• 

Cünkü yalruz ırelmemitti Y.....n. 

- 31 

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

yüzü saray etiketine muhalif olarak kaim kızla beraber gelmitti. 
bir peçe ile örtülü bir kadm ve bir de K1Zın yfirüyüıü, hareketi eua,ya daha 
6nbl&de.. Harikulide güzel aenc bü yeni tıirdiiini göeteriyordu. 

Bu ııüzel luzm gelmesi üzerine ealon
da bulunan kralm ıözdeai 've ha. metreai 
matmazel Luiz dö Valberin etrafında ka
dın erkek ukl bir halka peyda oldu. 

HalkaYI tetkil eden kadınlardan biri, 
tövalye dö Lorenin yanındaki kız için: 

- Her halde vilayetlerden birinden 
gelmit olacak.. dedi. Yabani birteye ben
ziyor .. 

Matmazel Lavalyer uf bir tebe.üm· 
le: 

- Ama.. dedi. Çok güzel bir Juz.. 

Kralın metreeinin yanında oturmakta 
olan madam dö Monteepan gülümsedi. 

- Bana, onu tamyorum gı'bi geliyor: 
dedi .. 

Etrafındaki kızlar -.e kadınlar hep bir 
aiızdan eordular: 

- AdL .• Adı ne? 
- tıte hep onu dütünüyorum, hatıra

mın hu kadar zaif olduğunu biç zannet• 
mİyorum. Arıyorum anyonım. bir türlü 
bulamıyorum. Fakat her halde tanıdı
ğıma eminim. 

- Madam ki öyle., hunu anlamanın 
çok kolay bir çaresi var? 

Madam dö Monteepan, Luiz dö U 
Dalbere döndü : 

lara kanpnamağı tercih etmİf, yannnda
ki kadınlarla beraber bir köte)'e, bil' 
pençere önüne çekilmitlerdi. 

Genç kız, yüzü peçeli kadma: 
- Oh.. Madam.. Bu muhit.. Bu -. 

Mnlar beni korkutuyor. 
Derken Monteapan de yanına ,.akJq.. 

iDii bulunuyordu. 
Kendieine uzaktan bakanlan aldatmelS 

için ıenc; kızın önünde bir reveram ya• 
parken hafif sesle mırıldandı: 

- Neden korkuyorsun ırüzelim? 
Peçeli kadın da tenç luza hitaben: 
- Biz, dedi verdiğimiz eözü tuttuk 

n buraya geldik. Tam muvaffak olaca· 
iunız ve bütün emellerinizin tahakkuk 
edeceii bu urada ürk.meniz, endifeye ka
pılmanız hiç te doiru değil .• 

Genç luzm yanaklanna bir kmıuzılık 
hücum etti. 

- Oh.. madam.. madam.. Omit et• 
mediiim bir saadete bu kadar ~buk ka
VUJ8Cağım ihtimalidir ki beni daha fazla 
korlcutuyor. 

- BiTMEDi-

Mektep kitapları 
- Nasıl bir çare? Bu sene Kültür Bakanlığmıa 
Diye eordu. basdırtmıf olduğu bütün mektep 
- Eelti hatıralanruzm verdiği ..ı.- kitaplan Hiaar önünde: 

:::.:ız.tan .. •ı•ıa bizzat gider ve bunu Ege ki tap 
- HakkmlZ var .• Ve madam ki mü-

:!ı.~İyonunuz.. Şimdi hemen gidi- evinde 
Madam dö Monteepan 7..mden kalk

tı, ,övalye dö Lorenin bulunduğu tarafa 
doiru ,.uılclii. Şha17e, ealoadaki ıuım-
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9 75 17 Talat Kılcı oğluna ait fevkal- 23 - Bulgurca köyünde Değir- , 
9 13 7 5 ide zarif ve nadide mobilyaları mendere caddesinde 12 inci paftanın 

14 müzayede suretile sablacaktır. on albncı adasmda 1 parsel numa- : 
1 7 50 Satılacak efyalar meyanında ye:. ralı 294 M2. lık ana. Muhammen . 

75 9 50 di parçalı kadifeli pomye takımı, kıymeti 44 lira 10 kuruf:.. 
1 7 ve ayni kadifeden perdeleri ve 25 - Bulgurcada degırmendere 

8 50 
il 
8 

12 
10 
8 25 
8 25 

11 so 
12 2S 
il 25 
10 

14 50 ! korni,Ieri, maundan mamul kare cadd4'Sinde 12 inci paftanın ~\al-
i O yemek masası ceviz kabine, Kon- tmc' adasında 4 parsel numara ~ ~ 
14 50 k l . . M2. lık arsa. Muhammen kaymetı 

! 
torat mar a ı ııyab Alman pıya- 16 1• 80 kur 

16 25 tab •f ıra uş. . nosu maa ure, gayet zart ve 27 Bul ._ .. ·· · · d 
14 d.d ·· dd. l k ik . - gurca 11.oyu ıçuı e ~ on • 

. na ı e mutea ıt e e tr avızo- "kin . f 17 . .. _..ı __ ınd 41 
ı 7 • . • • ı cı pa tanın ancı auıııa a 

12 50 
lan, krıstal camlı vıtrinlı maun panel numarala 212.50 M2. hk ar-

ı 
0 75 1 7 

büfe ve kare yemek masası, dokuz sa Muhamın kıymeti 21 lira 25 
49 H. Bör~.kçi 1 O 75 1 O 50 parç~lı büyük kadife!i t~m, per- ~. en 

29 
Faile Soydan 12 12 50 delerı ve bronz kornıtlen, kolom· 28 _ Bu)gurcada 13 üncü pafta-

102 M. j. T aranto 
75 S. Ericin 

11 j. Kohen 9 50 12 50 bia markalı salon gramofonu, fev- nın dokuzuncu adasında 1 parsel l 
11 P. Mibalef ı t 75 T l 75 kalade yeni bir halde frigider, ye- 111/112 eski knlJt numaralı 1303. 
11 Mustafa Gür 13 75 · 13 75 ni bir halde fırmh hava gazı oca- 75 M2. lılc arsa. Muhammen kıyme~ 

824 3 Yekun ğı, Neonum dikit ve nakı, ayaklı ti 130 lira. 38 kuruş. : 
07935 Dünkü yekUıı makine, nefti renginde fİfunyerab 34 _ Bulgurcada Dağirmenede-
16178 Umumi yekun dolap, ve ayni renkte iki karyolası re caddesinde 13 üncü pnftanın orl 

tNCtR iki komidinoeu ve iki küçük iskem- iki.m:::i adumda 1 parsd 58 tai 2$ 
767 ş. Riza 7 1'7 lesi, Avrupa mamulatından yeni yeni kapı numaralı 37 M2. lık , yai. 
506 M. H. Nazlı 7 15 · birıhalde fantazi soba ve boruları, nan kı:?rpiç dük!An arsası. Mulı~m-
66 7 F. Solari 7 7 5 t 5 cevizden mamul üç kapılı oval ay- men kıymeti 50 lira. 
339 Hakkı Şeşbeı 1 O 50 11 nalı dolap, üç aynalı tuve.let, ko- 35 - Bu)gurcada en üçüncü ıpafı. 

Sonbahann vücutlarda tevlit ettiği düşkünlüğe karşı 

KAN, KUVVET, IŞTAHA ŞURUBU 
En birinci devadır. Mevsim değişmesi vücutlarda bir düıkünlük lmsule getirir. Fazla veya az bir zafiyet ru.ederiz. 

Bazılarımızda iştah değ.işiltli.lderi görülür. Bu gibiler ancak zorla yemek yeyebilirler. Bazılarımızın ise sinirleri bozu
lur. Çok hueas olurlar. Vücudu ~İT eden uyku ise bu gibi haeeas imanlardan uzaklaıır. Uyuyamazlar. Bu sebep. 
ten gevşeklik, yorgunluk, cesaretsizlik, faaliyetazlik baş gösterir. 

Bu hallere karşı derhal FOSF ARSOL tedavisi yapmalıdır, 

FOSFARSOL bütün dünya doktorlannın müttefikan kabul ve binlere~ 

vatandaşa itimatla tavsiye 

şurubudur. 

ettikleri en mükemmel kan, kuvvet ve iştiha 

kuvvet ilaçlarına tefevvuku doğrudan FOSF ARSOL'un diğer bütün 

~_oğruya kan, kuvvet ve iştah temin etmesi ve azami 8 gün içerisinde 

· tesirini göstermesidir. 
FOSF ARSOL kanı tazeleyip çoğalhr. Derhal vü'cuda gençlik ve dinçlik verir. Hafızayi' yükseltir. Adele ve sinirleri 

kuvvetlendirir. Mide ve kalın barsağı tenbih ederek. muannit inkibazlan geçirir. 
FOSF ARSOL · kullananlan; nezle, grip ve bunlann neticesi olan zatürree ve emsali korkunç hastalıklardan konir. 
Bel gevşek!~ ve ademi iktidarda büyük rol oynıyan FOSF ARSOL güneş gibi girdiği yuvalara hastalık tenbellik ver 

mez. Çünkü daima azim, irade ve faaliyet yaratır. Her eczanede bulunur. ' 

~ım .. ~:1mammwm1m:1ıwllim•rmıc1m•~:w .. .miiıııııi .... , .................... 11m ... mı;ı .. aaı .......... _.-. .. İİll•" 

283 Albayrak 6 75 11 75 midino ve karyolası, çocrik yazı- tanın 13 üncü adasında 5 parsel IS 
ı ı ı B. Franko ıo 75 16 hanesi, etejerler, çocuk karyolası, tai 43 yeni kaı>ı numaralı 322.~ ~lmE:E!larE 

2673 Yeldin oval aynalı 11ifunyere dolabı, ay- M2. lık arsa. Muhammen kıymet. ~ 
<>45 t 2 Dünkü yekUıı nca küçük tifunyere, iki \ike kar- 16 lira 13 kuruş. .. •·. ' ı · 

IO?t85 Umumt yek-Un yola, şezlonklar, sigara masaları, . 36 - Bulg~cada koy cı~~ kek-
17/10/938 Ozüm Piyasa fiatleri : elektrik sobası, Hava gazı termo- tik tene mevkiinde 5 ve 11 mcı paf-
No. 7 1 O 25 •f · b talarda 27 panel numaralı &ebze 
N sı on, emayı anyo, porselen lava- hah . hk (Sl040 M2 hl< 

o. 6 1 t bo ve pide, masaj için küçek mo- çesı ve çam · . • 
No. 9 12 t.. •f b. d t d l Anı . olan bu yer T. C. Zıraat bankasına or, zan ır a e san a , erı- . ki" l , kı. . 

• SIK iPEKTE 
::1' 

17 1 ·inci T eşrind~n 
BAYANLARA 

7 2 inci 
·ueuzluk 
T eşrine kadar 

BAYLARA No. 1 O ı 3 25 k d . l ıpote ı o un muoamnıen ymeb 
N 

an uvar saatı, porae en tabak, l1'31 ı· ?.'l 1 t ) 
o. 11 17 50 l "f d'd [ ... ıra ruruş ur. 

ZAHtRE harı, 
1
gayet za~ı vlike nbaahı ed skp.arta 37 - Bulgurca. köyünde Keldik Mantoluk, Ta...,yörlük. Ropluk, Kostümlük kar.mirler, ipekli, 

5 20 5 25 a ı arı, ~emsıye ' çe ~ ı na- k.. d 11 . . ft d 20 'J çuval Buğday 4 87S d'd k . . ı tepe mev ım e mcı pa a a VÜ• /" i ki• h pamuklu g" / kl "k ı; 
148 çuval Susam 15 50 16 ~ e 5~ sıla ~ıçekler ve saı~e eşya- parsel numarala 122760 M2. lık tar~ ..1' n u, ıpe l Ve er om e l e 
50 ton Nohut s 875 yı nefıse muzayede suvetile s-;,tı- la ve zeytinlik. (T.C. Ziraat banka- çeşit kumaşlar pijamalık kumaşlar 

450 ÇUvai B
- '-'a 4 15 lacaktar. Fırsata kaçırmayınız. ~a- · L ki" b 1 b · .A.. y- Jt-(. :ı: c:: ..A.. ıuu h · d" .S!na !po1.e ı u unan u gayrı men-

519 3 3 05 8 pesın ır. 1 ı·· uha kı · 3682 ı· ton P. Çekirdeği ' T ... _ı_ M·· d S l t:'.l un m mmen vmetı ı-
56 

UT& uzaye e a onu k 
6 kental Palamut 3f0 550 Müdüri eti ra 80 urus. y k B h s t 1 k e· ç k p K ı 

222 Balya Pa~uk 35 50 41 l _ 
3 

y (
2974

) 38 - Bulgurca köyünde köy ci- 0 8 85108 8 1 8C8 Jf 0 8tÇ8 UM8~ 8f 
_ _...;_...o....;o_;;.;:.;......_.___....ı.ı.-;.....="-'--=...:.........!~- :varı mevl-:iinde 13 üncü paftanm F • t k Ç Y Odun Pazarı 

onuncu adumda 1 panel numaralı 1 sa 1 a ırma ınız 
Bir bekcinin başın- Gençlerle aı·ıe 1285 M2. lık sebze bahçesi. (T. c~ . •• 29. 31 lzmir 

, Ziraat bankasına İpotekli bulunan @l!fmlj 
an geçen Robe'n&on- I bu g«yı·i menkulün muhammen kıy-

. reis erine meti 128 lira 50 kuruş.) 
varı macera 39 8 1g k.. .. · · d 

B
. . L b" ·k Gençlik menfaatine olmak üzere yazı- - u urca oyu ıçm e on 
ır Franeız film ~umpanyaın., ır ti- •• •• •• ftan 12 • • ad da 2 E ! Ak t b k d 
M bikad.a ..1:::. kı l A hanemde kurduğum evlenmeleri kolay- uçuncu pa m mcı aam . M t8 ve· ey 8M 80 8510 80: 

e ve uq;er smı an vus- laş k . . (d ·. . parsel numarah 98 M2. lık 27 kapı 
ralya ile Bahrimuhitikebirde geçecek tırma ıçın an~ma servısıne) her 1 k · d M Esas No. NeYi Senelik Depozitosu 

0 lan bir vakanın filmini çevirmek i~ ırktan ve her sınıftan müracaat edebile- ~==~ kı=:~ 14e~;a a;~a~uş~- Kira T.L 
Yeri No. su 

otdazürde Kan §ehri yakınlannda bır cekleri gibi her türlü yazı ve tercüme 40 B '-·- k ... , d 1~ un·· A.727 Göztepe Mısırlı caddegi No. 458/429 Ev 150.- 22.50 
er . B eti . d-'-· b' - U.guııca oyun e .> - A d aeçmlf. u sur e 0 cıvar -.ı ır işleriyle mali ve sanayi işleri hakkında ·· ftarun 12 · • a.dumda 3 • .326 Bayraklı Burnova cad esi 73 Ev 72.- 10.80 
ehir Avusturalyadaki bir nehir olmuı. h 1 .. d bul k li cul pa . sm,cı . par A.691 D-1- y . K·· cadd . ı.ı ulı.ilde bulunan -.::L--k ka-1.Lla.rdan usus. m~avere e .. unma ve san ~e 127 bJ ve 1 102 ~enı kapı nıı- ~ova enı oy esı Tarla- 30.- 4.50 

,.._...., ,...... alliml bulm k dahi zıh nı lı 98 M2 lık k d A.701/C Karataf 9 eyllll sokak 116 Ev 56.- 8.40 
itrliireJckeu bir adacılr: Bahrunuhitikebir mu erı a ıçın . ya ane- ara erpı~ ~ ana- A.701/B Karatq 9 Eylul sokak 114 Ev 60.- 9.-
~-'aruıdan b'm· v- n'L-yet __ L,ı·ın bır" me müracaat. edilebileceğini saygılarım- Sl. Muhammen kıymeti 14 lira 70 A. 11.1 ... uıa .anıı ku 310 Bayındırlı Çarşısı 2 Dükalm. 38.- 5.70 
ı>a---. -'- M-'--·'-- olaca'--.... la bildiririm. ruş. A 1 -..-· oa es;SlKB ıun~ .629/2 Karat&§ 9 ey id sokak 157 /1 Ev 90.- 13.50 

1-ız ve 1c.ayalılr:lardan mürekkep ada. Büyük Kardiçalı hanında 39 numara- .. ~l -.. -~~l;~yÜ. iç::; A.923 Karatq 9 Eylul sokak 136 Ev 90.- 13.50 
tllatluba muvafık bir şekle eokulmuı ve da hukuk mezunu llyas Özonarat uçuncu pc:uuulll• mcı a A.693 BalÇova Yakık köy Tarla 200.-. 30.-
1-akikaten bfr Okyanus adasına benzetil- H-2 (2968) tgp;:;,~I ~ l~~~ki :ın::.= A.701/A Karala§ 9 eylôl sokak 112 Ev 88.-· 13.20 
~iş. Adadaki tesisatın bekçiliği de Vla- Muhammen kıymeti 2 lira SS lrunq. A.234 Osmaniye caddesinde 64 Dükkan 76.- 11.40 
'ditnir Kadanof adında birine bırakılmış. Parisfakültesinden diplomah . 42 _Bulgurca köyun·· de 

13 
üncü A.1149 Güzelyalı Tramvay caddesi 1119 Ev 186.- 27.90 

nu, 62 yaşındaki dinç ihtiyar, ızeceleri 01, tablplerl C.202 Miınar Kemalettin caddesi 17 No. lstanbul bani 3 Oda 93.- 13.95 
'f paftanın 12 inci adaaında 5 ~l ,.. ....... Kar T -~ -•.ı __ • 178 E l'alnı ha d d '- l h .. M l ·'-~t h t ~ ata§ ramvay ~• . v 147.- 22.05 

z şuıa a a a .-a 1yor ve er gun em tKC as anesı dış tabıbi 52 taj 103 yeni kapı numaralı kir· hnına üç günlük yeyecek bırakılıyor- M f f E ..., J C. 39 Güzelyalı Urla caddesi 1025 Ev 258.- ~.70 
X\"\uş. uza er ro~u gir ev ana.iL 357 M2. olan bu ar- C.188 Esnaf Şeyhi Mah. Şamlı ıokak 68 EY 240.- 36.-

VE sanın muhammen kıymeti 53 lira C.Sl/3 Jkinci Sultaniye EJrefı>a§a caddesi 725 Dükkan 22.- 5.85 
Fakat havanın birdenbire bozması ve 

elen.izin kabarması üzerine ~leri muvak
katen tatil etmeğe mecburiyet hasıl ol

tnuş ve bekçi adada yalnız kalını" 

K 1 Ç t• d w 55 kunıf. C.249 Fatih mahallesi Değirmendağı caddesi 57 Ev 192.- 28.80 
ema e ID ag 43 - Bulgurca köyü içinde on C.267 Eaki Balık pazarı Tuhafiyeciler 60 Dükkin 94.- 14.40 

Hasta'arım her gün sabah üçüncü paftanın 12 inci adasında C.202 Mimar Kemalettin cadde.i tstanbul ban 4 Oda 72.- 10.80 
saat dokuzdan başlıyarak 9 parsel 32 taj 84 yeni kapı numa- C.289 ikinci Sultaniye Nezaket sokak 15 ET 78.- 11.70 

Aradan günler geçm.İf. Deniz bir türlü ı·ah 223 M2. lık kerpiç ev ve avlusu C 88/ 4 Gazi B 1 4 8 · · sokak A sak· ı bil~'-'- dd Beyler ·Numan zade S. 21 • u varı ve mcı partınan 186.- 27.90 ın eşmemiş, · a..üı gittikçe ti etini arsuL Muhammen kıymeti 22 lira C.258/7 Karataı 176 No. lu Aile eri 7 Oda · 49.- 7.35 
<tttırnuş. Adamın artılr: yeyeeeği kalma- numaralı muayenehanelerinde 30 kurt1c, C 258113 K 176 N l A

0

le · 'kabul eder:er. -t • arataf .o. u 1 evı 13 · Oda 49.- 7.35 
X\"\ış. Kayıklarla kendisine yenıek götür- 44 - Bulgurca ko··yünde' n~~ .. - C 12 Kar•ıyaka Alaybey Günaydın sokak 20 E 87 13 05 
X\"\ - --•·---• b d ,___1.L1 - ı_ Telefon : 3921 ~... · :ır v .- , ege ~ .. ar ir tü ü ıuayııauaıara yıuıo- mendere caddesinde 13 üncü pafta- C.258/11 Karatq 176 No. lu aile evi 11 Oda 49.- 'i .35 
laşıunallllflar ve adamcağız tam beş gün -- nın 12 inci adasında 11 panel 27/2 C.258/3 Karahı§ 176 No. lu aile evi 3 Oda 49.- 7.35 
~ç kalllllf. Zavallı ihtiyar, gündüz iten- ~7.MIR BELEDiYESı'NDEN·. yeni kapı numaralı 40.50. M2. lı. k C.259/1 Karata§ Tramvay caddeai 178 No. evin alt kümi 178 78.- 11.70 

_isine yeyecek getirmek istiyenleri deni- -- arsa. Muhammen kıymetı altı lira C.177/1 Kaaaba Turan mah. Su bap .olı::ak 182 Dükkan 24.- 3.60 
~~n ortasında görüyor. Geceleri Kan~- lzmir belediye hududu içindeki 8 kuruş. C.178/2 Kasaba Cami Kebir mahalleı.inde Dükkan 36.- 5.40 
~tnin ışık~arını uzaktan seyrediyor, fakat sinemalar her seans arasında si- - 45 -__:-Bu~ köyünde Değir- c.242 Aydın Hasan ef. Mab. lst.uyon caddeai Dükkan 42.- 6.30 
l> ı.ına rag~en sa~p kayalıklar arasında nema gösterilen salonu mü,teriler- mendere caddesinde 13 üncü paf- C.l44/ 2 Manisa Gazi Pata Ma. Muammer bey sokak Dükkan 63.- 9.45 

eyecek bır ot bıle bulaınıyomıuş Her 12 · · _ _ı __ mda C.56/8 İzmir ikinci kordon 49 ~!'-'-~- 206.- 30.90 
an b· d h .. 

1
.. _u _ ~'--- den kamilen tahliye ederek (20) tanın ıncı ilWl6 18 panel ve uUA&AI1 ıraz a a o ume ya.ıu"'•hcnnı DJAC• dakik dd l 85 ki k h M2 lık C. 96 İzmir Güzelyah Urla caddesi 985 Ev 249.14 37.37 

elen "h . kald v al ..,,_..... .. a mü et e salonu hava aldı- es apı numara 70 , 'bahı ıadt.,yar, aç b~gıl b~c:_~~un sa· racak ve bu müddet zarfında içe- kerpiç fırın anası. Muhammen kıy- C.146 Mani&a Attar Hoca mahallesi 9 Ev 96.- 14.40 
aya yanaşa ı en ır -yı.gın ge- • . • •. • f 7 li C.231 Mani.sa Alaybey Çömlek sokak 57 Ev 78.- 11.70 

tirdig-i Y ._ • ._, 
1 1_ .ı,_,_ nye hıç bır mutterı almıyarak sa- me 1 ra. C.187 Manı·sa Şehitler mahallesı· 22 Ev 84.-- 12.60 

eyece... ve ıçece .... er e .. enaıınne l f ... . r w. • d 46 B lg k .. .. d D w • !:?elmiş. yeniden hayata doğmuş.. onun ennı temız ıgmı ve ezen- d - udd ~cad oyun e egır· C.171 Manisa Dere mahallesi M. Ali ÇllmvtD 1719, 22 Ev 54.- 8.10 
· feksyonunu yaptıracaktır. Bu iti- men ere ca esan e 13 üncü pafta· C 126 M · Al be Mah~11 --! 4 4 A • anısa ay Y aueaı • , , Ev 159.- 23.85 

barla her sinemacı sinema salonu- nın 14 üncü adasında 7 panel nu- C.266 Manisa Çarıı mahalleai Park caddesi 134, 136 Ev, Dükkan 120.- 18.-

z • na ve holüne berkesin kolaylıkla maralı 446 M2. lık ana. Muhaın- tzahah yukanda yazdı gayri menkullerin kiralui 24.10.938 pazartesi günü saat on birde ihaleleri yapıl-
a y ı görebileceği ve okuyabileceği ,e- men kıymeti 44 lira 60 kuruş. mak üzere arttırmaya konulmuttur. ı 

1739 sayılı fOför ruhsatnamemi kilde güzel yazı ile seans saatleri- 47 - Bulgurca köyünde köy için· istekli olanlann hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yabrarak arttırmaya girmeleri. 
~~aen zayi ettim. yenisini almak ni gösterir muhtelif levhalar yaz- de 13 üncü paftanın 18 inci adaam- g _ 15 (2951) :;•n belediyeye müracaat ettiğim- dırıp astıracak ve belediyeye de da 1 parsel numaralı 368.75 M2.hk -----------------------------------------
. ~n eskisinin hükmü kalmadığını seans saatlerini bildirecektir. Bu arsa. Muhammen kıymeti SS lira . . . ... . 
•li.n ederim. hükümlere aykırı hareket eden si- 32 kurt1$. zı, Şevket ve Hakki uhdelerinde ka- 13.30 dan 16 ya kadar petm para mezkilr masayı ıdareye memur ı .. 

lznıirde Tepecikte 1200 sayılı nemacılardan (25) lira maktu ce- Tamamları 5184 hisse itibariyle yıth bulunan yukarıda nıeVki, so- ye pazarlık yolu ile .atılacağından tanbul avukatlarından Ekrem Kule-
&oka.kta 3 sayılı evde oturan Ah- z.ı. alınacakhr. Bu tenbihname ga- 4764 hisseleri müflis Avunduk za- kak.rve numaralan yazıh gayri men- isteklilerin mezkUr gün ve saatte iz- ne müracaatleri lüzumu ilin olunUL 
t'tıet oJlu Ferit Kozalı. zete ile ilan tarihinden muteber- de biraderler kollektif ıirketi ortak- lrullerin müflialere ait paylan 28 mir üçüncü lcra ve 1flis memurluğu 13 T~evvel 1938 

·---.......~...-...c----~•...._..-.....___..~.~_u.......:...:-~~LA2J11.---.-l-aiinii..saa.Jt.:.dJ~·oesil·1Mie_-ham~ulllnaç.Jlk olan 3785 (2996) 

• 



SAHiFE 8 

DiKKAT 
Solucan dediğimiz bağırsak kurtları 

Ekseriyetle çocuklann bağırsaklanna yapışarak kanlarını emme 
Suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Hazımsızhğa, Kantnzhğa ve bir çok hastahklara 
Sebep olurlar, kann si§meleri, burun ve makad k&Jınmaları, ishal, 
urluk, aalya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii halle 

görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

lsmt,.t santonin hisküiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczan 

de fiati 20 kuruıtur. Yalnız ( 1 S M E T ) ismine DlKKA T 
'4-111 ............................... IDlllDmm:ııJl!':"llDmlll4C8•*DEB91B .. mtı~P 

EKSIRI 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçlarm dökülmesine ve kepekienmesine mini olur. Komojen ıaç

larm köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır .. 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
aaç eksiri maruf ec7AnP'0•1ıoo ıtriyat mağazalannda bulunur. 

GAYRt MENKUL MALLARIN ıra 60 kurut. 
SATIŞ iLANI 1 58 - Bulgurca köyünde Keklik-

IZMIR OÇONCO iCRA VE IF- tepe mevkiinde ı 1 inci paftada 
LAS MEMURLUGUNDAN: j ı2 parsel numaralı SS520 M2. lık 

48 - lzmirin Cumaova11 nahi-I tarla. Muhammen kıymeti 444 li
yesine bağlı Bulgurca köyünde 1 ra 20 kuru,. 
Kekliktepe mevkiinde 11 ve 16 ! 5~ -Bulgurca köyünde Keklik
ıncı paftalarda ı parsel numaralı tepe mevkiinde 11 inci paftada 
113440 M2. lık tarla. Muhammen 13 parsel numaralı 72880 M2. hk 
kıymeti 907 lira 50 kuruş. tarla. Muhammen kıymeti 583 li-

49 B 1 k .. .. d K kl'k ra 40 kurus. 
- u gurca oyun e e ı • 60 B 1. k'' .. d K kl'k 

k .. d 11 16 f - u gurca oyun e e ı -
tepe mev ıın e ve ıncı pa • tep k"· d 11 · · f d 

l d 2 1 l 01040 e mev un e ıncı pa ta a 
ta ar a parse numara ı 2 14 l 1 75480 M2 1 k 
M2. lık tarla. Muhammen kıyme· lparMse hnumara ı . · ı. 
· 1608 l" 30 k tara. u ammen kıymetı 603 lı-

tı ıra uru,. 80 k ra uruş. 

50-Bulgurca köyünde Keklik- Tamamları 768 hisse itibarile 
lepe mevkiinde 11 inci paftada 696 hisseleri Müflis Avunduk za-
3 parsel numaralı 88280 M2. hk de biraderler kollektif sirkeli or
terla. Muhammen kıymeti 706 li- takları Mehmet, Ozeyir: Hamdi, 
ra 20 kuruş. Şevket, Remzi ve Hakkı olup müf-

51 - Bulgurca köyünde Kek- liılere ait payın 69261 de 45350 si 
liktepe mevkiindP 1 ı inci paftada T. C. Ziraat bankasına birinci de-
4 prsel numaralı 38460 M2. lık recede ipotekli bulunan yukarıda 
tarla. Muhammen kıymeti 307 li- mevki, pafta, miktar ve muham
ra 70 kuru,. . men kıymetleri yazılı gayri men-

52 - Bulgurca köyünde Keklik- kullerin müflislere ait 768 de 696 
lepe mevkiinde 11 inci paftada hisseleri 29 teşrini sani 1938 salı 
6 parsel numaralı 22440 M2. lık günü saat 13 den ı6 ya kadar pe
tar1a. Muhammen kıymeti 179 li- ,in para ve pazarlık yolu ile satı
ra 50 kuru,. · lacağından isteklilerin mezkUr 

53 - Bulgurca köyünde Keklik- gün ve saatte Izmir üçüncü icra 
tepe mevkiinde ı 1 inci paftada ve iflas memurluğu dairesinde ha-
7 parsel numaralı 149040 M2. lık zır bulunacak olan mezkiir masa
zeytinlik. Muhammen kıymeti yı idareye memur latanbul avu-
2980 lira 80 kuru,. katlarından Ekrem Kulene müra-

54- Bulgurca köyünde Keklik- caatları lüzumu ila~lun~. 
lepe mevkiinde 11 inci paftada 37 ( 995) 

S parsel numaralı 215560 M2. lık IZMiR SULH HUKUK MAH-
tarla ;'e zey~inlik. Muhammen KEMESINDEN: 
ıymetı 3233 lıra 40 kuruş. y · A _ t · · 12/10/ 

enı l'Uır gaze esının 
55 - Bulgurca köyünde Keklik- 938 tarihli ve 99S No. lu nüshası

tepe mevkiinde 11 inci paftada nın 8 inci sah· fesinin 2 inci sütu-
9 parsel numaralı 2ı220 M2. Jık mmda iki dül<kan ve bir hanenin 
tarla. uhammen kıymeti 169 li- satıtının birinci artırması 13/11/ 
ra 70 h:uruş. 938 ve 2 inci artırmasının da 28/ 
56- Bulgıırca köyünde Keklik- 11/938 tarihli olarak sehven gös

tepe mevkiinde l 1 inci paftada terilmİf ise de bu müzayedenin 1 
10 parsel numaralı 9200 M2. lık inci artırması 14/11/938 pazarte
tarla. Muhammen kıymeti 92 lira. si saat 15 de ve 2 inci artırması-

S7 - Bulgurca köyünde Keklik- nın da 29 /11 /938 salı günü saat 
tepe mevkiinde 11 inci paftada ıs de yapılacağı tashiben ilan 
11 parsel numaralı 19960 M2. hk olunur. 
tarla. Muhemmen kıvm"ti 199 li- 3780 (2994) 

aNIASIR 15 ILKTEŞRtN CUMARTESi 

Yerlimalı l .. .~ ozu HASAN MEYVA 
ÇAT AL, BIÇAK, KAŞIK 

Büyük fedakirlıklarla vii.cuda ge
tirilen fabrikamızda yerli ma1ı ola
rak her model ~l, bıçak, kqık 

imal olunmaktadır. Avrupa mamula
tı ayarına faik olan bu emaalaiz yerli 
malı fahrika.amm mamulihni he! 
yerde arayınız. 

LOKANTA ve Gazinocuların 
nazarı dikkatine : 

Fabrikamız BASKURT marka
lı YERLi mamulatımızı görme
den, ÇATAL, KAŞIK ve BICAK 
takımlarmızı almayınız. Bütün 

iştahsızlık Mide 
bozukluğu 

Hazımsızlık Barsak atale 
Şişkinlik inkıbaz 

Ekşilik Sarılık, safr 
Bulantı Sıkıntı, sini 

Gaz, sancı Karaciğer 
Uil pashğı Horlamak 

ve bütün mide ve barsak rahntsızl 
larında mutlaka Hasan Meyva 
istimal ediniz... Mide için her yem 
ten sonra 1 - 2 tatlı kasığı yarım 
dak su içinde ve barsak hastalıkl 
da her sabah veya gece yatarken 
karnına 1 - 2 çorba kaşığı yarım 
dak su içinde köpürterek içmelidir ..... 
Hasan Meyva özü meyvalardan 
meyvalarm özlerinden yapılmış bir 
rikai sanattır... Avrupa ve b' 
tngiliz rneyva tuzlarıiıdan daha y" 
okluğu katiyetle sabittir. Buna rağın 

mallarımız hem kalite itibariyle 
Avrupamnkinden daha yüksek ve 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ucuzdur. 

Avrupa meyva özlc-rinden beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü yalnız bir türlü olup şekersizdir. Ve çok köpürit' 
25 - 40 - 60 - 100 kuruştur ... 

•• •• 

Umumi Satı4 Yeri: latanbul T ah
takale caddesi No. 51 

HASAN GAZOZ OZU 
(Jale Dekalo ve Şsı.) 

Yahut lzmirde umumi acentesi 
S. Abuaf ve M. Peço 

Marefal Fevzi Bulvarı No. 6 

Limon - Portakal - Mandalina - Çilek - Ağaç çileği· Muz - Ananas 
.,.,renk iizümü - Sinalko - Şeftali - Kayısı - Armud 

Telefon : 2273 
DOKTOR OPERATÖR 

nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların öı.lerinden yapılmıştır. Hasan meyva öı.ünün bütün evsafına malik olmakla 
beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir ... 
Şampanya ve en nefis gazoı.lar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada gazinolarda temizliği ve kolaylığı ve uc\O" 

luğu sebebiyle kullanılır. İngiliz ve Italyan şerbetlerine tamaınile benzer ve onlardan daha yliksek evsafa maliktir. 

l)oktor Operatör Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka Jia· 

Cemil Oral 
san Gazoz Özü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 

MEMLEKET HAST ANESt 
ESKJ OPERATöRO 

HASAN DEPOSU 
Pt'rakende satış yeri Kemeraltı caddesi 
Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı 

Karşıyaka perakende satış yeri Ferah eczanesi 

Telefon 3180 
« 2862 

c 5023 

İzmire tekrar avdet eylemi! ve 
hutalannı Fransız hastanesinde ka
bule bqlamıştır. 

um Eczane ve eczeı depoları da, tuhafiye Bilu 
bak 

Öğleden sonra Birinci Beyler sokak 
Numara 36 TELEFON: 2310 

ali ·e ve hurdavat mağazalarında 
muvdffakıyetle satılmaktadır. 

G RiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
Evvelki gün soğuk almıştı, 

dUn yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
BUtün ağrı, sı

zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algın

lığına, nezleye, 
gripe, diş, bel, 
sinir, adale nğrı
Jnrile romatiz -
maya kar~ı bil
hassa müessir • 
dir. 

.... 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
İsim ve markaya dikkat, Taklitlerfuden sakınınız ....... . 

Istanbul telefon direktörlüğün
den: 

1 - idare ihtiyacı için muhtelif ebdatta 29 kalem kurıunlu kara 
kablosu ile iki kalem denizaltı kablosu kapalı zarfla eksiltmeye çıka
nlmııtır. 

2 - Muhammen bedel 146794 lira 20 kuruş, muvakkat teminat 
8590 lira olup eksiltmesi 29/11/938 salı günü saat ıs te direktörlük 
binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarının her gün saat ı4 de kadar 
mezkUr komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameai 367 kurut mukabilinde her gin Levazım amirli
iimizden alınabilir. 

15- 29-11 -M 3792 (2683) 

lstanbul C. Müddeiuınumili~ 
ğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evleri ihtiyaci için 3ı-S-939 alqamına kadar 

satın ahnacak 300.000 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usulile eksilt~ 
meye konn11qtur. Muhammen bedeli «28,500» Yirmi sekiz bin bet 
yüz liradır. Muvakkat teminab cc2ı37ıt iki bin yüz otuz yedi lira cSO> 
kuruttur. 

istekliler ıartnameyi tatil gününden maada her gün saat 9 dan 12 
ye kadar ve ı3 den 17 ye kadar Sirkecide Atır Efendi sokağında 13 
numarada Adliye Levazım dairesinde görebilirler. 

Eksiltme 24 - ı~938 Pazartesi günü saat ıs te yeni postahane ar
kasında A§ır efendi sokağında ı3 numarada Adliye Levazmı daire
sinde yapılacaktır. Ekslilmeye girecekler zarf1annı eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar İstanbul Adliye Levazım dairesinde toplana
cak ıatınalma komisyonu reisliğine numaralı makbuz mukabilinde 
bizzat vermeleri veyahut dı§ zarfı mühür m\lmu ile kapablmıı ve ismile 
açık adresi ve hangi i§e ait olduğu yazılması şartiy1e aynı saate kadar 
iadeli taahhütlü olmak üzere mektuplarını gönderilmesi ve ilin mas
rafının da müteahhide ait bulunduğunu ilan olunur. 715S 

7-11-ı5-19 3677 (293ı) 

BJ.HARÇIÇEGI 
KOLONYASI 

Eczacı Kemal K. Aktaşın şaheseri 

Kimya 
••••••••• 

San'at 
••••••••• 

Nefaset 
••••••••• 

Ambalaj 
Şıklığı 

••••••••• 

Taklit 
kabul 
etmemek 

• •••••••• 

iz mire 
şöhret 

Hilil Eczanesi 



Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ .. 
" nlara karşı tesiri şaşmaz bir il.s .... 

4 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirinden emin 

lütfen ~ markasına d~kkat ediniz. 

- - -- . 

DEUTSCHr~ L~:v \ ~ 
')~ - l T 

G. . b. f .!. 
H. SCHUET 

&R lDAlS 
KUMPANYASl 

ATLAS LE.V'ANTE t .tNE BRr, .. .-•. r.t .... .. 
ATHEN vapur 1 O birinci teşrindo SOKRATES vapuru 15/ 10 da bek-

be 1enİ)"(U". R~tt rd m. Hamhurg ve enmekte ol p R t rdam. Aımterclam 
Bremen için yük nlacaktır. ve Hamburg limnnlan için yük a?acak

VESTSEE vapuru 2 3 birinci teşrin- tır. 
de bekleniyor. Rotterdam, 1 lamburg ve 1 !ELDER vapuru 3 1/ 1 O da beklen-
Brem n için yük al caktır. 

AMERiCAN EXPORT UNES 
EXPRESS vapuru 14 bi • i teşrinde 

bekfenİyor. vyd · · caktır. 
EXHJBITO vapuru 24 birinci teş

rinde bekleniyor. Nev,·ork için yük ala

-c kt~. 

F..Xf.R ONT v punı 24 birinci teş

rinde beldeni or. eryork için yülı: ala-

mekte olup Rotterclam, Hambur~ ve, 
Amsterdam r nlan içiıı yiilc. ala~m. 

SVENSKA ORIENT UNINE 
V ASLAND motörü 15-1 O da bek

lenme ·te olup Rotterdam. Hambarg 
Danünark ve Baltık 1i l rı • in yiik 
nlacaktır. 

BlRKALAND motörü 30/ 1 O da bek~ 
Ienmekte olup Rottenlam Ha.mburg 
CDYNfA DANZfC Danimarka ve Bal-

caktır. tık limanları için yii.k. alıu:.aktıt. 30/ \O a 
ka r orveç için yük kabul eder1• 

PiRE AKTARMASI SERJ SEFERLER FtNSKA Al A 
E..-XCALtBUR vapuru 2 1 birinci teş- POHJANA vapuru 15110 daAn-

rinde Pireden Boston ve Nevyork için Finl d l _._ al vers ı o iya ima!U<.ln için yük -
hareket ~decektir. eaktır. 

EXETER vapuru 4 ikinci teşrinde P-1-
rede.n Boston ve le'lryork için hareket 

edecektir. 
1 EXCAMBION vapuru 18 ikinci teş-

rinde Pireden Boston ve Nevyork. için 

harck .. t edecektir. 

SERVtCE MARtTiME ROuınn.1..n 
ALBA j UUA v:ıpuru 2 1 / 1 O d li-

mnrumıza cclip 1alta. rcily ve Ce-
nov limnnl rı için yük ve yolcu alır. 
ADRtATIC Soct.ı:.IA N d.i 

AVtCAZJO :E 

DE NORSKE MIDDELHAVSUNJ~ BARLE1T A motörü 12/ 1 O da gelip 
! O S L O a.Yni gün t 1 7 de Pire. Korfu. Saran

da, Briud·~;. Vnloım. Orısç. Cravusa. 

::iAYFA: ' 

ı 

BAY ARD vapuru 24 birinci teşrinde . . 
~~~----~~---------~~~~---~---b~•. •~H o· n- k ,_ Sp~u~Zara, Frum~T~~e~Ve~-e11:1emyOI'. L.ct avr&. ~pe un <mıt . • •. 

N 

'

• I • • ..... k _, dik lımanlımn:ı yuk vt-. yolcu alarak ha-

ftorno "a zıraat mekte 
dürlü v ünden : 

• •• 

AZııunı" Asgari F1. 
il· . • Kilo Kilo K 
~ Ti elm-=k 
t\Q • 

24800 20800 9.75 

~-
~ yağı (Birinci 
lırfa) 

5350 4750 45 
1000 1000 30 
1650 1350 105 

~~ .. I>· • yagı 600 450 
l' itin (Tosya) 2100 1900 
'f\. er,. teker 1400 1100 
&e fasuly <Horoz> ıoso 1so 
~ peynir 500 400 
lJ ına 1100 800 

tt (A ) 800 650 
l>atates (San) 2300 1700 
~ (yerli) 9000 9000 i ulaf (Yer ') 4300 4300 
\' ~ ot 16000 16000 

t khk ot 4000 4000 

. 
40 
2S 
27 
18 
40 
25 
16 

8 
4,50 
5 
4 
3 

ı mı-

Yimle 7.S 
~ . 

Lira Ka. 
2418 00 
2407 50 
300 00 

1732 so 

240 00 
525 00 
378 00 
189 00 
200 00 
275 00 
128 00 
184 00 
405 00 
215 00 
640 00 
120 ()() 

Lira Ku. 
181 35 
180 56 
2250 

129 92 

18 00 
39 37 
28 35 
14 17 
15 00 
20 62 

9 60 
13 80 
30 37 
16 12 
48 00 
9 00 

10357 00 
~ 1 - Bumova Zira t Mektebinin 938 yılı ihtiya~ı için açık eksiltme 
t' alınacak y nnd cinsleri yazıh erzak 11/10/938 tarihinden itiba
etı on beş gün müddetle açık eks 'itmeye konulmustur. 

eJ .. ~ :-:- Taliplerin yüzde yedi buçuk teminahnı malsandıfrma teslim ile 
tı~an makbuzla beraber ihale günü olan 26/10/938 çarşamba gü

t 15.30 da mektepte mütqekkil satın fthna komisyonuna gelmel 
. ~ - Bu hususa ait aıtnameleri gôrmek istiyenlerin her gün mektep 

iirlüğüne müracaatleri. 
11 - 15 - 20 - 25 3729 (2967) 

• 

y 1 

ate • es 
drinci Beyler sokağında Ahenk matbaası 
haııısmda (36) No. ya tqınmııtır. 

Dikkat: 
Atölyemiz &ayın müıterilerini daha çok 

memnun etmek için, Yeni modeller ve bir 
çok kolaylıklar hazırlamııtır. 

Ayrıca hevesli olanlara hususi biçki ve dikif 
dersleri vermeyi deruhte ettiğini. isteklilerin 
yeni atölyeye müracaatleri rica olunur. 

Saime Öz Gören 
1-15 H.3 

lzmir defterdarlığından: 
Qı Ciirnhuriyet müddeiumumiliğinden müdevver 800 lira kıymeti 
~ llhıı.rnrneneli 934 modeli 21 beygir lrunetinde Kupe tipi bir adet 
~rt otomobili 12/10/938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 
tih~a usulü ile müzayedeye konulmuıtur. ihalesi 27 /10/938 ta
lii--~ l>e!Jembe günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdür-

P.\lne tnüracaatleri. 3749 (2990) 

ve Ol'VCÇ umum ıman arr tÇU\ .• u aıa- k 
k 

re et edecektir. 
ca tar. LERO 3 . • vapuru 1 / 1 O da gelip aynı 

STE ROY ALE HONGROISE DANt1BE. C'Ün aaa.t l 9 da Patmo. Lera, Kalimno, 
MAR.n'1ME BUDAPf.ŞT latanköy, Rodos. Bari, Venedik ve Tri-

DUNA vapu.ru 1 ] birinci t~de este limanları için yük ve yolcu alır. 
beldcni.ror. Tun liman.lan için yük ala- ilandaki bareket tarihleriyle navlun-
ca.k.tJT. lardalc.i değişikliklerden acenta mesuli-

SZEGE.D v puro · · j tepin iptida- Y.Ct kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
lannda bekleniyor. Tuna. limanlan için 2 cİ kordonda Fratelli Sperco vapur 

yük alacaktır. l\Centeliğine müracaat edilmesi rica olu-
nur,. 

BUDAPE.ŞT vapuxu 20 birinci tq TELEFON: 2004 - 2005 

rinde bekleniyor. lskcnderiye için yük --------------

alacaktır. Olivi Ve Şiire. 
SERVtCE MARtTtME ROUMAtN 

BUCAREST 
DUR05fOR vapuru l O birinciteş

rinde Köstence( Cnlatz ve Galatz ak
tarması Tuna Hmanlan için yük al&Q}c-
trr. 

LıMiTET 

Vapur acent sı 
B(RJNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HAITI 

Herkesin 
eltıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat: 

Sabah.. ôğle ve akşam hef' yP.mel.-ten 
sonTa gUnde 3 defa 

Kullanmak 

. 
RADYOL N 

• 

JOHNSTON VARREN UNES 
UVERPOOL• 

POLO llpun.ı 19 eylule kadar Lond- Dl§lcrlnizi tertemiz. bembeyaz 
ra ve HuU için yük nlacaktır. ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-

DROMORE vapuru 30 birinciteşrin
dc bekleniyor. Liverpoo1 ve Anvers li-

monlorındao yük çıkaracak ve Burgaa, 
Köstence Sulina Galatz. limanları ıçın 

yük nlacaktır. 

ALBATROS vapuru 18 eylUldc ge- ci asır kimyasının harika1armdan 
lecek ve 28 eylUlc kadnr doğru Loncha biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
için yük alacakhr. lezzeti hoş, mikroplartı karşı te

siri yüzde yilzdür ..... 
10N1AN vapuru 28 eyluldc gelecek 

8 birinci tcırine kadar doğru Londra için 
yük alı:ı.cnktır. ARMEMENT DEPPE S. A. 

ANVERS TREl'ffJNO vapuru 14 birinci t* 
MAROC vapuru 8 birinci teşrinden n·nde aeJ k 18 b' · · · le d 

D 
~,_ ~ o ece . . ırıncı teşnne a ar 12 birinci tcşrine kadnr Anvel's ( og d - L 

ogru ondra ıçıo yük alacaktır • 
ru) limana için yük alacakbr. 

Il!ndakl hareket tarihleriyle nav· 
lunlnrdrıkl değişikliklerden acenta me
ııuliyet kabul etmez. 

Daha farla tafsil t almak tçfn Bfrln· 
el Kordonda V. F. H nry Van Der Zee 
ve Co. n. •· VapUl' acen'talığına mnra
caat edilmesl rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

O"t Fortı:nede 
Oan1 skıbs - Selskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERVtsLER 
ANVERS-DANEMARK 

SKANDINAVlA 
S/S. SVANHOLM 
Eylulün birinci on bct giinlükte yük 

nlncaktn. -

S/S. ALGARVE 
Eylwün ikinci on beo gijnlükte 

alaC!lkbl'. 
M/V. ALCIER 

Eylu1 sonunda ve birinci teorin haı
l:ıngıcında yük aJıı.cakbr. 

M/S. BROHOLM 

LtVERPOOL HATii 
BELCRA VtAN vı:ı.puru 18 cylUlde 

Londradan gelecek yük çıkanp ayni za

manda Liverpoo1 ve Glaıkov için yük 
alacaktır. 

CtTY OF LANCASTER vapuru 2 8 ey
lulde gelecek 5 birinci tC§rİnc kadar Li
verpool ve Clo.skov için yük alacaktır. 

BRISTOL HA Tn 
SELMA vapuru 20 eylUlde gelecek 

22 eyJ01e kadar doğru Bristol için yük 
n1acnktır. 

DEUTScH LEVANTE • UNtE 
DELOS vepuru 16 eylalde gelecek 

yük çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardakJ değişiklikler
.ten acentn mesullyet kabul etmez. 

''UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HE.LLENlC LtNES LTD. 

Birinci t rin ilk haftasında yük ılJa- cCRlCOR10S> vapuru halen lima-

caktır. nunwLt' olup 1 S Birincite§rİDde Rotter-

S/S. ECHOLM dam. Hamburg ve Anvenı limanlan için 
Birinci teşrinin ilk on bq günlükte yülı:: nlacakhr. 

yük alacaktır. HELLAS 
S/S EBRO vapuru 16-20 birinci teorin 

. • • . . • . • arasmda beklenilmekte olup Ratterdam 

il K ullanaııJar, dişlerini 
sigorta ttirmiş sa ılırlar 

l cuz 
a a ı 

akşam her yeme ten sonra güod 
dişlerinizi hrçalayınız. 

aiti 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

tuvalet Her türlü 

Hamdi Nüzhet 
çeşitleri 

Çançar 

SIHH 
BAŞ DURAK 

Hanı 

T ECZANESJ 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

Bmncı ı.,nnın iJc.İncl on bet giinlük- Harnburo v A 1. nl · · "'-.. k 1 k · • e nvers ıma an ıçıo y.._. 
te yu - • aca tır. alacaktır. ara.ında beklenilmekte 

M/V. MAROCCO için yük alacaktır. 
olup Nevyork l seyyah, yolcu ve yük için teais ettiği 

t hatta mensup Yugoslav bandıralı LOV
CEN tük. vnpuru 6 ikinci te§rindc IUt 

BALKANLAR ARASI HA Tn ZETS-
Son teşrin ilk haftaanıda yijk alacak- ANCHYRA vapuru 25 /28 ilk teırin 

tır. arasında beklenilmekte olup Rotterdam 
M/V. TUNIS Hamburg ve Anverae limanları için yük KA Pl.OVIDBA AD KOTOR 16 da Constaotza ve Varna limanlan 

Son teşrin ikinci on hq gijnlükte yiil alacaktır. LOVCEN. için hareket cdccekttt. 
_ . . . . Gerek vapurların muvasalat tariblori alacaktır. 

HER ON BEŞ CON MUNTAZAM 
SERVtS OLACAKTIR 

Navlun ve bi1Unıum ransenyöman için 
AcenteJiğc müracaat edilmesi. 

ADRf.5 : Fevzi paşa bulvan No. 7 .. 
TELEFON : 3.304 

(Osmanlı &nknsı ittisalinde) 

Luk.e vapuru pazarteaa 1 7 bınncıte:o- _ L :..._:_ 1 • 
1 1 

b.aL 
UNITED STATES AND I..EVANT gerı:z vapur ~uwen ve nn un an ıı;• 

rinde saat 1 2 de tzmirden hareket ede- k d b' hh.. al · 
UNE L TD. . . . . . ·ın acenta ır t ut tına gııme&.. 

HEIMCAR c ·•-• • t · d- cck. Pıre Kodu Adr:ıy tik limanlan Ve- Daha fazla tafsilat nlmak i,.;n Birinei vapuru J uuncı qnn e Y" 

beldenilmekte olup Nevyorlt için yük nedilt Tricate Ye Şapk limanlan için Kordonda 152 numarada (UMDAL 
aJncaktır. yolcu Ye yük al caktır. umumi deniz Acenteliği LID. müracaat 

LINEA SUO AMERiKAN LOVCEN cclilmesi rica olunur. 
M.C. Holm vapuru 20-22 birinci teıırin Balkan ittifakı iktısat k.onfcuınsımn TELEFON : 317J - 4072 

- - - ~ 
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ltalya daima Macarların arkasında 
Fakat Führer Çek hariciye nazırı ile görüştü ve hulus teminatı aldı 

Müzakerenin kesilmesi 
Roma ve V arşovada üzüntü Berlinde 

alikasızlıkla karşılandı 
- BAŞT ARAFI t tNct SAHtFEDE -

Buna mukabil Slovak delegac;yonu 
5584 kilometre kara arazi ile 395 bin nü
fus terkini teklif etmiştir ki bu nUfus 
içinde 45 bin Slovak da bulunacaktı. 
Slovakyada kalacak olan 300 bin Macar, 
Macaristandaki 300 bin Slovakla telafi 
ediJ.mjş olacaktı. 

Macar delegasyonu bu esas dahilinde 
müzakereyi reddetti. Halbuki biz teklif
lerimizin ancak bir proje olduğunu ve 
bazı maddi noktalarda bunu değiştire
cek müzakerelere de haz.ır olduğumu

zu bildirmiştik. 
Tekrar ederim .ki biz Macarlarla an

laşmak isteriz, Fakat bir diktat (mecbu
ri muahede) kabul edemeyiz. Harp ne
ticesinde aman dilemiş bir memleket de
ğiliz. Macarların adalete ne kadar hak
ları varsa biz.im de ayni adalete liakkı
mız vardır. 

Bu sebeple Macar delegasyonunun 
projesini •kabul etmedik. Fakat bizim 
projemiz esası üzerinde müzakereye da
hna hazırız. Fikrimizce uzlaşmak imkl
nı daima mevcuttur. Bununla beraber 
fimdiki vaziyet dolayısile ve sarih sebep
lerle Macar delegasyonu kendi teklifle
rinden hiç bir §ek.ilde cayamazsa mese
lenin bitaraf bir devletin yardımile hal 

Mü11ih anlaşmasını imzalıyan ( Dörtler ) bir arada 

Resmt Alınan D. N. B. ajansı mUIAkat koslovakya hudutlarının plebisitsiz tayi-
hakkında şu tebliği neşretmiştir: nine dair verdiği kararı ehemmiyeti-

« Çekoslovakya hariciye nazırı B. ni tebarüz ettirmektedir. İngiliz gazete· 
Şvalkoski Führere Çekoslovak hüküme- leri keza Çek - Macar müzakerelerinin 
tinin istikbalde Almanyaya karşı takip inkıtaından ve Macaristanın Münih an
edeceği hulüskar siyaset hakkında te- !aşmasını imza eden dört devlete müra
minat venniş ve Führer buna memnuni- caat etmek kararını mevzuu bahsetmek-
yetle ittila kesbetmi§tir.> tediı. 

Diğer tarafdan Führer Çekoslovak ha- Taymis gazetesi diyor ki : 
riciye naz.ınna Macar &kalliyeli mesele- Enternasyonal komisyonun müzakere-
sine henüz bir hal şekli bulunmamış ol- !er neticesinde vardığı netice §U olmuş
masından dolayı teessürünü bildirmiş ve tur : 

Bitlerin Godesherg muhtırasında çiz-
diği hudut etnoğrafik huduttur. Vakıa 
yeni çizilecek Alman hududu Çekoslo
vakyanın hükümet merkezine ancak 20 
mil uzakta olacaktır. Fakat bütün bu 
mıntaka münhasıran Alman halkı tara
f ındıın işgal edilmekte ve eğer bir plebi
sit yapılsaydı orada bulunan Çekler ne· 
ticeyi değiştiremiyeceklerdi. 

Oeyli Telgraf gazetesi de plebisitten 

AMERİKA - İNGJLTERE - FRANSA 

Haya teslihatı yolunda 
Hava hücumlarına 

esaslı tedbirler 
Londra, 14 ( ö.R) - Amerika cüm

burreiai bay Rooscvelt gazetecilere ıu 

beyanatta bulunmuştur : 
BiTle§ik devletlerin milli müdafaau 

için elzem vasıtalar bütçenin kabulünden 
evvel içli dJ§lı tetkik edilecek ve bu tet
kik bitmedikçe bütçe kabul edilmiyecek
tir. Bir sene evvelki beynelmilel vaziyet 
ve bunu takiben geçen ay hadiseleri ne· 
ticesinde proje kat'i ıeklini bulmuıtur. 
Milli müdafaa hakkındaki bu tetkik bu 
müdafaanın siyasi cephesinden ziyade 
teknik bakımdan meselenin inkitahna 
aittir. Umumiyetle harp malzeme9İ 'N 

bilhassa tayyareler seri halinde yapıla
cak ve hava teçhizatının atandardizuyo
nu meaelesi batlıca bir müzak~e m~~ 
zuu olacaktır. 

karşı yeni 
alıyorlar 

ve 

Londra, 14 (ö.R) - İngiltere harhl
ye nazın bugün hava hücumlanna kaıp 
yeni bir müdafaa teşkilltınm ihdas edil
diğini bildirmiıtir. Harp halinde bfi:yük 
veya aevkülceyş ehemmiyeti olan fabft.. 
kalar ve elektrik santrallerine ferdi m&
dafaa vasıtalan verilecektir. Her en
düstri müstahfız kıt' alan kadrosu dahi
linde kendi hava müdafaasını organize 
etmeğe memur edilecektir. Bunlara di
ğer hava müdafaası taburlarına verilen 
ayni taJimat verilecek ve bu mfutakil 
kıt' alarm mensup lan her sene talim 
kamplannda bir antrenman yapacaklar
dır. Fabrikalara hükümet tarafından icap 
eden toplar ve teçhizat verilecektir. Ha
va müdafaumda ltullanılacaldann ta· 
lim ve ihzan hükümete ait olacaktır. Bu-

Amerikanın teslihatı hakkinda beyanatta bulunan B. Ruzvelt 

vaz geçilmesinin esasen bir kaç günden nunla beraber harp halinde ve antren• 

daolar mulıtelif servi,lere gönüllü yazıl-ı etmiştir. Mülakahn hedefi lngiliz - ita~· 
mak davetine mükemmel tekilde cevap yan münasebetlerini münakapdır. Jngı• 

verrniılerdir. Fakat milli müdafaanın ha- liz sefiriyle ltalyan hariciye nazın ara• 
zırlanması çok kantık bir iştir ve buhran sında dün akşam tekrar başlıyan muha• 
saatinde acele düşünülecek yerde evvel- vereler bu akpm da devam edecektir. 

Münih anlarna8ının yapıldığı tarihi bina 

edilmesi müraccahtır. Eğer Macarlar bu- bu meselenin de mümkün olduğu kadar 
nu da red ederlerse o zaman kat'i karan süratle memnuniyeti mucip bir hal şek
vermek Münihte toplanmış olan dört line bağlanması ümidini izhar eylemiş-
devlete ait olur. tir. 

Roma 14 (Ö.R) -. Macaristan elçisi Komarno, 14 (A.A) - Havas ajan-
Baron Vilani bu sabah hariciye nazırı sının muhabiri bildiriyor : 

beri resmi ınahafilde mevzuu bahsedil
mekte olduğunu kaydettikten sonra tim
di asıl meselenin Almanyanın Macaria-
tan metalibatına karşı alacağı 

olduğunu ilave etmektedir. 
vaziyet 

Bu gazetenin kanaatine göre Muııao· 
lini Macar metalibatına ıimdiye kadar 
olduğu derecede kuvvetle müzaherete 
mütemayil değildir. 

Komamo, 14 (A.A) - Slovakya 
başvekil muavini Durcanski gazetecilere 
yaptığı beyanatta Çekoslovakya heyeti 
murahhasasının Macarlarla yapılan mü
zakerelerde her milletin kendi mukadde
ratına hakim olması esasına istinat eyle
diğini söylemi' ve demiştir ki : 

Macar heyeti aramızdaki ihtilaf bao· 
lıca şu noktada çıkmıştır : 

Müzakerelere esas olarak 19 1 O tahri
ri nüfusu mu yoksa 1930 tahriri nüfu
su mu ele alınacaktır. Macarlar Slovak
yadan 11,2 70 kilomctl'e toprakla bir 
milyon 120 bin kişi istemişlerdir.. Bu 
rakkamın 430 bini Slovak 40 bini yahu· 
di ve 650 bini Macardır. Keza Macarlar 
Rutnnyadan. 1980 kilometre murabbaı 
toprakla 2 18 bin kişi istemişlerdir ki 
bunun yalnız 90 bini Macardır. 

Çekoslovakya ise Macaristana Slo· 
vakyadan 55 74 kilometre murabbaı ve 
44 bini Slovak olmak üzere 3 7 bin kişi 
ve Rutanyadan da 1 7 bin Macann mes
kun bulunduğu 2 1 O kilometre murabbaı 

Kont Ciyano tarafından kabul edilmiş Slovak murahhas hey~ti orta elçi Kri- toprak vermek teklifinde bulunmuotur. 
ve Komarno konferansında inkıtaın ne noyu Prag hükümetine müzakerelerin ce- Çekoslovakyamn teklifi mucibince 

man devrelerinde bu gönüllülere hiç bir 
hususi ücret verilmiyecektir. Kendi mü
dafaası için elzem efradı bulmak.tan aciz 
kalan endüstrilere icap eden personel 
hükümet tarafından temin edilecektiT .• 
İngiliz endüstrisi iı birliği konseyi ailAh
lanmanın tacili işin hükümetle müzakere 
içn mahdut bir komite teşkiline kllrar 
venniııtir. ihtiyaç halinde büyük endüs
trinin sür'atle ve filen harp nizamına ge
çebilmesi için lazım gelen tedbirler mü
nakaıa edilecektir. 

Londra, 14 (ö.R) - Maliye nazan 
Sir Con Saymon dün akpm bir ziyafet
te söz alarak 9u beyanatta bulunmuJtur: 

c - lngiltere çetin bir imtihan geçir
miştir. Fak.at bugün bir nefes alma &ru 
bulmuştur. Bundan istifade edilerek aa
kcri hazırlığın vaziyeti kontrol edilecek
tir. Hükümet bütün vaziyetin müstacelen 
tetkikine girişmiştir. 

cMillet buhran aıruında emsalsiz bir 
manevi kuvvet göstermiştir. İngilizlerin 

bu endişe devresindeki vaziyetleri bü
tün dünyayı hayran bırakmıştır. Vatan-

car delegelerinin dönüşünden evvel Ma
car payıtahtında nümayişler başlamış
tır. Milliyetçi gençlerden mürekkep gu
ruplar yollarda dolaşarak c yaşasın Hor
ti! Hepsini iade ediniz!> diye bağrışıyor
lardı. Macaristanın da Çekoslovakyaya 
karşı Almanya ve Polonya şeklinde ha
reket etmesi lüzwnu ileri sürülmekte
dir. 

ceden hazırlanması lazımdır.> Londra 14 (Ö.R) - Meşhur tngilil 

Londra, 1-4 (ö.R) - Fransız ayan muharriri Pugur cYorkşayr EveninlC 
meclisi hava komisyonu Fransanın hava Post> gazetesinde yazdığı bir makalede 
teslihah hakkında daha mühim bir pTog- Alman hariciye nazırı Fon Ribbentro• 
nun tatbikini tavsiye etmiıtir. Fransanın pun §ansölyeye lngiltere ile müzakerele• 
fimdiki programının diğe'r memleketle- re esas teşkil edecek bir hava paktı pli• 

rinin hava kuvvetleri ve hazırlığı karşı- nı arzettiğini iddia ediyor. 
eında kafi olmadığı hava nazırına ihtar Londra. 14 (A.A) - Berlinden ge• 
edilmiıtir. len bazı gazete haberlerine göre reaıoİ 

Hava nazırı B. Gi l...aşambr ayan ha- Alman mahafilinde B. Hitlerin nutukları 
va komisyonuna bu görüıe tamamiyle 
İftİrak ettiğini bildirmiştir. 

Komisyonun bir mümessili bu husus
ta baıvekil bay Daladiye ile de görüş-
miif ve hava teslihatını tacil için yeni 
metodlar kullanılmasını talep etmiştir. 

Fransız mesai nazın tayyare fabrika
lannda haftalık it müddeti diğer fabri
kalardaki 40 saat yerine 45 ııaate iblağ 

eden kararnamenin gelecek nisana ka
dar tatbik mevkiinde kalmasına karar 
vermiştir. 

Londra, 14 ( ö .R) - lngilterenin 
Roma sefiri Lord Pert ltalya hariciye 
nazın Kont Cianoyu dün akşam ziyaret 

de hareketi imkanı bulunan Slovak aha
lisini Macarlara karşı koymağa teşvik 
etmiştir. , 

Gazetelerin Budapeşte muhabirleri 
Macarların Çekoslovaklara karşı kızgın
lığa tercüman oluyorlar. Macarlar Çe
koslovaklan kendilerile anlaşmak niye
tini aslA beslememiş ve bilikis M3car 
müddeiy~tına tarafdar olan Slovaklar 
üzerin.de tazyik yapmış olmakla itham 
ediyorlar. 

silahlann tahdidi meselesini yeniddl 
mevzuubahseder mahiyette ve Alm~ 
yan!n bu vadide yaptığı bir takım tek• 
lifler kabilinden .addedilmekte idi. 

Bu nokta hakkında kendilerinden it• 
tifsarda bulunulan nııiliz diplomasi rııa• 
hafili ıimdiye kadar bu meselenin rııii• 

zakeresi hakkındaki diplomasi yoliyle 
Londrada her hangi bir teklifte bulunul• 
mamış olduğunu beyan etmiştir. 

Bu şayialar yalnız Alman gazetelerira• 
de · makeıı bulmuş olmasına binaen bal 
noktayı tenvir için Berlin hükümeti neı• 
dinde her hangi bir müracaatte bulunul• 
mUJ olmasına ihtimal verilmemektedit• 

Prag 14 (ö.R) - Macarlarla müzakr 
renin kopması teessürle karşılanmış ol
makla beraber buna Macarların ölçUSUf 
taleplerinin sebebiyet verdiği kaydedil" 
mekte ve sükunet muhafaza olunma'ktr 
dır. 

Budapeşte 14 (ö.R) - Harbiye net#' 
ret.in.in bir mümessili gazetelere şu .,_
yanatta bulunmuştur: 

gibi şartlar içinde hasıl olduğuna dair reyanı hakkında izahat vermeğe ve Çe- Çekoslovakyada 350 bin Macar kal- Varşova 14 (Ö.R) - Macaristanın Çe
ltalyan hariciye nazırına izahat vermiş- koslovak.ya hariciye nazın tarafından makta ve buna mukabil Macaristana da koslovakya ile ihtilafını hal için hakem 
tir. Müzakere ayııi zamanda Macar hü- dört devletin mümessilJerine verilecek takriben 350 bin Slovak geçmektedir .. sıfatile dört devlete müracaat kararı Paris 14 (ö.R) - Tan gazetesinin mu-
kümetinin, Münib anlaşmasını imz.a eden olan evrakı tevdi etmeğe memur etmiş- Ayni zamanda Çekoslovakya muhtariyeı Varşovada pek iyi karşılanma~tır. habiri Berlinden telefon ediyor: 

- Macaristanın aldığı askeri tedbir1" 
Çekoslovakyanın askeri tedbirleri k.arfl" 
sında Macaristanın emniyetini ko~ 
arzusuna mutabıktır. 

dört devletin müdahalesini istiyen te- tir. esası dahilinde Macar ekalliyetine bü- Çünkü Leh hükümet adamları iki tarflı Berlinde Komarno konferansının in-
,ebblisüne de şamiJ olmuştur. Bu teşeb- Macar murahhas heyeti gitler gitmez tün Etnik hukuklan garanti etmek tek· tesviyelere varmak için doğrudan doğ- kıtaına karşı bir derece alakasızlık gös- Budapeşte 14 (ö.R) - Macar delege" 
büste bulunmakla beraber Macar hükü- Komamo valisi bir beyanname neırede- lifinde bulunmuttur. ruya müzakere sistemini dalına tercih terilmekiedir. Almanya Çekoslovakya- lerinin Komamodan avdeti üzerine toP' 
meti lüzumlu göreceği tedbirleri almak rek milli ekalliyet bayraklarının asılma- etmişlerdir. daki Macar ahalinin Macaristana iadesi lanan nazırlar meclisi bu sabah saat Uf' 
hnkkını <la muhafaza etmiştir. sını ve bu ekalliyetlere dair ipretler ta- Paris 14 (Ö.R) - Macar - Slovak mü- Bununla beraber Macar müddeiyatına llzım olduğunu kabul ediyor. Fakat Al- .kadar devam etmiştir. Bundan g0ıst' 

Macar müddeiyatı Italyan hükümeti kılmasını menetmiıtir. Bu kararnameye zakereleri hakkındaki haberler dün iyiye karşı Lehistanın hareket tarzı değişme- man mahfellerinin fikrince hangi ahali- Macaristanın memlekete daha fazla bit 
nezdinde müsaid bir kabulJe karşılan- muhalif hareket edenler 12 saatten iki benzerken Komamo konferansı akşam miştir. Bu müddeiyata müzaharet etme- nin Macar olduğunu tayin etmek her emniyet vermeğe matuf askeri tedbirlet 
mıştır. haftaya kadar hapis cezasiyle tecziye ink.ıtaa uğramıştır. Macar hariciye na- ğe devam edecektir. Çünkü Lehistanın halde güç bir iş değildir. Almanya, Ma- 1 aldığı bildirilmiştir. Bununla berabt' 

ltalyan hariciye nezareti Munih kon- edileceklerdir. zırı B. Dö Kanya şu beyanatta bulun- fikrince Macarlar tamamile tatmin edil- carlarla meskun olmıyan bazı arazinin Macaristanın süratli bir seferberliğe _.. 
feransını imza eden dört devlet nezdin- Budapeşte, 14 (A.A) - Macar ajan- muştur: medikçe Çekoslovak meselesi bütün bü- Macaristana ilhakı hakkında Macarlar şebbüs etmiyeceği harbiye nezareuııııa 
deki Macar teşebbüsü dolayısile Berlin- sının bildirdiğine göre Macaristan hü- «- Çekoslovakya ve Macaristan ara- tüne tasfiye edilmiş olmıyacak ve orta ve Lehlerin arzusuna iştirak etmemekte- mümessili tarafından bildirilmiş ve .. ~~ 
le temasa geçecektir. kümeti Komarnoda yaptığı tetebbüsün sında teessüs ed~k yeni hudutlar hak- Avrupada istikrar tahakkuk edemiye- dir. Bu ilci devlet aralarında müşterek nih anlaşmasını imza eden dört b~~_:: 

Miinih 14 (Ö.R) - Almanya şansöl- neticesini Münih anlaşmasını imza eden kında perşembe günü verilen mukabil cektir. bir hudut tesisi için ilk önce Slovakya- devletin süratle hareket edecekleri uP"' 

yesi B. Bitlerle Çekoslovakya hariciye dört devlete bildirmeğe karar vermi§tir. teklifleri Macar telkinlerinden okadar nın ve buna imkan kalmayınca, Karpat- di bildirilmiştir. 
nazırı B. Şvalkovski arasında bu gün Macar hükümeti ayni zamanda Macaris- uzak ve iki delegasyonun tezleri birbi- Roma 14 (Ö.R) - Komarno konferan- altı Rusya eyaletinin Macaristana ilha-

Roma 14 (ö.R) - Macar harici~e -; 
zırı Kont Dö Kanyanın kabine şefi ~ 
Saki- öğleden sonra Romaya g~~ 
B. Mussolini ve Ciyano ile bir mu]J:ka 

Führerbad kasrında yapılan mülakat tanın menafiini korumak için icap eden rinden öyle geniş bir uçurumla ayrılmış sında Macar - Çek müzakerelerinin inkı- kını istemişlerdir. Rütenlerin Çekoslo
saat 12 den 13,40 a kadar devam etmiş- tedbirlere tevessül hakkını muhafaza bulunuyordu ki bunun üzerinde şimdiki taı ltalyan mahfelleri tarafından Prag vakya .kadrosu içinde kalmak anusunu 
tir. Mülakat mahallinden ilk önce Füh- eylemektedir. 1 müzakerelerle bir köprU kurmak imkan- hükilmetinin fena niyetine atfedilmekte- bildirmelerinden sonra bu meselenin mü
ıer ayrılmış ve kendisini az sonra oteline Londra, 14 (AA) - lngiliz gazete- sızdır.> dir. Bu hükümet Macarlarla en çok ak- nakaşa mevzuu olmasına Almanlarca 
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