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Bir yolcu tayyaresi 
parçalandı 

Paıb 18 (Ö.R) - Büyük bir yolcu tayyaresi 
sis yüzünden Arjantinde Kortilyer des Andes 
dağlarına çarparak parçalanmıştır. 

·------' YENi ASIR Matbaasında buılmqtır 

Büyük Şefimiz Atatürkün sıhhatı 
•• 

Uçüncü Rapor 
latanbul 18 (A.A) - Riyaıeti Cümhur Umumi 

Katipliğinden: . J 
Kadın hekimleri kongresi 

1 - Reiaicümhur Atatürk'ün aıhhi vazıyetler~ 
hakkında müdavi ve müşavir tabibleri tarafından 
bu ıabah ıaat 10 da verilen rapor ikinci madde 
dedir: Dün Ankara Halkevinde açıldı 

2 - Atatürk'ün umumi vaziyetinde büyük bir 
değiıiklik yoktur. Geceyi daha iyi geçirdiler. Nabız 
90 - 100 arasında, Teneffüs 18, Hararet derece$ 
36,4 dür. 8 Milyon liraya malo!acak Ankara 

• 

Dördüncü Rapor binasının ınşasına da yakında 
Tıp fakültesi 
başlanıyor 

lstanbul 18 (A.A) - Riyaseti Cümhur Umumı 
Katipliğinden: 

1 - Reiıicümhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetler\ 
hakkında müdavi ve mütavir tabibleri tarafından 
bu akpm aaat 20 de verilen rapor ikinci madd 
dedir. 

2 - Reisicümhur Atatürk'ün rahatsızlığı ayni 
halde devam etmektedir. Nabzı 120, Teneffüs 22, 
ve hararet derecesi 38 dir. 

~ra 18 (Hususi) - Kadın hasta
lıkları hekimlerinin kongresi bu sabah 
Halkevi salonunda Sıhhıye ve İçtimai 

muavenet vekili B. Dr. Hulusi Alataşın 
bir nutku üe açıldı. Kongre encümenleri 
sE;Çildi ve encümen hemen çalışmağa baş
ladılar. Yedinci milli tıp kongresi encü
menleri de bu gün toplanarak çalışmnla
nna devam ettiler. 

- SONU IKtNCl SAHiFEDE - Ankara devlet mahallesinden bir görünü§ 

İnönü Macaristaİı sabırsızlanıyor 
lstanbulda 

Milli i. 
Ekonomimiz Ponse mülakatı 

Hitler 

Emin ve metin bir 
inkişaf yolundadır 

----o-
tstanbu118 (Hususi) - Eski başvekil 

Pragdan 24 saatte cevap istiyorlar ~--·•---

Resmi bir tebliğ 
neşredildi Malatya mebusu General İsmet lnönü 

--o-- bu sabah ekspresle Ankaradan şchrimi-
h iz.mir limanındaki canlı faaliyetin ze gelmiştir. 

epimizde heyecanlı bir sevinç 
\ıyandırdığında ııüphe yoktur. 

Nafıa Vekili 

İtalya da Almanya ile sözbirliği ederek Macar 
davasında Çekleri tazyik etmeğe karar vermiş 

Berlin 18 (Ö.R)· 
Frnnsanın Roma 
büyük elçiliğine ta
yin edilen Berlin 
sefiri B. Fransova 
Ponse saat 11 de 
E'ührer tarafından 

emrine tahsis edi
len hususi bir tay
yare ile Berştcsga
dcne hareket etmiş
tir. Diln Alman ha
ri"iye nezareti B. 
Fransova Ponseye, 
Rom.aya hareketin
den evvel B. Hit
lerin kendisile son 
defa olarak gÖl'Üf" 
mek arzusunda ol
duğunu bildirmiş
ti. Bu mülak.nt için 

Gece yanlarından sonraya kadar 
~liyen vinçler, memleket mahsulle-
~~ dış piyasalara götürecek vapur- -o--
~a mal yükliyorlar. Tat lklerden Ankaray 

Liman ağzına kadar dolu... döndU latıtnbulda 
Borsada bütün ihraç maddelerimiz bekleniyor 

•~erine hararetli satışlar devamda .. lstanbul, 18 (Huausi) - Adnnada 

Görülen bu umumi canlılık milli su tetkikleri yapan Nafıa Vekili B. Ali 
tlto · · bak d "dd nomımız ımın an cı en se- Ç . ,_ Anka dö' .. .. B Al" 
~n w d ... b' d etınııı;aya raya nmuştur. . ı 

rnege eger ır manzara ır. 

Çünkü ikhsadi kalkınma davarrıı· Çetinkayanın Ankaradan buraya gelme· 

~n planlı çalışma sayesinde inkişafı- si beklenmektedir. 

1ll ifade eylemektedir. Macat nazırları bir af'ada 
Y urd içinde sanayileşme planı b J f "' • 

llluvaffakıyetle tatbik edilirken top- ine 0 U aCJaSJ Paris, 18 (ö.R) - Tan gazetesinin diyor. 
tak h 11 · · k l l Budapeııte muhabiri Macarlann Çekoslo• Roma 18 ( ö R) Macar Çek ma su erme aıt re o te er art- -o---- ' · - -
lnakta ve mahsu1ler dış piyasalarda vakyadan Macari.atarun timal hududun- meselesi hakkında Enformaziyone dip· 
lniişteri bulabilmektedir. Temyizde cumartesi da bütün bir arazi kurdelaaını ve bun- lomatika gazetesinin notası ecnebi mah· 

'f .. ·· · · d'l k 1 d dan başka Slovakya ile Karpat altı Rus• fellerde derin 'alaka uyandırmıc ve Bu· 
utun ıstısna c ı ece o ursa ge- günü uruşma vardır y 

Çcn seneden kalmış stoklanmız yok- . .. . . . . . ya (Rütenya} nın mütebaki kısımların· dapeıtede memnuniyetle kuııılanmı§tır. 
tur. yeni mahsullerimizin ihraç va- Izmir korfezı ıçınde batan ve 15 k.işı- da plebisit yapılmasını iıtediğini kayde- cPeşter Loyd> Düçenin Çekoılovak-
~İYcti bugün için şikayeti mucip ol- nin boğulmasile neticel~en lnebolu va- --------------------. ----------

l'llaktan uzaktadır. Buna ilaveten ya- puru davası hakkında agırcezanın ver- ı •ı• k l • K d 
tın için ümitlerimiz daha kuvvetli- diği karar, gerek Inebolu süvarisi B. ngı iZ as er erı u u-
dir Mehmet Ali, gerek Denizbank tal'afın-

dıı::e::,~il;~ası 22 ilk teşrin su·· muhasara ettı· ler 
Cumartesi günü temyiz mahkemesinde 
yapılacaktır. Inebolu süvarisi B. Meh
met Ali dün Izmire gelmiş ve avukatı 
ile görüşmüştür. Cwna günü Ankaraya 
hareket edecektir. 

Kudüs, 18 ( ö.R) - 2000 den fazla lngiliz aıkeri bugün Arap teclhit<;ileri
nin faaliyetini kökünden keıımek üzere Kudüs tehrini muhasara altına alnuşlar
dır. Eski Kudüsün bütün kapıları aakerlerin muhafazası altındadır. 

/stanbul - lzmir • Ankara - Adana Adaletin 

yada derhal müdahalede bulunarak Mü
nihte kabul edilen prensipler dahilinde 
:mcıH:l~tl• dechal halli lüzumuna bıldır-
diğini kaydediyor. Bu fikir Almanya ve 
Lehistanın da niyetlerine tekabül etmek
tedir. 

Leh gazeteleri Berlin ve Roma mih-
verinin Macar - Çekoalovak meselesinin 
halli için de tesirini gösterdiğini kayde
diyor. 

cKuryer Pozani> Macarların müdde-
İyab halkında Roma 'Ye Berlin arasında 
görüt hirJiğinin tahakkuk ettiğini bildi· 
riyor. 

Paris 18 ( ö.R) - Macariatanın Kar· 
pat altı Rusya eyaletini ilhak etmek ta· 
leplerinden ileri gelen meselenin bu haf-

. • ". Fransova Ponse hemen bu gün]dl 
ta zarfında halledilebilecegı Roma ve . . . . 
Be r · sal"'-" l' ahf ll . d tarih tesbıt edildi. B. Fransova Ponsenın 

r ının anıyet 1 m e erın e zan· Be r d" .. lacağı tahmin edi-
d il k d' yarın r me omnuş o 

ne me te ır. d · · · ilk 
Ba mesele hakkında Führer ve Düçe liyor. Berştesga en zıyaretinin ma-

arasında bir prensip anla§maııının ta
hakkuk etmİ§ olduğu bildirilmektedir .. 
Her iki hükümetin Macarların bu mese
ledeki taleplerine bir dereceye kadar 

nası hiç şüphesiz bir nezaket ziyareti ol-
maltla beraber umumiyetle tahmin edil
diğine göre şimdiki şartlar içinde ayni 
zamanda siyasi meselelerde ortaya kona
cak ve B. Fransova Ponsc Führe.rle gU-

müzaherete nihayet karar verdikleri Ü b l 1 l · · Uzak' -
1 

. n n aş ıca :mese e erını m ere ve 
soy enıyor. .. 1......... f t b ı akt muna~ya ırsa u ac ır. 

Diğer taraftan Macarlar dört büyük A1m h · · Baron Fon anya ancıye nazın 

devlet hariciye nazırlarının konferans Ribb d b d B -.... d d entrop n u sıra a c .. il .... sga en e 
halinde toplanma11 hususunda ısrar et· bulunduğu kayda değer. 
mediklerinden Macarlar ve Slovaklar Berlin 18 (ö.R) _ Fransa sefiri B. 
araııında doğrudan doğruya müzakere- Fransova Ponsenin Führeri %.iyareti mü
lerin aür'atle yeniden bqlıyacağı ve Slo- nascbetile resmi D. N. B. ajansı şu nota
Taklann Pragdaki Alman ve İtalyan yı neşretmiştir: 
mümeasilleri tarafından yapılacak tavıi- Führer hariciye nazın Fon Ribbentro
yelere uyacakları zannediliyor. Her hal- bun huzurunda Romaya tayin edilen 
de Macarlar bu meselenin bir in evvel Fransız büyük elçisi B. Fransova Pon· 

- SONU 3 ONCO SAHtFEDE - - SONU 2 lNCt SAHiFEDE -

Kömür neden pahalı? 
Kilosu lzmire 90 paraya mal olan kömürü 
toptancılar yüzde yüz karla satıyorlar 
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Devle altında garantisi 

Türk mah lün•m ŞEHiR 'YHABERLERi 
Şoför muavininin 

Sıkı bir kontröle tabi olarak vesika veren ihracat 
kontrolörlüğü nasıl çalışmaktadır? 

Tirede 
•• 

çılgın bir arzus 
faciaya sebep oldu 

Omründe hiç otomobil kullanmamış olan 
kamyonu işletince 5 yavruyu 

Recep 
çiğned Şimdiye kadar 6 üzüm ve 4 palamut 

tüccarı dairece mahkemeye verildi 
tütün yüklü 
Tire kazasının Eski Oba köyünde fe-

1 
Şoför muavini Emin oğlu R ecep Akar Köy halkuıdan 1 O yaıında M 

ci bir kamyon kazası olmu§ •./e bq yav- kamyonu bo~ görünce delice b ir arzusu- Emin oğlu Halil Kayanın sol kolu 
ru ağır surette yaralanmışlardır .. Hadise 1 na ram olarak mnkinayı harekete getir- zundan lıt.opmu~tur. Ayni lıt.öyden 9 
hnkk.ı.nda mahallinden elde ettiğimiz I mi~tir. Şoförden izin almadan böyle de- şuıda lbrahim oğlu Sezen yiizünc:I 

Bundan takriben beş yıl önce, Stok-ı 
holmde bir finnanm sefaretimiz yoluylc 

1 

tktısat Vekfıletine gönderdiği bir şika
yet mektubunun suretini gömıUştüm. 

O zamruı r ret müdürlüğüne gelen bu 
mektup üzer~ne davet olunan bazı firma
lar müesseseleri, içinde kurt oynıyan ih
raç mnddelerimiz için Stadardizasyon 
gibi yorucu bir şeklin kat'iyen mevzuu 
bahis edilmemesini, muvaffak olmıya
cağını söylemişlerdi. 

Sayın başvekil B. CeıaI Bayar, daha 
iktısat vekilliği zamanında ele aldığı 
standardizasyon c:üıvnsmı muvaffak:iyete 
isal ederek. Türle ihraç maddelerini dev
let garantisi altında harice sevk imkfuı
larını buhnuştur. 

BtR SENELlK BtR MOESSFSE: 

malumat şöyledir : licc bir harekete yer veren çılgm §Oför bquıdan ağır yaralaruJlllbr. 8 ~ 
Evvelki gün tütün yijklemek üzere i muavini, bu strnda tütün denklerini bağ.. Mehmet oğlu Emin lnceoğlu hafif 

Tirenin Eski Oba köyüne giden (Tire ı ladıkJan urgana asılı bulunan beş yav- lnnmışbr. 1 O y8.§1nda Ali oğlu lb 
20) sayılı Tatar lsmı:ıile ait kamyon tü- ı ruyu görememiştir. Sökenin sol ayağı ezilmiştir. Meh 
tünleri yülclemiş ve hareket saatine in-1 Kamyonu yürütmekte devam eC:lcn oğlu Ali Solo başından, ağız ve yü 
tizara b~lamt§br. Bu sırada kamyonu çılgın muavin mnkinayı köy evlerinden den ağır surette yaralanmıştır. 
idare eden toför Recep Özcan o civar- birinin duvarına bindirmiş, bu 8IJ'8da Beş ağır yaralı derhal hastaneye 
daki kahvehaneye giderek bir kahve si-ı çığlıklar, hağınşmnlar başlamıştır. Bu dınlmış ve adliyece tahk.Ikatn başlan 
pariş etmiştir. feci hadisenin blançosu : , tır. Şoför muavini tevkif edilmiştir. 

Bir tamim 
Rodos ve Iskcnderun.:ı uğrıyacnk Türk 

vnpurlanndn tatbik edilecek hükümlere 
aşağıdaki noktalar il~ve edilmiştir: 

aneden cıkan del • 

Kemeraltında müşteri olduğu 
bıçakladı otelin katibini Henüz bir senelik mazisi olan lkbsat 

V ekAleti lmıir ihracat kontrölörlüğti bu 
mUddette nisbet edilemiyecek derecede !zmir ihracat kontTolörlüğü ve şef kontrolöT Ali Emre 

- Kadın yolcuların muayenesini yap

mak üzere vapurda bulunan muayene 
memuruna behemehal bir kadın kolcu 

tcrf'ik edilecektir. Vapur mürettebatın
dan hiç kimse, gümrük muayeneleri ya
pılmamış yolcular ,arasına g.iremiyecek-büyük hamleler yapm~ ve lz:mire mü- barile normal ve ince olarak iki grup 

kem.mel ve örnek bir t.nire kazandmnış- üzerine stmıdardize edilmiştir. Normal 
tır. ö tedenberi ziral maddelerin Standar- standarcllar düşük kaliteden iyiye doğ
dizasyonunuıı kabil Olamıyacağı şeklin- ru olmak üzere 7 - 12, inceler 17 - 21 nu
Cie. hiç bir esasa istinat etmiycn ve arka- maralan. aynlmıF. Tiplerin nnalirln-

RENK PUV AN EMSALLERi: 

tir. Her sene Izmir fuarı münasebetile 
Izmire uğrıyacak fazla vapurların mu-

"B . ü enı gör nmez 
Ôldürecek. 

adam takip ediyor. 
Görünmez adam 

7, 8, 9, 17, 18, 19, ve 20 numaralı stan- ayenelerini yapmak üzere Izml.r giim- zati sungur hazretleridir 
dal'dlar için rük kadrosuna bir memur ilhe oluna-

Birinci rengin beher gramını O ile caktır. Evvelki gece saat sekiz sıralarında l lanmad.ığmı söyliyor ve bağırıyor. 
!kinci > > > 5 > - = - Kemeralb. otellerinden birine bir mliş- t.işenler kapıyı açmak istiyorlarsa da 

Üçüncü > > > 10 > Mahsül satışları teri geliyor. Bu zatın Ustü bnşı iyi, va- müşteri tehdit ediyor. 

Dördüncü > > > 15 > Mevsim başlangıcından şimdiye kadar ziyeü umumiyesi emniyet vericidir. Asıl Bittabi yakalanarak karakola gc · 
ıo. ıı. 12, ve 21 numaralı sta.ndıırdlar 75000 tonluk üzüm rekoltesinden 45 bin adının Kocabaş oğullarından Mustafa yor. Karakolda üstü aranınca, bir 

için: tonu satılmıştır. 23 bin ton üzüm ihraç olduğu ~i~aharn ~~ılan bu zat, müra- c\'Vel Bakırköy akliye hastanesin 
Birinci rengin beher grrunını 1 ile edilmiştir. Şim<liyc kadar 230 bin çuval- caat ettiğı otel k.atıbınc: çıktığı anlnşılıyor. 
İkinci > > > 5 > lık incir rekoltesinden 110 bin çuvalı sa- - Bana bir oda ver, diyor. Bu zat üadesindc cçok şayanı di 
O'çüncü > > > 15 > tıimıştır. Otel katıöi, gayet tabii olarak bu nı~- sözler söylemiş ve demiştir ki: 
Dördüncü > > > 30 > --=-- teriye mevcut odalnrdan birini gösteri- <- Ben sinemada cGörünmez ad 

l 
yor. M~teri <le, katibin gösterdiği oda-

zarp etmek lazımdır Jl.ıfa/ •stı• ' 'Or ar diye bir film seyretmiştim. Bu görü · lVl ı l T ya giriyor. Bu sırııda otel katibi henüz 
tRtL!K: V~vadan lıir çok flrmnlnr memlcke- müşteriye gösterdiği odada bulunuyordu adam beni takip ediyor. Galiba öl 

t.imizden pamuk, üzüm ve kuru incir ve dışarı ç!knıamıştı. miye niyeti var. Ben görünmez ad 

almağa talip olmuşlardır. Geçenlerde Silratle odanın kapısını kapayan müş- tanıyorum. O meşhur profesör Zati 

İriliği tesbit için yüz gram üzümdeki Vnrşova ticaret konseyliğimizin isteği teri derhal biçağını çıkarıyor ve otel kA- gur hazretleridir.> 
taneyi saymak }Uz.mıdır. Her sene, hey- üzerine oraya gönderilen pal!luk, incir tibinin üzı.ırine yürüyor. Korkan otel Rahatsız olduğu anlaşılan bu zat, i 
etçe, rekolte vaziyetine göre renk ile ve üzüm nümunelcri çok beyenilmiştir. kiı.tibi, müşteriye böyle şakalardan hoş- eden hastaneye gönderilecektir. 

bCTnher standardlnrm yüz gramında bu- -----

lzmiT No. 3 de üzüm niimunelerini muhafaza odası luıunası JAz.ımgelen tane adedi de tcsbit Deniz araştırması Takas komisyonu Kadın hekimle sında bir takım şahsi menfaatleri gizli- de nıtubct, temizlik, yabancı madde ve edildiğinden hazırlanncak tiplerdeki ta- Çeşme kam sularımızda define arayan 
Takas !rnrnisyonu dün ofis biruısında 

yen iddialar bu mevzuu baltalamağa ça- kükürt nisbetlcrinden başka bunların ne adedinin buna uygun olması icap B. Mahmut Alanyalı, muhalefeti hava Tü k ofis _ düril B. A . Sakınanın k • 
lışmıştır. lktısat Vekaletinin mütahassıs tefrikinde esas olarak renk ve irilik fak- eder. Eğer tane fazla ise standarddan fe- dolayı.sile ibir müddet için arnştırmayı b ~l v ;u b' t l tı vnı pmlfbr Ongre S l 
elemanlarının sistematik çalışıruılan bu törleri na.zarı itibara alınmaktadır. na, daha az ise standarddan iyi olduğu tatil etmlı.c;tir. Istanbuldnn daha bazı alet.- a ıgın a ır ~an ya · - BAŞTARAFJ 1 iNCi SAHiFEDE 

iddlıtl.arın varit olmadığını ispat etmiş RENK: Çekirdeksiz kuru üzümlerde anlaşılır. ler getirildikten sonra araştırmalara de- • Ankara 18 (Hususi) - Ankara tıp 
bulunmnktndır. Her ne kadar tabii şart- vam olunacaktır. Zıyaret kUltesi binasının i~<mSına yakında 
ların daha fazla tesiri altında kalan z.ira.t -=- Vali muavini B. Cavid ve emniyet mü- lanacaktır. Fakültenin kurulacağı 
maddelerin, sınm maddeler kadar stan- Takdir dürü B. Salfılıattin Londradan gelen ın- tamamen hazırlanmıştır. Bunun için 
dardiznsyona kolaylıkla intibak edemi- Müddet • ha 1m .b. B. Sab . glliz .konsolosu B. Grigi makamında zi- kara nUmune hastanesi civanndaki 
yecekleri aşilrur ise de bir az daha enerji 4 L.ı.. __ n... umumıhL ş. ı..~~ L. ·pll:r.:-.ı~ yaret etmış· lerdir. nalar istimlıik edibniştir. Fakülte 8 
sarf al · d b • d ~ ;:;w;a. mn_~mcsı .......,.. A.i;lti ~ • ~ ı ve ç ışnın sayesın e u ışte e .. •w • yon lıraya yapılacaktır. Numune hn 
muvaffakiyat tabii idi. Ne tekim, geçen goste.rdıgi muvaffakıyetten dolayı vilU- · F k .. lte l"k"l" ik if. • 

y ......... takdirname ile taıtif edi1-: ... :.. Suclu Alı· aranıyor nesı a u ye po ı • ın vaz ~ı ve bu yıl üzüm ve palıımut maddeleri '""'S"' u.~o.u. recekUr 
üzerinde elde edilen neticeler bu kana- Çalışkan bir memur olan B. Sabriyi Dcğ~enderenin Keler köyünde hem- . 
ati teyit etmiştir. biz de ıtehrik ederiz. şiresi Bn. Hatiçe Zeybeğin evinde rast-

-===--- Hitler Başlangıçta hususi tiplerin yanında Iadığı B. Ismail Hakkı Avciyi ağır su-

mütcvazi bir yer aıan standardize üzüm- Belediye reisinden rette yarnlayarak firar eden suçlu Ali Ponse mu·· ta" katı 
}erin bugün ihracatın % 90 mı teşkil et.- / k aranmaktadır. Dün yaralı Ismail Hakkı 
tiğini kemali iftiharla söyliyebiliriz. bir di e Avcinın ifadesi alınmış, yaralı hfldisenin BASTARAFI 1 iNCi SAHiFE 

Keza palo.mutlarımız da kfunilen stan- Erkek Lisesi talebeSindcn 1260 numa- cereynnmı külliyen inkur etmiştir. seyi kabul ederek Berlindc bulund 
dard tiplere göre sevk edilmektedir. ralı Muzaffer Doğan imr.asilc aldığımız Yapılan tahkikatta Bn. Hatiçenin altı müddet zarfında Alman - Fransız 

Standnrdize edilmiş bir mal demek; bir mektupta. deniliyor ki: aydan beri dul olduğu, k.ocnsının ölme- nascbctlcrinin islahı ve dolayisile sulh 
evsaf. eşkal ve eb'adda müşterek ve <- Güzel Imıirimizin biricik hayat siyle büyük bir teessüre kapıldığı anla- temini hususnda sarfettiği gayretl 
muayyen ambalajlı mal demek olduğuna kaynağı olan panklarımızdan ibiz talebe- şıhnıştır. dolayı ~ckkürlcrini bilclimıiştir. 
ve bunun üzerinde bir de devlet garan- ler tatil günlerinde bir kuruş mukabilin- Pari.s 18 (Ö.R) - Eski bnşvekil 
tisi bulunduğuna göre, alıcıların bunu de istifade etmek istiyoruz. Sayın bele- Flfuıdinin Münih anlaşması Uzeıine 
tercihte tereddüt etmiycccklcri tabü idi. 1zmir No. 4 de Mbonıtuvarclan diğer bir kısım diye reisimizin bu hususta nazarı d.ikka- Zarla kumar Hitlere bir tebrik telgrafı gönderl11 
Tatbikatta da biltün alıcılarımızın stan- dört :renk grubu kabul edilmiştir. 1938 ihraç yılı için heyetçe tesbit edi- tini cclbede.rseniz memnun oluruz. > Yangın yerinde zar abnak suretile ku- dolayısile riyaset ettiği demokrat lıit 
dardizasyondan çok memnun olduklarını Birinci renk: En açık renkteki parlak, len standardların analiz neticeleri şöy- YENt ASffi - Çok yerinde olan bu mar oynadıkları görülen Mehmet, Ibra- partisinden bir çok istifalar baş g~ 
ve siparişlerini ısrarla standardize tipler taze halde kehribar gibi şeffaf olan altın ledir: dileğe reis Behçet Uz;'un al.e.ka gösterece- him, Yunus, Hüseyin ve Ahmet zabıtaca miştir. Adliye naz.ırı B. Pol Reyno 
üzerinden verdiklerini sevinçle görmek- sarısı ve tatlı kırmrzr renkte olan tane- _SONU 5 tNCt SAHiFEDE _ ğini ümid ediyoruz. suç üstü yakalanmışlardır. partiden istifa edenler arasındadır. 
teyiz. terdir. 

Burada şunu da söyliyelim ki, iktısat İkinci renk: Esas itibarile açık kahve 
vekfıletinin bu işteki muvaffakiycti yal- renginde, tamaınUe etli, koyu san, kıs
nız önceden çok iyi ctfid edilerek hazır- men kırmızımtırak sarı ve oldukça şef• 
lanmış kanun ve nizamnamelere değil, fa{ tanelerdir. 
bu işte kullandığı genç elemanların haiz üçüncü renk: Etli, hafif şeffaf olmakla 
oldukları yüksek ahlak ve mesleki vasıf- beraber kara böcelerden bir az daha 
}ara istinat etmektedir. açık ve doğrudan doğruya kahve rcn-

Umumiyet mesai saatleri haricinde ve gindeki ta.nelerdir. 
tatil günlerinde çalışıldığı takdirde mun
zam bir ücret almak taamülden olduğu 
halde bu işte vazife gören gençlerin inan
dıkları davanın tahakkuku yolunda her 
hangi munzam bir ücret talep etmeksi
zin, bilhassa şu son hummalı ihracat 
mevsiminde geceli gündüzlü denilecek 
derecede istekle ve zevkle çalıştıklarını 
görmek iş sahipleri üzerinde, memur te
lAkkisi bakımından müsbet tesirler yap
maktadır ... 

Dördüncü renk: Renk de.rccclerinin 
en aşağısı karaböceler olup çok sert, 
tamamile cayri şeffaf ve çok koyu kahve 
rengi ve s.ıyalı tanelerle renkleri tamam.L-

le koyu kahve rengi olmakla beraber 
etsiz olan boş üzümlerin kurumuş zar
lanndan başka bir şey olmıyan taneler-

den müteşekkildir. Her hangi bir tip 
üzümden yüz gram alınır ve bu esaslar 
dahilinde tefrik edilir. Bulunan her ren-

OZOMLERlN STANDARDI: gin gramı a§ağıda yazılı emsallerle zarp 
edilerek fena puvan tuta.rı çıkanlır ve 

Çekirdeksiz kuru üzümlerimiz. esas iti- standard puvanile mukayese edilir. 

Kültür Park Sineması: Kibar halkın sineması olacaktır. 
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DiKKAT: 
Sinemamızın 

" ,, 
,, 

'' 
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Resmi 
hedefi: 

. . -Jll -· 

: Ailevi ve içtimai filimler gösterecektir· 
: Programlarının mfıkemmeliyetile tema· 

yüz edecektir. 
: istirahat icin aranılan tekmil evsafı haiz 

olacaktır. 
il 

: Sizin icin bir gezinti ve eğlence kaynağı 
• 

olacaktır. 
: Güzellik ve zar af et abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Güzel filim ve fiyattır. 
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Macaristan sabırsızlanıyor 
ragdan 24 saatte cevap istiyorlar 

. 
l talya da A lmanya ile sözbirliği ederek Macar 

davasında Çekleri tazyik etmeğe karar vermiş 
llAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
~Hini istemekte ve sabırsızlık göster· 
~elttedirler. 

'tarı resmi · cPeşter Loyd> gazetesi 
~ sabah tunları yazmıştır. 

t:Eğer Münihte Avrupa sulhu kurta• 
.tılınışsa Prngın inadı ve dar görüşlülüğü 
'tbebiyle bir aydan daha az zaman için
<fe - bu defa daha az kudretli bir hasım• 
t.ı karşılaştıkları için - yeniden tehdit al
tına düşmesi için değildi. 
•Çekoslovakyanın 24 ıoaat içinde açık 

\'e sarih bir şekilde hazırlanmış yeni tek
lifler göndererek bu defa yeni müzake
~ta münasip bir esas ha:ı;ırlaması ve bu 
~Üzakeratın diplomasi yoliyle devamı 
•ıırndır.> 

Bu mühlete Prag hükümetinin riayet 
edip etmiyeceği malum değildir. Zanne
dildiğine göre Çekoslovakya hariciye 
llazırı B. Şvalkovskinin cumartesi günü 
h. Hitlerle Yukubulan muhaveresinde 
h ni mukabil Çek tekliflerinin esası ta· 
)İn edilmiştir. Bu kararlaştırılan esas ta· 
~iatiyle gizli tutulmakla beraber Kosiç 
tehrinin Çekler tarafından Macarlara 
lerlci şartını da ihtiva ettiği öğrenilmiş
tir. 

Slovak halk partisinin organı olan 
"tSlovak> gazetesine göre müzakerelere 
~niden haşlandığı takdirde konferans 
l\oınarnoda değil, Slovakyanın merkezi 
01an Bratislavada cereyan edecektir. 

Macar nazırlan son Italyan seyahatinde 

Yarı resmi Peşter Loyd gazetesi aşa- dirdiğine göre yeniden başlaması muh-
ğıdaki başmakaleyi neşretmektedir: temel Macar - Çekoslovak müzakereleri 

Muhakkak ki Avrupa sulhu Münihte bu kere Komornoda değil fakat Bratis
bir ay sonra Pragm daha az kuvvetli ha- lavada cereyan edecektir. 
sımlarına karşı kışa doğru ve dirkilmesi 
ile tehlikeye girmesi için elde edilme
mi.şt ir. Çek hükümeti diplomatik yolla 
yapılacak müzakereler için mantıki esa
sı teşkil edebilecek tekliflerini sarih ve 
dürüst bir suretre yazılmış bir nota ha
linde 24 saat zarfında Macarisfamı tev-

Budapeşte 18 (A.A) - Macar ajansı 

bildiriyor: 
Huduttan gelen haberlere göre Rüten

yada hadiseler gittikçe bir iç harbi şek
lini almaktadır. Bir çok yaralı varoır. 

T ---Milli 
Ekonomimiz 

Emin ve metin bir 
inkişaf yolundadır 

--o--
- BAŞTARAFI 1 tNCt SAHtFEDE -

<lır. fktısadi politikamız mal müba
delesi esasına dayandığına göre bi
zim de İtalyan piyasasındaki mevki
imiz kuvvet bulacağı muhakkak sa
yılabilir. 

Son iki sene zarfında İtalya piya
samızdan mühimce pamuk müba
yaa eylemiştir. Tecrübe mahiyetin
de sayılan bu rnübayaatın önümüz
deki yıllarda genişlemesi bekleni
yor. 

İtalyanın zahire ve tütün ihtiyacı 
da oldukça geniştir. Klearing hesap
lan müsait olduğu mikdarda İtalya 
bizden mal almakta devam eyliye
cektir. Çünkü menfaati bunu amir
dir. 

Ticaret işlerinin temeli kar~ıhklı 
menfaate dayandığı gün bu rnüna
sebatın istikbalinden asla endise edi-
lemez. · 

Zirai kalkınma planiyle istihsala
tı arttırma, maliyeti ucuzlatma im
kn1:ıları elde edilince harici ticareti
miz daha emin ve metin bir inkişafa . 
mazhar olacaktır. 

Bugün elde edilen neticelere v~ 
planlaştırılan çahşma ~istemlerine> 
göre Türk milletine mev'ut refah 
yollarının açılması gecikmiyecektir 

Milli ekonomimizin içe ve dışa 
ait politikalarına memleketin yük
sek menfaatlerine uygun bir istika• 
met verilmiş bulunuyor. 

HAKKIOCAKOGLU 
~~--... ·~---

Tıp kongresi 
Dün ikinci toplan

tısını yaptı 
Ankara, 18 (AA) - Yedinci milli 

... E' ıı;;ö "o s;; 
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A lmanya Lehlere yar
dın:ı. için kredi açıyor 

ıse Ceklere F ransa ve lngiltere 
mali yardımdan imtina 

t 

ediyoı lar 
Berlin, 18 (ö.R) - Almanya ve Lehistan mümessilleri malla öd~ 

necek bir kredi anlaşması imza etmişlerdir. Bu anlaşmaya göre Le
histan beş yıllık planını tatbik için Alman endüstrisine bazı siparişler 
verecektir. Bu anlasma mevcut ticaret muahedesinden müstakildir. 

Londra, 18 (A.A) - Londrada bulunan Çek mali mütahassısları 
dün buradaJı ayrılmışlardır. Müwkerelere bir müddet sonra devam 
edileceği haber verilmektedir. Verilen malumata göre Fransa hükü
meti Fransanın şimdiki taahhütlerinin Çekoslovakyaya yardıma im
kan vermediğini bildirmiş, İngiliz hükümeti de bu işi yalnız başına 
deruhte edemiyeceği cevabını vermiştir. 

F ransova. Ferdinandın oğluru 
Almanlar serbest bıraktılar 

Paris, 18 ( ö.R) - Eski Avusturya veliahdı F ransuva F erdinandın 
oğlu Prens Ernst Avusturyanın Almanyaya ilhakı sırasında tevkif 
edilmiş ve bir nazi tecrit kampına gönderilmi~ti. Bugün haber verildi
ğine göre prens Alman hükümeti tarafından serbest bırakılmıştır. 

Saray Bosnada uğradığı suikastle umumi harbe sebep olan F ransu
va F erdinandın diğer oğlu Maks da Viyanaya Alman ordusu girdiği 
günlerde prens Ernstle beraber tevk if edilmişti ve memlekette krallı
ğı tekrar tesise teşebbüs cürmii ile itham olunuyor1ardı . 

Prens Ernstin kansı İngilizdir ve İngilterenin eski Viyana askeri 
ataşesi Corç Vudun kızıdır. Corc Vud, damadı tevkif edildiği zaman 
serbest bırakılması hususunda Alman hükümetir bilvasıta teşebbüs
lerde bulunmuş, hatta İngiliz hükümetinin müdahalesini bile iste
mist. 

Bugün, belki bu teşebbüslerin yardımı ile, prens Ernst ile kardesi 
serbest bırakılmıştır. Fransuva Ferdinandın oğlu, karısı ile beraber 
1ngi1tereye gidip orada yerleşmek arzusundadır. 

lstanbulda A lman operası . 
İstanbul (Hususi) - Belediye, §ehir halkının yaz, kış m evsimle

rinde eğlence vesaitinden istifade e tmesi için esaslı tedbirler almağa 
karar vermiştir. 

Budapeşte 18 (A.A) - Macar ajansı 
~Çen pazar giinü Pozsony (Bratislava
d:a) bir kilise önünde Macarlara karşı 
~nlı taşkınlıklar yapıldığını bildiriyor. 
tilisi? önünde Macar milli marşını söy
llyen Mııcarlara Çek polis memurları ile 
Slovak gençleri ıhilcum etmişler ve 11 i 
-cır olmak üzere bir çok kimseler yara
lanmıştır. Tezahüratta bulunan Macar
"1-dan bir çoğü tevkif edilmiştir. 

eli etmelidir. Bittabi yapılacak bu müza
kereler de uzun sürmemeli ve Prag dev
rimiz faaliyetindeki seri ahenkten ilham 
almalıdır. Eğer önümüzdeki saatler zar
fında Pragdan beklenilen hareket vukua 
gelmez ise Macaristan böyle bir politik 

teyakkuzu ve anla§ına azmi yokluğun

dan doğacak netiı:elerden biç bir mesu
liyct kabul etmiyeccktir. 

Varşova 18 (A.A) - Gazete Polskan
nın hususi muhabiri Budapeşteden bil-

. . tıp kongresinin bugünkü toplantısında 
dırıyor: f .. ~ k 1 h l"f 1 

Halka meydanlarda meccani filimler göstermek için Avrupadan 
seyyar sinema makinaları getirileceği gibi bu sene halk Avrupanın en 
büyiik artistle rin in temsillerini göstermek için de bazı tedbirler alına
caktır. Öniimüzdeki kı~ mevsiminde Almanyanın en büyük opera 
trupundan biri şehrimize gelerek bir kaç tem5İl verecek, bundan son
ra Ankaraya da giderek Ankara halkına da bu operaları tekrar ede
cektir. 

Budapeşte 18 (A.A) - Macar ajansı 
ltldiriyor: 

Prag 18 (A.A) - Slovak halkçı par
tisinin organı olan Slo\'ak gazetesinin bil-

. b" Ç k M k f pro esor ve oo tor ar mu te ı mevzu ar 
Yenı ır e - acar ·on eransının .. . 

. . . . p B d uzerinde teblıgatta bulunmuşlardır. 
toplanabılmesı ıçın ragın u apeşteye -=--
yeni tekliflerde bulunması icabeder. 

Lüleburgazda 
bir göçmen 41 Belediye, Alman san 'atkarlarımn yol masraflarını verecek, İstan

bul ve Ankaradaki misafü1ikl~rini de temin edecektir. 

Pragın bu husustaki notası Budape§

tede bu gün bc-klenmektedir. Miizakere
lere çarşamba günü Kom~noda veya
hut Bratislavada başlanabilecektir. Bu
dapeşte müzakerelerinin bir kaç günden 
fazla sürmemesi arzusundadır. 

ya~ın~birkaz~~r~~~~~~~~~~~---~~--~-~~ 

L üleburgaz (Hususi) - Romanyadan e· y ] gazetec•s• 
gelen son göçmen kafilesinden 97 aile ı r u 1?' os av ı ı -
kazamıza gönderilmiştir. Bu göçmenler 

Yahudiler !Tüten harabeler Üzerin
kaza köylerine dağıtılmışlardır. Göçmen nı· n Bursa sey ah atı• 
kardeşlerimiz yanlarinda bir çok hay-

van ve ziraat aletleri de getirmişlerdir. 
Köyde yerleşir yerleşmez derhal tarla
ları başına giderek çalışmıya başlamış
lardır. Romanyanın Slistre kasabasının 
Perii köyünden 63 yaşında Mahmut oğlu 
Salih ana yurda gelirken yanında bir de 

kaz getirmişti. Bu kaz 41 yaşındadır. 40 
sene evvel evlenirken kainpederi tara
fından kendisine düğün hediyesi olarak 
verilmi§tir. Bu ihtiyar kaz hala dinçliği
ni muhafaza etmekte fakat üç seneden

Yarı resmi (Novosti - Zagrep, 12/ X/ 1 millet arasında mesut ve hayırlı netice-
1938) Istanbul muhabiri Corce Bukilit- ler doğurduğuna şahit olmuştur. Hem
za imzasiyle aşağıdaki mektubu neşret- şehrimizin diğer kardeşleri Yugoslavya· 
mektedir: da bulunmakta ve kendileriyle mektup· 

Meselesinde 
İtalyanın Amerifan 

notasına cevabı 
Rom, 18 (A.A) - italya hükümeti 

ltalyada oturan yahudiler hakkındaki 
;vaşington notasına cevabını Amerikanın 
~oma büyük elçisine vermiştir. Umu
tlliyetle iyi mailim at alan mahaf iller bu 
Cevabın bugünkü şartlar dahilinde ne 
~adar mümkünse o kadar tatmin edici 
tr'ıahiyette olduğunu bildiriyor. 

Siyam kralı 
Taç giy me merasimi 
için tahsilinden ayrı
lıp memleketine gitti 
Paris, 18 ( ö .R) - On üç buçuk ya

lltıda olan küçük Siyam kralı bugün öğ
leyin Marsilyadan Rangona mütevecci
~l\n hareket etmiştir. Oradan Siyamın 
llil}'itahtı olan Bankok şehrine gidecek 
\oc taç geyme merasiminden sonra tah
'İlinc devam etmek üzere tekrar AVJ1U
llaya dönecektir. Kral Jsviçrenin Lozan 
~hıinde tahsil ediyordu. 

Japon imparatorunun 
Hitlere hediyesi 

Berlin, 18 ( ö.R) - Führer Japon
~l\nın Moskova sefirliğine tayin edılen 

· l'ogoyu kabul etmi~tir. B. Togo im
t arator namına B. Hitlere bir kemer ve 
ı 0hurdanlıkla süslenmİ!'l lake bir masa 
•ediye etmiştir. 

p lonya 
Mancuko dostluk • 

an/asması ,. 
il 1" okyo, 18 (A.A) - Yarın burada 
I olonya ile Mançuko arasında bir dost
-~k muahedesi imzalanacaktır... Domei 
ı;)Jansının tasrih ettiğine göre bu muahfC
l e lllucibince iki memleket arasında dip-
10lnatik münasebet teessüs eyliyecek ve 

de yaratılan asri bir şehir: 
.. 

IZMIR 
At inada çıkan Proia gazetesi ynzıyor 

Tüten haberler üzerinde asri bir şehir )ardır. Konya vapurunun yolcu1arı, da
yataran tedbirleri, bir kaç gün süren bir ha İzmir körfezine dahil olurken, bu yer· 
tenezzüh esnasında incelemek mümkün lere bereket ve güzellik bahşeden bir 
olmamakla beraber, bugün gördüğümüz kaynak bulunduğuna iman etmişlerdi ... 
şeyler, Rumlarla Türklerin beraber ya· İyonyanın gelini \.·e küçük Asyanın pa

şadıkları, harpten evvelki o refah ve yitahtı gene eskisi gibi güzelleşmişti. iz

saadet devrini hat1tlatmaktadır. mir makamatı bize pek parlak bir istik-
Bu hususta muazzam gayretler earfe- bal hazırlamışlardı. 1 Ier şey bir Avrupa 

dilmiştir. Tiirkiye dirijanlarının imanları şehrinde bulunduğumuzu gösteriyordu .. 
bundan da anlaşılmaktadır. Eski yurdlarını görmeğe gelenler, bunu 

Kemalist rejiminin buna muadil diğer tanınmaz bir halde bulmuşlardı. Bu ba· 
rejimlerden yükseklik ve meziyeti, şim- kımdan belediye reisini tebrik etmemek 
diye kadar hiç bir işde muvaffakıyetsiz- elden gelmez. 

Jikle karşılaşmamış olmasıdır. Teşebbüs 
ettiği her işde muvaffak olmuştur. 

Bu tenezzühe iştirak etmek bahtiyar
lığına nail olan bütün arkadaşlar gör
dükleri şeyler karşısında hayran olmuş-

Bu intibaları veren kaybolmuş yurdun 
verdiği hasret değildir. İzmir her ba
kımdan ternkki yolunda ilerlemektedir. 

(M. H.) 

Çok garip bir gümrük 
kaçakçılığı keşfedildi 
Porselen 

gibi 
elektrik duyları pirinçli 
gümrükten geçiriliy ordu 

duy 

İstanbul - Uzun senelerden beri ha- tarifenin porselenle mürettep duy pozis· 
zinenin zararına olarak bir kısım ithalat 
tacirleri ve gümrük komisyoncuları tara
fından tatbik edilen bir kaçakçıl ık şekli 

meydana çıkarılmıştır. 

Bu kaçakçılığın meydana çıkması 

Ha}·darpaşa gümrüğünde şöyle bir tesa· 
düfle olmuştur. 

Cümhuryetin on beşinci yıldönümü 

münasebetiyle memleketimize külliyetli 
mikdarda elektrik malzemesi gelmekte• 

yonu üzerinden beyanname verilmiş, fa· 
kat açılan bir sandıkta porselenle değil, 

pirinçle mürettep duy olduğu görülünce 
bunun gümrük resmi çok daha aşağı ol
duğu için muayene memurları beyanna· 
mede tashihat yapmışlardır. 

'ler iJt• d 1 memleket konsolocılar da teati d ir. Bu meyanda Haydarpaşa gümrÜ• 
" ecele.tir. Çünden geçirilen büyük bir p arti için de 

Sandıklar kapıdan çıkarken tekrar ev· 
velce açılmış olan sandığa bakılmış ve 
pirinçle mürettep duylar da görülmüıtür. 

Bu sırada başka bir memurun diğer san• 
dıklar nazarı dikkatini celbetmiş, o za· 
man diğer aandıkların kamilen porselen-

beri yumurtlamamaktadır. 

YEN 1 

Bir idare altında 

AÇILIYOR 

le mürettep d uylar olduğu görülmüştür. 

Bundan sonra bu işin düğümü şöylece 

çözülmüştür : Öteden beri böyle yüksek 
resimli beyannameler gümrüğe gelmek
t e ve sonra küşatta aınl;>alajın içinde al-

çak resimli b ir mal çıkınca beyanname
de tashihat yapılmaktadır. Gümrük res· 
mi yüksek olan bir çok sandıklar arası

na resmi düşük bazı sandıklar veya bun· 

Eski Osmanlı imparatorluğunun pay
tahtı olan Bursayı son ziyaretim esnasın
da, bizim tarihimizle epey alakası olan 
muhtelif tarihi eserleri gönnek fırsatını 
nail oldum. 

Kosova muharebesinde şehit düşen ve 
kemikleri bilahara Bursaya nakledilen 
birinci sultan Muradın türbesini ziyaret 
ettiğimi söylersem, bu seyahatimin ne 
kadar enteresan olduğunu anlarsınız. 

Bundan sonra, eski Türk ve Sırp millet
leri arasında ebedi hatıra bırakan slav 
prensesleri Mara ve Maritzanın kabirle
rini de ziyaret ettim. 

Yüz bin kişiden fazla bir nüfusa ma
lik olan Bursa, ekseriyetle Türklerle 
meskundur. Türk - Yunan harbine ka
dar Bursada bir kaç bin rum, ermeni ve 

yahudi bulunmaktaydı. Harpten sonra 
rum ve ermeni elemanları hicret etmi§
lerdir. Şimdi Bursada bir tek ruma ve
ya erıneniye rast gelemezsiniz. Yalnız, 
ekserisi tüccar olan 1000 kadar yahudi 
vardır. Daha eskiden, Bosna ve Hersekin 

ilhakından sonra buraya gelerek iskan 
etmiş olan Yugoslav müslümanlar ecne
bilerin fazlasını teşkil etmektedirler. 
Bosnalı kardeşlerimiz arasında. gerek 
ticaret sahasında, gerekse yüksek hükü

met memuriyetlerinde gıpta t!dilecek 
mevkilere sahip olanlar vardır. 

Bütün bu eşhas, aralarında ve evlerin
de Yugoslav lisaniyle konuşmaktadırlar. 
Hatt& bazı yabancı müslüman aileleri 
bizim lisanımızdan başka hiç bir lisan 

lara tesadüf ederse bütün malların res· bilmemektedirler. 

]aşmaktadır. Her iki senede bir onlarla 
görüşmek ve eski vatanını ziyaret et
mek üzere Burjeviç Yugoslavyaya gı

der. 
Bu Yugoslavyalı genç müslümanın 

dükkanına girdiğimde ilk gözüme ilişen 

;,ey, makinanın üstündeki duvarda asılı 

duran genç kralımız il inci Piyerin zarif 
ve küçük bir fotoğrafı oldu. Bu müşahe

de beni o kadar mütehac;o;İs etti ki. Ya· 

tanımızdan uzak bulunmasına rağmen, 

küçük Ac;yanın ta ortasında, dükkanın
da kralının fotoğrafını bulundurduğun· 

dan dolayı genç ustamızı tebrik etmek· 
ten kendimi alamadım. Fakat ana yurd· 
dan uzak bulunan ve hükümdarını bu 
~ekilde hatırlıyan kimselere, maattees
süf, pek az tesadüf edildiğine eminim .. 
Bu gençten maada Bursada yaşıyan di· 
ğer Bosnalılarla da görüştüm. Fakat. 
bunlar eski vatanlarından senelerdenbe· • 
ri ayrı bulundukları için bana yabancı 

hic;sini verdiler. ihtiyarlar hala eski Bos· 
na ananelerini muhafaza etmekte ve ken-
di lisanlarını kullanmaktadırlar. Gençle-
re gelince, kendilerini kabul etmiş olan 
devletin lisanını ve adetlerini öğrenme· 
yi tercih etmiş ve eski ananelerini yava~ 
yavaş unutmağa ba~lamıştır. 

Küçük Asyanın en c;irin sehri addedi
len Bur'!a, Marmara Denizinden takri
ben otuz kilometre uzakta bulunmakta· 
dır. Vapur, tren ve otomobil gibi rahat 
ve modern vesait sayesinde bu şehir tu
rizm merkezi olmu;;tur. 

lstanbulluların büyiik bir kısmı, pazar 
minin indiril diği, eğer kü~ad yüksek re Bu vatandaşlarımız arasında, genç tatilini orada geçirmek ve pazartesi gÜ· 
simli mala tesadüf ederse o zaman c 'üınanlarımızla ve mesela , Çekoslo- nü ıoabahı da erkence dükkanlarına av-
sen beyanname bunlara göre yapıldığın ~yanın Zlin şehrinde bulunan meşhur det etmek üzere her cumartesi günii 
dan ses çıkarılmadığı anlaşılmışhr. Güm- Bala kundura fabrikasında tahsil gör- Bursay ı ziyaret etmektedirler.. Cünkü 
rükte küşad her sandık ve balyanın de· müş ve Bursaya, marangozluk makine- güzellik ve ayni zamanda c!>ki Osmanlı 

ğil aralarından tesadüfi bazılarının açıl· !erini idarede ınütahassı s sıfatile Tür- imparatorluğu devrinden kalma gayet 
mas1 suretiyle yapıldığından hazinenin kiyeye gelen Akovalı Bay Avdo Burje- enteresan tnrihi eserler bu seyyahları bil
böylece yapılan kaçakçılıkla mütemadi- viçle görüşebildim. Bizim genç Burjevi- has~a celbetmektedirler. 
yen zarar ettiği tesbit edilmiştir. çimiz lisanımızı ve Çekçeyi mükemmel Bursa bugün, şifalı banyoların yakı· 
Şehrimizde bulunan Gümrükler umum konuşmaktadır. Şimdi de Türkçe öğren- nında bulunan en modern otellere ma· 

müdürü Mahmut Nedim bu vaziyetle mektedir. liktir. Bundan 3 - 4 sene evveline ka
bilhassa alakadar olmuş ve hu kaçakçı- Hem~ehrimizin yeni vatanından ga- dar ölii d enilebilecek bir vaZİ} ette bu
Jığın önüne geçmek için her kabın küşa- yet memnun olduğunu işaret etmek ben- lunan Bursa bugün Yeni Türkiyenin en 
da tab i tutulması lüzumu bütiin güm- ce çek enteresan olur, çünkü mumaileyh önemli turizm merkezi addedilmektedir. 
rüklere bildirilm iştir. Türk - Yugoslav d ostluiiunun her iki (M. H . ) 
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ispanyada harbeden taraflar 
gönüllüleri geri gönderince •.• 

Çarpışmalar alelade bir· 
iç kavga halini alacak 

Lö Tan gazetesinin başmakale~lhden 

Avrupayı tehdit eden harbı önlemek 
mevzuubahis olduğu zaman tecrübesi 
yapılmış olan dört devlet hükümet şe
finin görüşmeleri metodu, enternasyo
nal sahada neticelerini vermiye başladı. 
Orta Avrupa meselesi, acı fakat umumi 
sulhu kurtarmak için elzem şartlar da
iresinde halledildikten sonra, Avru
pa nizamı için daha az tehlikeli ol
mıyan, ispanyol buhranının halli me
selesi de, şimdiye kadar Londra karış
mazlık komitesinin çalışmalarına haklın 

olan zihniyeten mah.u• surette farklı bir 
zihniyetle ele alınabileceği akla gelir. 
lngilterenin Roma büyük elçisi Lord 

Pert"in bugünlerde italyan dış bakanı 

kont Ciyano ile tekrar haşlamış olduğu 

konuşmalar ve f&şist hükümetinin gene .. 

ral F ranko tarafında harp eden ltalyan 
gönüllülerinden cesaslı> bir miktarını ge .. 

ri çekmek hususundaki mesut kararı bu .. 

na delildir. Dün Burgosta neşredilen bir 

nota. filhakika. cBqkumandan F ranko· 
nun milliyetçi ispanyada on sekiz aydan 

ziyade hizmet etmiş ltalyan lejyonerleri· 

nin derhal vatanlarına dönüşlerini hazır· 

lamakta olduğunu teyit etmiştir. Bu not 

milliyetçi ispanyanın ltalyan lcjyonerp 

lerinin bu ehemmiyetli çekilişini fiiliyat 

aahasına çıkarmakla. enternasyonal mü' 

nasebetlerin ıslahına müessir surette yar~ 
dım etmekte ve üstelik,bu noktada karış

mazlık komitesi tarafından izhar edilen 

arzuyu yerine getirdiğini ilive etmekte· 

dir. 

Hi.dise mühimdir, ve yalnız enter· 

nasyonal vaziyetin salAhı için değil, fa· 

kat asıl lspanyol kavgasının ve yalnız 

milli cephesinden mütalea edilen lapan
yol meselesinin muhtemel bir halli yo~ 

]unda imk.8.nlar yaratmış olan bir karar 

bizi ancak memnun edebilir. Biribirine 

karışıttrlmaması tazımgelen iki seneden· 

beri devam eden sivil harbe, ideolojik 

kavga perdesi albnda umumi şümulü 

haiz vahim bir tehlike yaratmış olan, 

lerinin garbi Akdenizde siyasi statüko~ 

nun doğrudan doğruya veya bilvasıta ih .. 

181 edilmesi gibi bir ihtimal karşısında 

1'.ayıtsız kalamıyacakları a~ikB.rdı. Evvela 

Londra komitesinin, iki 1spanyol tarafına 

her türlü yabancı yardımlarını tahdide, 

azaltmıya. yok etmiye matuf çalışmala .. 
• riyle, saniyen Londra ile Roma arasında 

müzakerelerle bu hale çare bulmıya gay~ 

ret edildi. 19 3 7 başlangıcında aktedilen 
Centilmens Agriment, lngiliz • ltalyan 

rekabetini geniş ölçüde hafifletmiye ya~ 

radı, fakat itimadı kat'i ~urette iadeye bu 

kafi değildi. Onun içindir ki B. Nevi! 
Çemberlayn Roma ile bir lngiliz - ltal
yan anlaşması için müzakerelere girişti, 

geçen 1 6 Nisanda imzalanan bu anlaşma 

yalnız iki devlet arasındaki hususi mese• 

leleri halletmekle kalmıyor, munzam hü
kümlerinde, ltalyan hükümetinin ispan

yadan aynı nisbetler dahilind~ yabancı 

gönüllülerin çekilmesi hakkındaki lngiliz 
teklifini tasvip ettiğini bildiriyor ve Lon .. 

dra komitesinin tayin edeceği zaman gö .. 
nüllülerini çekmeyi teahhüt edi:Yordu. 

Aynı zarnandR cltalyanın hiç bir arazi 

ve politik emeli olmadığını ve ispanyada 

Balearlarda, deniz aı:,ırı lspanyol toprak

lannda veya Fastaki lspanyol mıntaka
sında hiç bir ekonomik imtiyaz peşinde 

koşmadığını ve bu mıntakalarda askeri 

kuvvetlerini idame etm ~ye hiç niyeti ol
madığı• bildiriliyordu. İngiliz hükümeti. 

bu teminatı nazarı itibara alarak lngiliz .. 

ftalyan anlaısmasının meriyete girmesi 

için daha önce lspanyol meselesinin hal

lini ,art koştuğunu beyan ediyordu. 

İngiltere ile Fransayı birbirine bağlı

yan sıkı rabıtalar dolayısiyle, lngiliz -
ltalyan anlaşmasının bizzarure buna ben

zer bir Fransız .. ttalyan anlaşmasiyle 

itmamı icap ettiği düşünülüyordu. Bu 

maksatla Parisle Roma arasında görü~ .. 

meler yapıldı, fakat bu görüşmeler, Şan· 

sölye Hitlerin Romayı ziyaretinin erte.in
de B. Mussolini tarafından Cenovada 

söylenen nutuk neticesinde akamete uğ

radı. Bir ania~maya müsait hava henüz 

----·----
-- -- -- --~ -----

YENi ASIR --
Cümhuriyetin 15 • • yıldönümünde ıncı .. 

• 

~ Büyük bayramı yurdun her 
• 

tarafında nasıl kutlıyacağız ? 
Ankara (Hususi) - C. H. P. Gen yön 

kurulu cümhuriyetin 15 inci yıl dönü
miinün önceki yıllardan daha canlı ve 
çok heyecanlı kutlulanması için bir öğ
rengi hazırlamıştır. 

BOTüN YURTIA 

Kanun göreğince 28 teşrinievvel 1938 
saat 13 de başlayıp 30 uncu giinü saat 
24 e kadar sürecek olan 15 inci yıl dö
nümü bayramı bütün yurtta bu öğrcne
ğe göre kutlulanacaktır. öğrenekte te
mini hükümele ait olan kısımların ya
pılması, ilgili Bakanlıkların yüksek ma
kamlara verecekleri emirlere göre ya

pılacaktır. 

ve kendisine bağlı olarak teşkil edilen 
tabi komitaların çalışmalarını tanzim 

edecektir. 
5 - Komita, bayram dolayısile nasıl 

tören yapılacağına ve şehir, kasaba için 
bayram hangi yerlerde ve ne gibi gös
teri ve şekillerle kutlanacağına dair ha
zırladığı programı bayramdan en az on 
giin önce bastırıp dağıtır. Gazete ve sair 
vasıtalarla da belirtir. Basın vasıtaları 

bulunmıyan yerlerde davul çaldırılabilir. 
Ve uygun görülebilecek başka vasıtalar
dan faydalanılır. 
ŞEH1R VE KASABALAR 
SÜSLENECEK 

Parti Genyörıkurulunca tesbit edilen 6 - Bayram dolayısile şehir ve kasa-
esaslar şunlardır: balar süslenecektir. 

1 - 15 inci yıldönümü yurt içinde bü- 7 - Caddelere ve meydanlara asıla-
tün şehir, kasaba ve köylerde, kara, de- cak vecizelerin ve yapılacak takların yer
niz ve havada, gece ve gündüz bütün !eri kutlama komitasi tarafından tesbit 
ilgilendirecek bir coşkunlukla kutlana- olunacaktır. Bunun bir plan gözetilerek 
caktır. önceden hazırlanması ve asılacakları 

Memleket dışında Türk elçi ve konso- yerlerin, binaların ve meydanların du
losluklarında bayram törenle ve elçili- rumlarına göre düzenlenmesi için tedbir 

ğin veya konsolosluğun bulunduğu yer- alınacaktır. 
deki Türk vatandaşların iştirakiyle kut- Vecize, genel sekreterlik tarafından 
!anacaktır. bastırılıp vak.tinde gönderilmiş olan mat.-

2 - Bayram, Cümhuriyetin iyiliklerini bu listeye göre harf örneklerine uygıın 
halka duyuracak ve anlatacak. surette şekilde seçilecek ve tertip olunacaktır. 
sesli, 1şıklı, renkli, hareketli, fikirli ve 8 - Her kes bayram günleri en yeni 

manalı olacaktır. Bayram şenliklerine ve en temiz elbiselerini giyecektir. Okul ... 

bütün halkın i~tiraki ve ilgilenmesi ted- ların ve resmi dairelerin talebelere, hiz-

birleri alınacaktır. met adamlarına verecekleri yeni elbisele-

KOMITELER VE ÖDEVLERİ ri bu bayram günlerinde dağıtmaları ve 

3 - Vilayet, kaza, nahiye ve köylerde 
kutlama işinin düzenlenmesi için kutla
ma komitaları yapılacaktır. 

ailelerin de çocuklarının yeni elbiselerini 

bu bayram için almaları yerinde olur. 

l layır cemiyetlerinin de fakirlere ve

receği elbise ve eşyayı bugünlerde da-

ğıtmaları uygundur. 
kendi 

SOSLEME VE DONANMA : 
14 - Cümhuriyet bayramlarının 

renkli ve ıgıklı olması ıarttır. Bu önemli 

esasa göre bayram günlerinde ve gece .. 

lerinde şehir ve kuabalarda bütün res

mi daireler, belediye ve hususi idareler, 

C. H. P. Ocakları, Halkevleri, resmi ve 
hususi okullar, müessese ve bankalar, ti· 
carethaneler, ev ve dükkiinlar, spor ku .. 

lüpleri, ıehir ve kaaabalardaki meydan
lar ve caddeler donatılır ve süslenir. 

1 5 - Çocukları en ilgilendiren aalın
cak, atlı karınca, kukla ve diğer eğlen-
celer Cümhuriyet bayramının tehir ve 

kasabanın all§Jmış yerlerinde eskisinden 
daha düzenli bir surette hazırlattırıla· 

caktır. Çocuklann çok gelmeleri tabii 
olan bu eğlence meydanlarında ve yer

lerinde onların gözlerine çarpacak. ve 
alakalanru çekecek surette Cümhuriyeti 
hatırlatıcı gösteriler tertip edilecektir. 

16 - Süslenme için kullanılacak baş-
hca vasıtalar : 

Bayraklar, mersin, meşe, taflan, zey .. 

tin dalları gibi yeşillikler, kırmızı beyaz 
kurdeli. vecize levhaları ve taklardır .. 

(Her yerde mümkün oduğu kadar çok 
bayrak asmağa dikkat edilmelidir.) 

Bundan başka şehrin veya kasabanın 

en işlek caddeleri de iki taraflı olarak 
cümhuriyeti en güzel bir surette anlata .. 

cak grafikleri göstermek, mağaza vitrin

lerini bayramın büyiik.lüğüne yaraşır şe

killer vererek süslemek, toplantı salon

larını küçük bayraltlar ve yazılarla zinet· 

!emek hu arada sayılabilir. 

HER YERDE XV RAKKAMI 

1 7 - Bu yıl cümhuriyetin on beşinci 
yılı olduğunu belirtmek üzere 15 rakka
mı büyük olarak ışıklı, ışıksız en çok gö-

a) Vilayet komitaları kaymakamların, 
nahiye komitaları nahiye müdürünün 
başkanlıkları altındadır. 

9 - Vatandaşlar yakalarına, 

taraflarından tedarik edilecek altı 

takacnklardır. 

okları rünen yerlere konulacaktı. 

b) Azaları; yerin en büyük askeri ko
mutanı veya yerine göndereceği zat (bu
lunmadıkları yerde askerlik şubesi reisi) 
belediye reisi, kültür direktörü, vilayet
le-rde Parti tlyönkurulundan bir üye, ka
za ve nahiyelerde Parti başkanları, Hal
kevleri bulunan yerlerde Halkevi baş
kanl~rı, Vali veya kaymakam olan yer
lerde ev yönetim kurulundan bir aza. 

c) Köy komitaları halin icabına göre 

vilayet komitaları tarafından teşkil olu-

TEMEL ATMA TöRENLERI 

18 - Geceleri elektrikten ve elektrilc 
olmıyan yerlerde lüks veya radyum lim

basından. fenerlerden ve meşalelerden 
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7 4 Yolcu taşıyacak 
olan Amerikan 

tayyaresi 
---lll---

Vaıingtondan bildirildiğine göre Bot 
ing tipinde Okyanuslar üzerinde yolcu 

taşımak için hazırlanmıt olan devlsa. taY .. 

yarenin tecrübeleri bitmelc Üzeredir. 

7 4 yolcu taııyacak olan bu tayyare. 
bir çok mevzii tecrübelerden aonra, t:İ-' 

caret nezareti teknisyenleri önünde rel" 

mi tecrübe uçuşlanna başlamııtır. Boe-

ing uçak fabrikalarını idare edenlerin 
temin ettiklerine göre ilk tecrübelerden 

memnuniyet verici neticeler alınml§tır• 

Yalnız tayyarenin deniz ve havada da .. 
h.a kolay manevra yapabilmesini temin 

için bazı ufak tadilata lüzum görülmüt" 
tür. Aynı tipte bulunan ve yakında inşa• 
sına başlanacak olan diğer alb tayyarenin 

planında da bazı değişiklikler yapJma• 
l!lına karar verilmiştir. 

Karpuz kabuğundan 
kadın güzelliğı 

Cenup Amerilcuında Huan Laııal i.
minde bir cilt mütehassısı kadın güzelliği 
için çok acayip usuller keıfetmiştir. 

I..Asalin iddiasına göre. mideye yarı

yan her madde cilde de yarar. Eski MıS1t 
papazlarından öğrendiğini iddia ederek 

kavun ve karpuz kabuklariyle kadınlar 
güzellettirmeğe koyulan Amerilcalı, te
şebbüsünde muvaffak olduğunu iddia 
ediyor. 

durum ve ödevleri vardır. 

2 1 - Bayramda cümhuriyetin feyiz• 
Ierini anlatacak. yayacak bir programle. 

radyodan istifade edilecektir. 

22 - Hükümet kurağında Devlet 
namına yapılacak kanuni törenler bit· 
tikten sonra yerin en büyük Amiri, ya""' 

nında oranın en büyük askeri komutanl 

olduğu halde Cümhuriyet meydanına 

gelir. Meydanda kutlama komitesi tara· 
fından hazırlanmış krokiye göre yer a] .. 

mış bütün grupların ve halk kütlelerinin 

önünden geçerek ve her grubun kargısın .. 

da durarak Cümhuriyet ve inkJap sev• 
gisini besliyecek kısa sözlerle her kesin 
bayramını kutlıyacaktır. 

Muzika istiklal marıını çalacak. mıızi· 
ka olmıyan yerlerde okul talebeleri hep 
birden istiklal marşını söyliyecekler'dir .. 

Çok yayı1mış olan onuncu yıl marşı da 
söylenebilir. 

yabancıların müdahalesinden meydana 
çıkan bir Avrupa problemi vardır: bir 

de yalnız lspanyol milletinin tam hüküm .. 

ranisi dairesinde halletmiye hakkı olan 

bir iç İspanyol meselesi vardır. Fransa 

ile İngiltere, harbın daha ilk aylarında 

umumi bir karışmazlık. anlaşması yapma~ 

yı teklif ettikleri zaman. bu iki devlet 

İspanyol sivil harbının bir Avrupa harbı, 

demokratik devletler arasında bir harp 

mevcut değildi, ve yeni ltalvan impara- nacaktır. 

1 O - Devletin, hususi idarelerin, be- istifade olunacaktır. Minareler ziya ter

lediyelerin, bütün ulusal kurulların köp· tibatı ile donanacak. ve inkılaba ait ve• 

rü. fabrika ve saire gibi yaptıracakları cizelerle mahyalar kurulacaktır. 

eserlerin· temel atma merasimi ile bit- 19 - Geceleri her yerin kudretine 

miş binaların açılma törenleri bayram- göre şenlik fişenkleri yakılması faydalı

d:ın önceki en yakın günlerde yapılacak- dır. Gece şenliklerinin güzclJiğini ve co, .. 

tır. Bayram içinde ancak geçit resimleri. gunluğunu arttıracak olan şenlik fişenk .. 

bayramlaşma törenleri ve muhtelif şe- !erinden başka havagazı ve elektrik te
killerde eğlenceler dışında halkın başka aisatı olan yerlerde bu ışıklama vaaıta
şeylerle me,gul edilmesi doğru değildir. larından da istifade olunarak bilhassa 

NiÇiN REVUE SAA TLERJ, DA· 
KtK VE TEMINA TIJ OLMAKLA 
BERABER KENDi DERECEStN
DE BULUNAN BiR ÇOK SAAT
LERDEN DAHA UCUZDUR:. 

torluğunun iki büyiik garp devleti tara· 4 - Kutlama komitalarının ödevi kut
fından tanılmasını bekliyen ftalya, t•pan- lama işlerinin düzenlenmesinde merci 

yol mesele~inin hallinden önce, lngiJte· olnıak, şehir veya kasaba iç.inde kuram 
renin ltalyan - ln~iliz itilafı mcriyete ve idarelerin kutlama çalışmalarını bir
koyma-ıını elde edemedi. ,..1ünih lconfe- birine uydurmak ve düzeltmeklir. Bun
ransının intaç ettiği enternasyonal salah dan başka her komita, kendi işlerine 

nihayet bir yakınla,maya yarıyacak ma-

haline gelmesini önlemiye çalışmak iste· nevi ve siyasi şartları yaratabildi. Fran· 

mi!)lerdi. Karışmazlık komitesinin karşı.. sa Romaya bir elçi gönderecektir, bu 

la.,tığı bütün güçlüklere rağmen, bu he· İtalya kralının Habeşistan imparatoru 

defe varılmıştır, çünkü daha kötü bir ih· olarak tanılmasını icap ettirir ve faşist 

timal önlemi~tir. Fakat şurası da doğ .. hükümeti Londra komitesi tarafından 

rudur ki, lspanyol buhranı, aldığı inki- kabul edilmiş olan ispanyada çarpışan 

şafla. evvelce Habeş buhranının yaptığı bütün yabancı muhariplerin vatanlarına 

gibi. bilhassa ltalya ile Almanyanın ge· dönmesi hususundaki lngiliz plinını, 

neral Frankonun davası lehinde aldıklan ltalyan lejyonerlerinden 10.000 kişinin 

tavır dolayısiyle enternasyonal vaziyeti geri alınması suretiyle tatbika konu) .. 

tamamiyle altüst etmek neticesini doğur .. 

m\lftur. 
Fransız - ltalyan ve İngiliz - ltalyan 

münasebetlerinde bu yüzden husule ge

len gerginlik Avrupaya ciddi endişeler 
geçirtti, çünkü Londra ve Paris hükümet· 

Çavuşun canı çoktan cehenneme git

mişti emme. nefer hali debelenip duru

yordu .. Gittim, yanıbaşına düşen mavze· 

rini aldım .. Niyetim aKayı da evine gidip 

temizlemekti.. Çünkü gözlerim, kandan 

başka birşey görmiyordu. Tüfeğin kan
larını silerken, kardeşim Bekirle amca· 

mın oğlu Hüseyin yanıma gelmişlerdi. 

Heyecandan titriyorlardı ... 

Bana yalnız şunu söyliyor ve yalvarı

yorlardı: 

•Çabuk ol aii;am .. Dağa çıkalım I• 

ması imk8.nını hazırlamıya çalışıyor. 

Bu sefer doğru yolda bulunduğumuz 

ve lspanyo) buhranının enternasyonal 

safhasından çıkacağını umabiliriz. Bu ne .. 

tice bir lngiliz - Fransız - Jtalyan Akde-· 

niz anlaşması problemini faydalı bir şe-

buğu aldı, ateşini tazelerlc.en: 

- Hikiyenin alt tarafını yarına hıra· 
kırsam olmaz mı bey} 

Dedi .. 
- l-tayır .. dedim. Her~ey zamanında 

gerek... 

Devnm etti: 

kilde tetkik etmeyi mümkün kılacak-

tır. Pirenlerin ötesinde devam eden sivil 

harbe ge1ince, bu harp hakiki sahasına 

intikal edilmi!J olacak ve hiç bir zaman 

kaybetmemesi icap eden İç kavga mahi

yetini alacaktır, çünkü Cümhuriyetçi hü

kümet, kendi tarafında harp eden bütün 

yabancı gönüllülerini kendiliğinden geri 

göndermek kararını vermiştir. Yalnız 

lspanyol kuvvetleri karşı karşıya kala
cakları ve artık dı'8rıdan yardım ümidi 

kesileceği zaman, bir zamandanberi iki 
tarafta tezahür eden uzlaşma temayü1le

rinin üstün gelerek bütün Jspanyollarca 

lcabul edilebilir bir hal suretine varması 
ihtimali kuvvetlenecektir. 

1 1 - Bayram günü törenin yapılaca• alanlarda özel tesisat yapılabileceği gibi 

ğı Cümhuriyet meydanı bayramından bunların mevcut olmadığı yerlerde de 

önce temizlenmeli ve düzeltilmelidir. büyük ateşler ve meşaleler yakılarak ge-
Bunun ba4hca sebebi: Mevaddı 

iptidaiyenin intihabında ittihaz edi· 
len tedab'r ve bir çok defalar model 
addedilen, saatler tarzı imalinde 
aranmalıdır. Bilhassa fenni alitla 
emsali bulunınıyan kontrol metodu 
ve itin:t bir çalışma sayesinde imal 
edilen REVUE SAATLERINt alan 
her kes cidden kıymettar bir efya sa

Süslenme ve donanma i~leri en çok bu 

meydanda göze çaTpmalıdır. 

1 2 - Törenin düzenini ve halkın is

tirahatini temin için bu meydanın önce

den bir krokisi yapılma1ı ve krokide tö .. 

rene İştirak edeceklerin duruş yerleri iş.a .. 

ret, yazı ve filamalarla belirtilmelidir. 

1 3 - En büyük sivil memur ile as

keri komutana bir tribün ve bunların 
yanında da geçide iştirak edemiyecek 

üniformalı subaylara, yüksek memurla· 

ra, malU.lgazilere ve şebit analarına tri .. 

bünler yapumalıdır. Bu son tribün (kah
ramanlar tribünü) olarak ayrılmalıdır .. 
Elçi ve konsolosların bayram törenine 

iştirakleri ıekli ve bunlar için tribünler .. 

de yer ayrılması geç.en senelerde olduğu 

gibi ve kendilerini ağırlıyacak surette 
yapılmalıdır. ,, 

ce şenliğinin güzelliği ve parlaklığı art .. 

tırılır. 

TöRE N: 
20 - Her şehir, kasaba ve köyde va· 

tandaşların geni' ölçüde bayram yerin

de bulunması için tertibat alınacaktır. 

Ulus egemenliğinin, kurtuluş ve yükseliş 

savaımın remzi olan bu bayram sevinç

lerine bütün halkın kab1ması li.zımgeldi

ğinden çok yurddaşın harekete getiril
mesine çalı§ılmalıdır. 

lnkıl3.bın heyecanını tazelemek, arttır .. 

malc, için törene iştirak ettirilmek üzere 

şehir veya kasabaya yakın köylerden at· 
lı ve yaya kadın erkek köylüler davet 
olunacaktır. 

Kara. deniz ve hava kuvvetlerinin ve 

bütün okulların. sporcuların, ulusal ce· 

miyetlerin ve halk yığınlannın törende 

hibi olur. .,,.-

T anınını~ saatçilerden arayınız ... 
REVUE fabrikalarının sah§ de

posu : Bemard A. Zabarof, Hükü· 
ml"t caddesi No. 30 .. IZMIR. 

tiyelere teslim eder misin} Köylülerimi· nıru .. Bilmiyorsan k.aderinel.. 

zin kanına gir~n herifçioğlu, kalk baka- Ağanın gözleri çanağından fırladı ve 
lıml ... > üzerime atılmak ister gibi birşeyler Y•P"' 

Dedim .. Kurtuluş olmadığını anlamış .. tı .. Fakat tüfenğin dipçiğini göğsüne vur .. 
tı. Ağlamağa başladL. marnla köprüden yuvarlanması bir oldıı. 

- Ben ettim, sen elme Murat ağa 1.. Suda boğuk bir ses çıkardı.. Birkaç kerre 

- Ağalık sizindir emme bugün bi- batıp çıktıktan sonra. kayboldu .. gitti.. 
zim .. Bu işin bir çıkar yolu yok gayri .. Sular, onu biraz ilerideki çukura çok .. 

Haydi düş önüme!... tan atıvermişti ... 

ltekaka köprünün başına götürdüm.. cHaydi canın cehenneme!> 

Birkaç gün önce yağmur yağdığı için su- Dedim ve geri döndüm.. Bağlı upğlll 

- Fa.kat benim daha işim bitmedi.. 

Bizim ağaya gelince, çoktan bizim 

köyün dağlarında dolaşmıyorduk. Bir 

gün ... yani dağa çıktıktan alh ay kadar 

sonra .. köydeki <yatak• larımız, ağanın 

yakında şehre ineceğini haber verdiler .. 

Yalnız gününü bilmiyorlardı.. Hemen 

o gece sıkı bir yolculuk yaptık ve tutaca .. 

ğımız yere vardtk. Köyümüzden 1'ehre 

giden iki yol vardı. Biri kestirme, diğeri 

uzaktı ... Ağanın tehlike olduğu için bu 

uzak olanından geleceğini tahminledim, 

bu yolu ben tuttum .. 

-3-
lar deli deli akıyordu. Düşündüm, böyle tüfeğini aldım ve gördüklerini gidip an .. 

ödlek pir herife yedi buçuk kuruşluk !atsın diye salıverdim .. 
Ağayı da vuracağım ... Dedim .. Boynuma 

sarıldılar .. Cene yalvardılar: 

cAman etme 1 •• Kurbanın olam, gec;İ· 

recek zaman değil.. Ağayı nasılsa geber· 

teceğizf .•.• 

Ve beni kollarırnd.:ın tutup sürüklemc

ğe başladılar. 

Çabucalc. eve gittik.. Yarım saatin 

içinde hazırlığımızı bitirdik .. Hayvanlan

mıza atladığımız gibi ver elini AJlahın 
dağları ... 

Ve işte o gündenbcri evlit, eşkıya 

olup bu dağ senin şu dağ benim diye do

laştık durduk.. Fakat sana birşcy söy .. 

liyeyim mi beyim ~ Allah ta biHr ya 1 .. 
hiç bir gün fa.kir bir adamın yolunu kes

medim ... Bir zavallının canını yakma~ 

dım .. Nerede bir ağa, nerede bir işarcı 

buldum altını üstüne getirdim.. Neyse, 

gene uzattık lakırdıyı .. 
Bizim ağaya gelince ... 

Evvelce duvara davarnış 

Diğerine de kardeşimle adamlarımı 

gönderdim. Herif bize düşerse zati te

mi2liyecektik .. Yok eğer onların tuttuğu 

yoldan geçecek olursa kararlaştırdığımız 
yere: getirip bize haber salacaklardı .. 

Neyse sözü uzatmıyalım, pusuda tam 

iki gün, iki gece b'"kledik, ne gelen var
dı, ne de giden ... 

Umudumuzu kesmiş gibiydik .. O gün 

de akşama kadar bekliyecek, olmazsa bı

ı akıp gidecektik. Fakat ikindiye doğru 
adamlarımızdan Recep, üç atlının yamo.· 

cı dolandıklarını haber verdi. 

Bir kayanın ardına gizlenerek gözetle .. 

meğe başladım, çok ~çmeden ağayı kü

çük oi!iunu v,. --:-~klanndan birini yukarı-

aını tuttuğumuz köprüye doğru hızlıca 

geldiklerini gördüm .. Zorlu bir çarpıntı 

duyuyordum içimde.. Hırsımdan mı, 

yoksa eşkıyalığa yeni başladığımdan mı 

bilmiyorum, ellerim titriyordu. 

Herifçi oğulları istedi~imiz yere ge .. 

lince, atlarını nişan alıp birden ateş aç .. 

tık .. ürken atların üzerinden ikisi yuvar• 

landı .. Uşak yüz geri kaçmak istedi. Fa
kat peşinden yağdırdığımız kurşunlar, 

atını kapaklattı:·~ı ... 

Ok gibi aşağıya fırladık. Ağa, kolla
rını yukarıya kaldırmış yal varıyordu: 

c-Aman ben ettim, siz etmeyin I> 

Kurtuluş yoktu .. Adamlarım, yaralı 

uşakla ağanın on beş yaşlarındaki oğlunu 

da yanıma getirmişlerdi .. Çocuğun hali, 

acınacak şeydi.. Rüzgiira tutulmuş yap~ 

rak gibi titriyordu. Ayaklaruna kapanı
yor. cAman amca.. Bağışla canımızı l> 

diye hün2iir hüngür ağlıyor~u. Ne yalan 

söyliyeyim acımayor değildim emme, 

benim de yüreğim yanıktı .. 

Annemin ölümü gözlerimde canlandı. 

7avallı kadıncağızın fu son sözleri: cMu

rat, oğlum 1.. beni öldürdüler .. > diye ku

laklarımda çınlamağa başladı. Sonra. 

zaptiye çavuşunun küfürleri, kamçı şa

kırtıları kafamı kemirdi, durdu .. Çocu
ğa: cHaydin se-n git, babanı da arkan

dan göndereceğiz! Zırlamal. .. > diye ha· 

ğırdım .. Atına bindirip yüzgeri yollan

dırdım. Yaralı uşağı da bir ağaca bağla~ 

mutlardı. 

Ağanın diz bağları çözülmüş gibi. ye .. 

re çömelmişti. cEh .. ağa, dedim. Kalk 

bakayım .. Her gün senin. bugün de bi

zim ... > 

Konuşamıyor, elleriyle yalvarıyordu .. 

Ayağımla dürterek kaldırdım, yüzüko
yun düştü .. 

-Nasıl, anamı öldürtür, beni. de zap-

bir kurıun bile- çoktu .. pis kanını dök.- - Sonra ne yaptınız~ 
mektense bu bulanık sularda boğdurmak - Köprü başında oturup çığara İçC' 
daha temiz bir iı olacaktı. cek değildim ya... Hayvanlarımıza atla .. 

- Haydi, dedim, ülen ... Kendini su- dığımız gibi. izimizi knybettik. Gene vet 

ya ati Yüzmek biliyorsan bağışladım ca- elini Allahın dağları ... 
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Alaiyeli 

Yeni 
Abdullahta 

Fiatlar 
Rekabetsiz satıslar • 

Pazarlıbız satı§ kanununun tatbikinden itibaren mağazamızdaki 
kumaşların fiatleri rekabet kabul etmiyecek derecede indirilere 
maktu fiat tesbit edilmi,tir. 

Yeni gelen Dormeuil fi§er, Fayn Vulen yerli ve Avrupa lruınatla
ın etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın mütterileri• 

me tavsiye ederim. 
Pettemalcılar Kazmirci 

H.ALAtYELtABDULLAH 
(2902) 
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[4 K~i,~IL~I~l~--P~A~R~A~T~~~R-~ Ô~a ~~ Şarki Avrupada 
, ==·, - , ·Alman nüfuzu 
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BiZANS SARA YJNIN iÇ YUZU 
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Burada adamı zehirlerler!. 
lngiliz ve Fransız nüfuzunun . 

Bu sözleri kömür gözlü d ilber söylemişti . Sebastiyano
nun dudağına götürdüğü şarap maşrapası elinde kaldı 

• • 
yerı~ı a lnilş bulunuyor 
YAZAN: (A.EDEN) Eski /ngiliz hariciye nazırı 

Avrupa, son hahalar içinde hepimizi rasilerin, devam edebümeleri için, diğer tesirleri olacalr.:tır. 1np1iz ticareti eauem 
endişeye dü,üren bir gerginlik devresi ~kil idareli hükümetlerin verdikleri kor• bugün Uzak prktaki vaziyetten çok mil-

Koca Göbeğin kansı, odanın esa- Kararını kafasına sokmuştu. dırdı ve tokuşturmak ister gibi bir geçirdi. Harp tehlikesi uzaklaşbnldıktan kuya benzer bir ıiddet ve heyecan gös· teeeeir olmuı bulunuyor. 
~ ~ olan ışığın karanlıkta bırak- Madam Eftimin zeki bakışların- hareket yaparken alelacele fısıldadı: sonra da hepimiz evvela büyük bir fe- termeleri lhımdır. lngiliz milletinin dilnyadaki umumi li-
~· kotcsindc ve adeta görünmez dan kendini gizlemek ve tanıtma· - Dikkat edin.. Burada adamı rahlık. duyduk. Fakat arkasından derhal BU&ün İngiliz efki.rı umumiycaini bil· caret vaziyetini tcabit etmesi ve kendm.. 

Vaziyette idi. mak için de arkasını ona dönmüştü. zehirle öldürürler.. istikbal için korku başladı ve her ne pa· hassa iki ıey me!!gul etmektedir. Bunlar iham olan pazarlan muhafaza İçin ted· 
~bastiyano, onun böyle oturmuı Sebastiyanoyu buraya sokan hay- Bu ihtar Sebastiyanonun gözleri- hatıına olursa olsun bu buhranlı vaziyet• da harici siyaset ve milli müdafaa mese· birler almuı liızımdır. 

\'~•Yetinde bile eski çaçaronluğunu dutlardan biri dışarı çıktı. Şarap ge- ni açmasına vesile oldu. lerin bir daha tekerrürüne meydan ver· lesidir. tngilizlerin bu iki sahada birleş· Milli müdafaa için de vaziyet budur. 
Ve 1\ "f h fa k f d .. U uzunu mu a za etme te o - tirdi. Şarap dolu bakır maşrapayı duda- memek lazım olduğunu anladık. meye muvaffak olmaları §Üphesizdir ki lnaanın baıına gelecekten. fena bile ol-. 
Ugtınu güzel kızın yerinden kalka- Masanın üzerine düzmeğe başla- ğına götürmüıken elinde tuttu. Kendimizi rahatlamış ve memnun his· çok büyük bir şey olacaktır. Fakat bu haberdar bulunmamuı tehlikeli hir ~ 

rak misafiri!.. ağırlamak için yakla!- dı. Genç kız hafifçe gülümsedi : setrnek için sebep varsa da duyduğumuz gayri kabil midir~ . dir. Harp takdirinde Fransa ile !ngilte-
1\\altta gösterdiği isticalden anladı. Sebastiyano ise kendisine tam _ Bakınız .. Ben içiyorum.. sevinci haldı gösterecek hiç bir sebep Önümüze çıkan müşkülat aşikar ve çok renin belki yalnız kendi ku.vetlerine gÜ· 

dı i~kböat Eftimin karısının nesi var- manaaiyle bir köylü edası vermekte Dedi .. Ve içti.. yok, bundan iftihar duymamıza ise daha büyük. Fakat bunlann önüne geçilemi- venmeye mecbur olacaklannı da kirme 
ı "yle yerinden kalkamıyordu. devam ediyor, saf bir adammıca gı"bi Se'-_ b h. l' l az sebep bulunabilir. yeceğini nnnetmiyorum... Hiç olmazsa inkar edemez. Bu kuvvet eyi bir tctkil&-

Bunu da haydutlardan biri Se-- ı< oastiyano, şara ın ze ır ı o ma-bastı yanındaki genç kızla şakalaşıyordu .. dığına kara gözlü güzelin bu hare- B.Beneşin istifa haberini acı duyma· büyük bir gayretle buna teşebbüs edil- ta uhip bulunursa daha büyük bir ma• 
,Yanonun kulağına fısıldadı: Bir aralık haydutlardan biri madam keti ile kanaat getirerek maşrapayı dan, hatta biraz hicap hissetmeden oku· mesi lazımdır. Hatta muvaffak olmak hiyet almıt olacaktır. 

her-:- Patronun kansı.. lki seneden Eftimin yanına giderek gizli gizli dikti. }'an kimse yoktur. Zira sulha Beneş hü- ümitleri çok az olsa bile. Şüphesiz ki fi- Fakat bir tehlike varsa o da, telılikeli 
d" ı kötürüm .. Bacaklarına inme in- görüştü. fakat bir türlü genç kızın neden kümelinin son dakikada ettiği yardım kir aynlıkları var ki bütün bunlar ayrıca dönemeci geçtikten sonra iki memlek• 
.ı~·· fki sene evveline gelinceye ka· Öt ki h d t t d k tı kendisine tehlikeyi evvelden haber çok büyük olmuştur. Çekoslovakya hü· bir de partilerin birbirine olan ayrılık- tin her şeyi yolunda görmesi ve mazide 
~r rneyhaney"ı o ı'dare eder, tez~ı..- G ekız aby u . a ışafrı çı mış. · kU · A k k b" f l"k 1 ·ı· 1 1 ld v 'b' 1 l 1 t~-ı !!;CU• enç u vazıyet ve ıraattan ıs- vermek istedigv ini anhvamamıştı. meta vrupayı pe ya ın ır e a e· anna ı uve o unuyor ar. o ugu gı ı ge i,i gUze uıu ler takip et-
"'I' ığı O yapardı. Şimdi bu hastahlt- 'f d ed ek kal BiTMEDi tten kurtarmıştır ve medeniyet ona kal'fı Bu §erait dahilinde milletin böyle bir meleridir. tan 8 d "h hv tı a e er şarap maşrapasını - - -.. onra ışarının tezga tar gıru ~hediyen borçlu le.alacaktır. birlikte kazanacağı itimat hissi içinde, Bu, hemen hemen gayet katiyetle fe. 
<>iluna bıraktı ve kendi cümbüsha- * yalnız dahilde deiil, aynı zamanda ha· lakete aürüldiyecek bir yoldur. Büyflk 

nenin tezg8htarı oldu. . Devlet garantisi altında Bizi endişeye dijfüren ıeylerden en riçte göreceği eyi neticeleri göz önünde Britanya, geniı müstemlekeleri ile, ... 
Scbastiyano sordu : mühimmi bugün olan bütün deiitiklik· bulundurmak lazımdır. Dahilde millet kert kuvvet balumından aşağı bir YUİ-
- Cümbüthane dediğiniz bu ka- . . \erin 4iddet istimali ile meydana getiril· meclisi kanoıklarından kurtulacaktır. Bu· yette bulunduiu takdirde ne devam ed. 

tan•-ı_ y · --L 8 b - BAŞTARAFI 2 lNCt SAYFADA -f memuru, bir de mUmeyyıde idare olu-~ ermı yauu.. unun urasın- mit bulunmasıdır. Ne kadar gizJemeye gün bu .ltanp.ldıklar daimi bir tekilde bilir, ne de bugünkü hayat eeviyesini ..... 
da han· · b' b" · · ·· k R E N K nuyor. Bilhassa lAboratuvar çalışmaları ı ınsan ır ırını zor gor~ .. .. çalışırsak c;alıoalım, huikat ortadadır. dnam etmektedir ve bwdann da harici hafaza edebilir. Biz öyle bir dünyada 

- BaL_ı_k Bö' 1 ka hkta .. Normal stand. 111 111 lV puvan irilik1 teknik bir işUr. Ve orada alınacak muır 
• DIUJ .. Y e ran go- mi k i.kt Brian - Kellog misakının imzalanması aiyaaete fena tesiri olmaktadır. yapyonaz ki. büyük devletler eon daki-

tü.len · l daha wlam l b·t - - - - - - bet bir netice, bUtUn me e et ısa- * 
lft- rnı~ ~r aag O ur, sen ı • 

7 29 32 26 13 615 420 
diyatında iyi bir netice olarak telill.1 :)e bütün milletlerin, aralanndaki ihtilaf- ita hazırlıiı ile tefkilltlanmlf bulunıqcw. 

-oq; ııın.. 1arı he.1 hususunda silaha müracaat etmi· Münih anl&flllaaa net:M:eainde Avrupa- lngilterenin bugGnkU ukert ve sivil ba-
Bu .. l • __ u u w 8 35 39 20 6 485 390 olunabilir. d h ul 1 d ~..:ı..l•Lı ,.L _ı,_ rl-L• b b:ı...::ı.. d 1 t1 1 .. L~ Se ~z enn 8111Uı 01augu manayı 

9 46 38 
lS 

3 365 375 
CEZA GöREN F1RMALAR veceklerine dair verdikleri taahhüt çok a us e ge en e15;,;...wer münimarr a uuannın u "TUA ev e er e mUUP 

baattyano anlamamazlıktan gel- .,eride kalmı• bulunuyor. Buaün Avrupa- ve ıümüUüdür. Bunu ne lcadar anlarsak yeee eclilebilecegıv·ni kimse iddia ... dem-di., 10 54 42 4 - 324 320 Devlet garantisi altında ihraç edilen • ., .. .... -
-:la hakim olan kanun kuvvet değildir o kadar eyi olur. Bununla beraber, bir gün bu muka. a d l k _ ,_ 11 66 34 - - 236 280 mallara teknik hatası veya sui niyetle 

~U •ıra a güze ız da yanına ya&.-
160 230 

.Je nedir> Orta ve Şarki Avrupada Jngi)iz ve yese mümkün olacakbr ve bu, pek ya. 
12 85 15 - - fena mal katanlar, nizamnamelere aykırı le 

l§b, Bu acı hakikatler karşısında lehimize Fransız nüfuzunun yerini Almanya al- ındır. Eğer miUl birlik teminine mu. 
._, tnce stand. hareket edenler, şiddetle tecziye olun. 

b· ""1Zın yüzünde korku ile kanşık maktadır. olarak yalnız bir noktayı ipret edebiliriz mıt bulunuyor. Bu nüfuzun daha nereye vaffak olunuraa lngiherenin hakiki al'ZQo 
ır safiyet, fakat gözlerinde, iri ka- 17 10 31 34 25 870 950 Teknik suçlarda, mahkeme karariyle ki o da ıudur: Avrupa milletleri sulha kadar varacağı da keatirilemez. Her hal· ıunu daha eyi göıtermek kabil olacak· 

ta ooo"'zl • d b" ··k b" k!!ı 1 halcı'katen, hatta büyu"k bir a~kla sanlmış de bunun lngı·tiz ticareti üzerinde mühı'm tar. 
~ erm e uyu ır ze C1 par ı- 18 26 31 23 20 685 850 tilccar 20 liraya kadar para cezası öder. · 

:Yordu. 19 40 30 20 10 500 670 İhraç edilecek malı kontrol ettirdikten bulunuyorlar. Bu hususta duyabileeeği-
Nazik davranmakla beraber vila· 20 45 32 18 5• 415 525 sonra bu malı tebdil ederek yerine kötil miz itimat ne olursa olsun Almanyada 

l'et adamını kritik ettiği belli idi. 21 77 23 _ _ 192 425 mal sevketmek istiyenlerin mahkemede lngiliz baıvekilini kar~ılıyan alkışlar bu-

Saray muhafız kumandanının, llıraç edilecek bilcUmle standard par .. a1acal<lan karar hiçte lehlerine d~ildir. nun inkar kabul etmez bir delilini tetkil 
~'kiden kalma iki illeti olduğunu bi- tilerinl.n bu standardlara yilzde 5 iyi, Bu gibllerin ellerindeki ihracat sertefl- etmektedir. Alman milleti lngiliz bqve
L!?rıız. Bunlardan biri malum. Ka- yilzde 5 fena tolerans dahilinde tetabuk kası alınarak bir daha ihraç hak.kını ile- kilini ıon hadiseler esnuında harbe mani 
~ayılık .. ikincisi de kadınlara kar- etmesi lAzımdır. tisap edemez. olmak için hiç bir ııeyden çekinmemiıt 
tı bir zaaf.. PALAMUT: Şimdiye kadar 6 üzilm ve 4 palamut olan bir adam sıfatı ile alkışladı ve bunda 

p akat o kalbinde ilk yer bulan ilk llıraç edUecok palamutlar tip - nümu- ihracat taciri nizamnameye aykın hare- da haklı idi. 
b!kı. . T eosyanın aşkı uğruna bo§U ne, nüınune, tanen ve tırnak olmak üze- ketlerinden mahkemeye verilerek kıs- Bunu işaret ederek kuvvet bulduktan 
0~una kendini... Gençliğini harap re başlıca dört sınıfa ayrılmıştır. men mahkıim olmuşlardır. Teknik ha- sonra istikbale doğru bakabiliriz. 

~~işti. Bizansın bu eski ve meşhur Tip - Nümunelerde ayrıca, iyiden fe- tasiyle de olsa, Uç defa mahkOm olan Harp ve sulh yolundaki tecrübenin 
ahışesi onu bir fare gibi kendi pen- naya doğru, krible, birsu, birinci natu- bir firmanın ihrncat sertefiknsı elinden sona ermiş olduğunu kimse iddia ede· 

çjleri arasında oynatmıştı. Saraydan :ı;el, ikinci naturel, engin ve rufuz nevi- alınır. me:ı. Hana bir çoklan en tehlikeli bir 
~ dığı ve kendi hayatına kasdeden }erine ayrılmaktadır. ŞlKA YET YOK vaziyet yaşamış olduğumuzu pek :zannet· 
adın iae Sebastiyanonun kalbine bir Bunların da yabancı madde, pelit, toz miyorlar. Fakat her ne olursa olsun, ın. 

tesadüf eseri olarak girmişti. Kaba- ve topraktan başka renk ve iriliklerine Şun\l ehemmiyetle tebarüz ettirmek gilterenin aynı vaziyete yeniden düpne-
~Yılık ve kadına .. Güzel, himayesiz göre analizleri ynpı~maktadır. isteriz ki, kontroldan şimdiye kadar hiç mesi için ber çareye bil§ vurmasının la-
b?dına karşı zaaftır ki onu bu sefer Kontrola tabi olan fındık ve yumur- bir şikayet vaki olmamqtır. Bunun baş- zımgeldiği hususunda millerimizin git· 

tle sarayda imparatoriçe T eofano- tadan ba§ka yakıoda arpa, buğday, yün lıca sebebi, ihracat firmalarının da dev· tikçe büyük bir arzu beslediğini göz 
l'\un müdafii yapmıştı. ve yapağı maddelerinin de kontroluna let garantisine kıymet verişleridir. önünde tutmak icap eder. 
k Şimdi de talii onu yine böyle bir başlanacaktır. Bu mahadla, diğer ihraç Malum okluğu üzere beynelmilel te- Bu hususta hepimiz müttefikiz ve bir 
~n yanına sevketmi~ti. iskelelerinden olduğu gibi, Izmirden de gaddi sisteminde çiyi pişmişe, na tercih çoklanmız milli emniyetimizin derhal te· 

k• Kara gözlü güzelin adını, sanını, beş kontrolör yün ve yapağı hakkındaki eden bir temayül vardır. Avrupalı alı· min edilmesini. yani tngilterenin silah· 
ırn olduğunu bilmemekle beraber bilgilerini artırmak üzere Süınel' bankın cılar arasında Iklısat vekaletinin yaptığı !anmasını en faal bir şekle sokmanın, bil· 

()~un evvela onun hakikaten eşsiz Bursadaki Merinos Knmgam fabrikası- bir anket neticesinde, yeni UzUın tipi haaa hava kuvvetlerimizin ve hava hü· 
r2;eJliğine vurulmuş .. Sonra da bu na staja gönderilmişlerdir. tesbitine karar verilmiştir. Bu tip üzüm· cumlnrına karşı müdafaa tertibatının ar· 
t aydutlar elindeki hayatına acımış.. NASIL ÇALIŞIYORLAR? Ier yıkanmış, fakat kUk.ürtlenmem.iş ola- tınlmasını istiyorlar. 
• .. Her halde yeni düşmüş olacaktı. Izmir_ ihracat kontrol d~~ çal1?- cak ve alıcı memleketlerdeki mlistehlik- * 

Sebastiyano içinden : ması, . ~dden Avrupa~. bır d~şUncen~n lerin istifadelerine ah olunacaktır: Ya- Partiler arasındaki münakap)arın 
- Bu maceranın sonunda Koca ifadesadir. Şef kQntrolor B. Alı Emrenın kında bu tip için çalışmalara başlana- mümkün olduğu kadar az olmasını temini 

~öbekten 1 ··.::.u"r çok çalışmnsiyle bir saat gibi işliyen bu caktır. milli bir vazife olarak görenler de çoli· onu a ır, saraya go ... .u 
\'c bu ge k b' · "l"k daire, şef kontrolörden maada 19 kontrol Ad. Bilget tur. Bu arzuda bulunanlara göre demok· 

Bir Ermeni gazetesi 
Çek meselesi için yazdığı bir maka

lede ermenilerden bahsediyor 
(Pnriste çıkan Taşruık pnrtisi organı) düşmesi çok milmkUn iken ideal metan&-

(aroç) yazıyor: ti elden bırakmıyan, mukadderatına ina- ' 
(GlinUn buhran ve kargaşalıkları nra- nan, disiplin ve nefsine itimadını muha

smda bir manzara) başlıklı başmakale- faza eden şu milletten örnek almak hı. 
sinde: Çekoslovakyanın, Alman tehdidi! zim için kfu'idir. (N.M) 
ve sulhu korumak maksadile inzimam 
eden İngiliz tazyiki karşısında gösterdiği 
sabır ve metanete işaretle, bir taraftan Bu Ja bir fikir 
Çekos1ovakyanın hami ve müdafileri -o--
olan Sovyet Rusya ile Fransarun yardım Franaanın asil ailelerinden Dübari sü-
teahhütlcrine rağmen Çek miletinin bu lalesine mensup olup lngilterede ya!!IYan 
elim anlarda bile hislerine ve galeyana 2 1 yatındaki Oerdır Dübari güzel ve 
kapılmayıp mukadderatını kendi diri- zengin bir kızdır. Vaktiyle on dördüncü 
janlarmın takdir ve basiretine tevdi et- Ludvig'in sarayını güzelleştirip şenlendi
mek ve onların hareketlerini güçleştir. ren icadın bu kızın büyük annesi idi. 
memek gibi yüksek bir siyasi olgunluk Londroda yaoıyan Bayan Derdır dainuı 
ve terbiye göstermekte bulunmuş olduk- hapisten çıkmııt kimselerle birlikte bulun
larını kayd ile diyor ki: maktadır. Evindeki bütün hizmetçileri de 

c Böyle bir vaziyet karşısında bizim bunlardandır. Kız. hapisten çıkmlf olan· 
gibi bir milletin (yani ermenilerin) ne lan yanında bulundurmakla beşeriyete 
yolda hareket edeceğini tetkik etnıiye-

1 
hizmet ettiğine kanidir. Filhakika, oirn· 

ceğiz. Ancak, bu hayati demde ümitsiz? diye kadar bu türlü insanlardan Fraıumz 
liğe, bozguna uğraması, ihtilaf ve ikiliğe güzeline hiç bir kötülük gelmemiştir. 

nç ıza ır ıyı ı yaparım. 
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Halk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lahur Şehzadesinin Hikayesi 

-1-
ti 1-tindistanda Lahur şehrinin hüküm· 
~tı Selim şahın cKelim> isiminde gayet 

t\l~eı L• v) d s· •• h d t t:>ır og u var ı . ır gun şa za e ea-
llyınd . 

ii .. a ışunuş ile meşgul iken sarayının 
illinden b·· ··k b' kA • Şah qd uyu ır arvan geçtı. -
~ c rncrıı.k ederek bunlan durdurup 
l ."arının ne olduğunu sordu. Ve cüm· 
l!atl'\d b' I(~ en ırer şey satın aldı. 

~ llrvanda Kiımirli bir tüccar vardı. 
Utıul'\ d" d·· b .. k "b trı .. ort e~ yu ten ı aret eşyası 

" eyanında birçok musavver kitaplar 
.._~dı. Şahzade bu kitapları pek beğenip 

•n aldı 1( • 
(:lirn k d" k d" k" 1 l\e en ı en ıne ıtap arı muaye-
~etken b" · • · · d b" · k '--'- arının ıçın e ır ıpe a.unıa-

L_ 9-rılnuı b' t · ·· el" B · b" ~ ır aavır gor u. u reaun ır 
t"csrn· "d· S Şa~ ' 1 ı. on derece güzel bir kızdı. 

de ltendi lccndine: 

dır-;-yA.caha bu tuvirin sahibi var mı· 
t:-ıidir> oksa :ressamın uydurması bir fCY 

Diye d" ·· 
'1Öndc • uı~ndi.ıkten sonra bir adam 

rap Kitınirli tüccarı caiırtta. Şah· 

:zade onu tenha olarak huzuruna kabu1 
ile iltifatta bulunduktan ıonra resmi gös
tererek: 

- Ey dostum rica ederim bu resmin 
aslı var mıdır) Eğer vnr ise kimdir'> Ba
na haber ver. 

Demekle tüccar : 
- Şahzadem bu Buhara emirinin .ltızı 

on bet ya~larında dünya güzeli bir kız· 
dır. 

4'.Kelim> bu haberi alınca tüccara ik
ram ederek izin verdi ve kendi de resmi 
temaoaya başladı. Gittikçe bu güzellik 
ona tesir ediyordu. Nihayet bir ifl}o§C)'4 
da oldu. Artık gece ve gündüz rahat ede
miyor, ahvah ile vakıt geçiriyordu. Ken
di kendine düfiindü: 

- Bunu pederime söylemiş olsam 
ya adam gönderip kızı ister ve yahut 
münasip değildir vezgeç der. Sırruna 

kimse vakıf olmazdan evvel gidip buna 
muvaffak olmağa gayret etmeli. Bililıara 
pederimden özür dilerim. o da beni af-

feder. mabsuatur. Bizim Emirin kızına hediye biraz bozulmUf olduğundan bunu tamir 
Şahzade epeyce düıündükten sonra olarak gönderilmiıtir. Şu oturan hadım· ettirmek için bir müce1lit dükkanına git· 

azimete katİyen karar verdi ve bir gece aiua Emirin hizmetindedir. Bu .ltumat- ti. Ve pazarlık ederek Kur'ana bıraktı. 
atına binerek Bubaraya doiru yOla çak• tan «Zühre• sultana e1bi8e yapacağım. Mücellit bunu tamir ile mefgul ihn Emi· 
tL Arkasından aramak için gelenlerin Cevabını verdi. Şahzade bu bapta bir rin huddamından Yusuf namında bir 
kendini bulamaması makaadiyle gece az tafsilat almak malcaadiyle: genç gördü. Pek beğendiğinden: 
ve gÜndüz giderek uzakl&fb. - Usta bu kumao çoktur. ihtimal ki - Aman rica ederim, bu Kur'anı 

Erteai gÜn ,.lızadenin ortadan kayb• Zühre sultan büyilktür. kerimi bana yüz altına satın alıver. Sana 
olduğu görülmekle ph her tarafa adam- Dedi. Terzi: da beş altın ikranr ederim. 
lar gönderdi İ8e de tahzadeden eser - Yallah evladım bilmem. Çünkü Dediği sırada cKelim> oraya geldi. 
bulamadılar. onu görmedim. Bu ağa doğrusunu bil· Selam vererek dükkana girip oturdu. 

cKelim> günlerce yol gittikten 10nra mem icap eder. cYU1uf. hizmeti Umerada bulunmakla 
Buharaya viaıl ve bir münuip hana nazil Demekle hadımaiaaı aöze karıtarak: tanınmıı bir adam olduğundan p.hzade· 
oldu. Ertesi gÜn ÇUftya gezmeğe çıktı. - Zühre sultan henüz on beı Y&ftn• yi dikkatle ııüzdükten sonra kendi ken-
Büyük bir terzi dükkanı nazarı dikkatini dadır. dine: 
celbettiğinden kapwnda durup bakb. ' Dedi. Kelim bu kadar haber almakla - Eğer bu genç p.hzade ve yahut 

Beo altı kalfa çallflYorlar, ihtiyar usta o ııilnlült iktifa ederek: bir Şaha menıuplardan değilse ben hiç 
da kıymettar bir kumat ölçüp biçmekle - Allah anuına ve babuma baiıı- birtcY bilmiyorum. 
iştigal ediyordu. Şahzade içeri girerek laaan: Dedikten eonra: 
selam verdi. Duaeiyle eözü kesti. Hadımağuı git· - Ey civan bu Kur' anı kerimi pek 

Şahın terzi b .... ı olduğunu bil&hara ti.itten eonra terzi: beğendim. Eğer bunu bana terketmek 
anladaiı ihtiyar: - Söz aramızda kalam cZühre> ka· mümkün ise her ne hediye arzu eder ise· 

- Aleykümaellm evladım. Hot gel· dar dünyada bir güzel yok.tur. niz vereyim. 
diniz. galiba buralı defilmıiz. Buyurua. Demekle tahzade istediği malUınatı Dedi. Kelim bunun hot eobbet ve gü· 
dedi. Kelim de uetanın bu davetine ica· alm.tf oldu. Dedi ki: zel bir adam olduğunu görüp sevdiii 
betle oturdu. - Usta ben lizden ~ hotlandım. için: 

- Uıta bu ne kadar güzel bir kum&f f Aruıra görüşelim, ıimdilik müaaadenizle - Birader dünya ve ahret kardCfim 
bunu bu vilayette mi imli ederler> gideyim. olunuz. Bu Kur· anıkerimi •İze hibe ve 

Diye ıordu. · Diyerek oradan çık.ıp hana avdet ey• hediye eyledim. 
Terzi: ledi. Cevabını vermekle Yusuf bu derece 
- Evladım bu kumllf Çinde yapabr. Ertesi ııUn gayet efizel yazılı bir kuran camertliie tattı. Kendi .kendine bu eyili-

Herkese satılmaz, ümeraya ve phlara nrdı. Beraber getirmifti. Yolda cildi ie ne yolda mukabele edeceğini dütü-

nerek saraya gitti. 
Kelim hana avdet etti. cZübre> a

tanı görebilmeği düoünüyordu. O gece 

pek az. uyudu. Sabah erkenden kalkti. 
Hiç olmazsa bugün de şehrin etrafındaki 
bağ ve bahçeleri tema!!'l edeyim diyerek 
piyade ve yalnız bağlar arasına gitti. Do
laıırken yüzlerce ağaçlar arasında, mG

ferrih bir yerde bir çeşmeye raııtgeldi. 
Bu çeşmenin karıısında büyük bir bina 
vardı. Binanın pcnçereleri bu çetm~ 
nazırdı. Çeşmede ne söylense pençete
lcrden duyulurdu. 

Kelim ıah epeyce yorulmuttu. Çcpne
nin yanında biraz uzandı ve uykuya dal
dı. Bir saat kadar sonra uyandı, kalkıp 
yüzünü çe!!meden yıkadı. Sonra kendi 
kendine söylenmeie. eğlenmeğe başlacb. 
Nihayet ahvah ile biraz derdini döktl. 
Sonra baıından sanğını çıkanp ~ 
nin yanına koyarak ona hitaben ,&yl. 
söylemeie başladı : 

- Ey muhterem sarığım. Ben Lahur 
oahzadcsi Kelim şahım. Senin huzuruna 
geldim. Bana bir naıihat vermeni rica,ı 
ederim. 

Sonra guya sarık cevap verir gibi: 

- Ey esiri aık olan bir kerre Emlııı
zade iken, yatmafa yataklar beğenma 
iken timdi topraklara yüzünü SÜriİyOI'" 

9Un t Bu kadar zahmet ve beladan eonıa 
-BITMEDt-
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Mistinget ·ı renler i durduran altın çalan 

Dün yaya ilan ediyor 
'•Bacakları 50 

yaşında ! ,, 

Yaralı Gangster hasta
neden kaçırıldı 

Meıhur F ran1ız artisti Miatinget haya· 

bnda ilk defa olaTak tayyareye binmİf 

Te Paristen Londraya gitmiıtir. 
Heırien her gün tayyareye binen Ame· 

rikalı yıldızla Miotingeti her halde mu
kayese edemeyiz. Çünkü Fransız artisti 

e&li bir sanatklrdır ve bugün elli yaıın· 

da olduğunu bizzat kendioi itiraf etmek

tedir. 
Yat hakkındaki itiraf bir kadının ağ

zından çıkbğı zaman ne büyülı: bir haki
kat oluyor. Fakat artist bunu yatının da 
ha fazla olduğu halı:k.ındaki şayiaları tek
zip mahiyateinde olarak. aöylemiftir. 

Mistinget Londraya gittiii aece otelin 
salonuna inmit ve herkes etrafma topla
nırken artist elindeki bir k&ğıdı göıtermiş 
ve tunları söylemifrir: 

- Hepiniz buraya bakın 1 Bu benim 
nüfus tezkerem. Burada 1888 eeneıinde 

doğduğum yazılı. itte okuyorum: 
c 1888 aene.i, bu ayın 6 ıncı günü, .... 

bahın aaat iki.inde Jan Burjua ismi veri
len kaz baba.eının 'Ye anumın çocuiu ola
rak dünyaya gelmiftir.> 

Şimdi bunu gördünüz ya} O halde 
bilhassa eiz gazeteciler, bütün dünyaya 
ilin etmelisiniz ki, elli bin lngiliz liraoına 

Iİgorta edilmit olan bacaklanm, ancak 

22 Eylülde Marsilyadan Aviyona gi

den bir treni durdurarak Belçika Kongo
aundan getirilmekte olan 180 kilo altını 
çalan gangsterlerden dokuzu yakalan

mıştır. Cangıterlerden Mihelôs poliole 
çarpıfırlı:en yaralandığı için Marisilyada 
haotaneye getirilmiştir. Fakat bir ltalyan 

olan bu haydut ağu yaralı olduğu halde 
götürüldüğü hastaneden kaçırılm19br. 

Haydudun arkadaşları saat yedide elek

trik cereyanını kesmi~ler, yarım saat ka

dar karanlıkta kalan hastaneye pencere

den içeri girerek ağır yaralı Mihelisi alıp 

götürmüşlerdir. Çalınan altınların yarısı 

bulunmuşaa da yaralı haydudun kimse

ye görünmeden nasıl kaçırılabildiği her
kesi hayrette bırakmıştır. 

Almanya'da 
Doğum 

gittikçe 
artıyor 

__ __,p __ _ 

F ransada akıine 
Alman jetatiatik dairemi tarafından 

neıredilen eon bir rapora söre bu ısene
nin ôlk üç ayında Almanyada 363.000 
doğum kaydedilmittir ve bu rakam ge-

1 

çen sene aynı müddet zarfındakinden 

12.000 fazladır. 
Buna mukabil üç ay zarfında 233.000 

kiti ölmüttür iti bu da geçen eenekine 
nazara1T 24.000 azdır. Bu ıuretle, bu oe-
nenin ilk üç ayı içinde doğanlar ölenler .. 
den 1 30. 000 fazla<lor. 

Bu rakamlar F ranoadaki doğum vazi
yetinin tamamen akıini gösteriyor. Çün
kü Franıada aynı devre zarfında doğum 

1.300 azallTUf, ölüm ioe 15.000 artmıı
tır. ölenler doğanlardan 35.000 fazla
dır. 

elli yqmdadrr .. Büyük babala=n ha- l.ngltere -'e son mo -'a D k 'k d 100 k balarının beni aahnede ıeyrettiklerine Qı Qı a ı a a urşun 
Clair çıkanJan taYia1ann hepai yalandır. > İngiltere kadınlan arasında en •on Amerikadaki •i1ah fabrikalarında mü-

Mistinget ispatlı tekzibe hakkında de- moda kırmlZl ayaltkabı ve kırmızı çorap- tehassıslık eden Con Harant isminde bir 

veran eden ban ıözler lizerine lüzum lardır. Bir çok fabrikalar kırmızı ayilla- mühendis dakikada 100 kurşun atan ye
görmüştür. Fak.at, elli yaşında olduğunu bı imaline ba~lamı§tır. Kırmızı çorapla ni bir eil8h icat etmiştir. Makineli tüfeğe 
itiraf ederken ihtiyarlığını biç ak.hna ge· bu ayakkabıları geyen kadınlar eldiven benziyen bu silihm ilk tecrüheıi yapıla

tiımemeltte ve bunu nüfus ki.ğıdı ile iı- ve çantalarını da kırmızı İntihap ediyor- rak muvafık görülmüştür. Si18.h1 1tuJla .. 
pat ederlr:en genç olduğunu ispat ediyor- lar. nanlar bir mitralyöz kullanır gibi düı-
mut gibi dananmaktadır. 1------------------ımana kurşun yağdırabilecektir. 

Artist, hllikaten hayli yatlı olmasına her ay edebiyat ve eanat menauplannı Amerika askeri makamları yeni eilih-
raimen, eahne hayabndan çdUlm..iş de- hi1' araya tophyan ziyafetler tertip eder. tan 7500 tane yapılmasın ı emretmittir. 

;ıildôr ve vücudu heniiz zindeliğini mu· Bu toplantılarda ekıeriya binden fazla y ahudilere spor 
:\.alaza ederek, güzel bir danoöz olarak davetli bulunur. 

ı.almaktadır. Mistinget de bu ay verilecek ziyafette y & Sak 
Miatinget Londraya davet üz.erine git- bulunmak üzere davet edilmi§tİr. Fran· 

miştir. Kendisini oraya Londranın meı- sız artisti toplantının en itibardak.i aima· 
bur kadın •İmalarından biri olan miı F oy) lanndan birini teşkil edecek ve yemeğin 
İlmindeki bir genç kadın çağınruşbr. 24 sonunda ıöyliyeceği bir nutukla kadehini 
yaşında olan Miı F oyl, Londranm en bü- Ba,vekil Çemberleynin terefine kaldıra
yük kütüphanelerinden birini İ§letir ve caktır. 

"' --
- --

Viyanada yqıyan bütün yahudilere 
•por oynamak yaoak edilmittir. Tedbirin 

alınmasına sebep, epor 8ahasında Yahu~ 

di.eJere karşı tecavüzü menetmek olduğu 
eöyleniyor. 

-

Robert Taylor 
Yeni sevdalar peşinde .. 

Artist yaşadığı dünyadan memnun değil 
Büyük Alman mecmuası cMayn nıotırdı. 

Film> in bir mulfarriri Holivutta aeyaha-
tc çıkmıştır. Muharrir mecmuaya §Un· 

lan yazıyor: 

c Yazıcılık hayahmda mevzu kıtlığına 
uğrasam aklıma hemen Los Anceloı ge
liyor. Çünkü Holivuda gittiğim zaman 
mevzu bolluğu İçinde boğulup kalıyo· 

rum. Dünyaya söylemek istediğim bütün 
yeni §eylerin hepsi Ho1ivudda mevcut .. 

tur. 

Holivudu bu defaki ziyaretimde her· 

kesten evvel Konrad Vaydla ile kartılat· 
hm. yeni bir filim çevirmekte olan reji
sör beni atelyesine götürdü. Bu filim 

hakkında o, benim birçok şeyler yazaca .. 
ğımı zannediyorsa da, ben bunu yapını· 
yacağım. 

Atelyeden döndükten sonra filim re
jisörü Van Dayk, son eserlerini göster· 
mck üzere beni filimin çevrildiği yere da
vet etti. Tarihi bir piyesi filime alıyorlar· 
dL Tam techizath be§ yüz asker azgın 
atlar önünde gec.~yi bekliyordu. O gece 

büyük bir muharebe sahnesi filime alına· 
cakh. Karanlığı aydın1atacalı: makineler
i~ filim çekecek operatörler bekleşiyor
du. Bütün bu askerler benim üzerime 
hücum ederek öldürmeğe kalkaalar diye 
düıündüm ve Van Dayk hakkında da 
hiç birşey yazmamağa karar verdim. Er
teoi gün Robert Taylordan bir davetiye 
aldım. Beni kötkünde bir yemeğe çağı• 
rıyordu. Bu davet beni çok sevindirdi. 
Çünkü, geçen ıene Holivuda gitıniıken 
onunla görütenıs:miştim. Halbuki, bütün 
dünyanın bahsettiği bir artistle ıimdiye 
kadar görüşememiş olmaklığım mesleğim 
için bir kusur teşkil ediyordu. 

Randevuyu Holivudun meşhur ve bü
yük artistlerinin karşılaııp buluıtuğu 

Haynrôl lokantasında kararlatbrtnJfbk. 
Lokanta sahibi Haynrif Bergman Viya
nanın eski opera artistlerindendir. Han .. 
dverde büyüyen bu artiot birçok filimler
de rol almııtır. Holivudun büyülı: cad
deoindeki lokantası turistlerle dolup bo
şalıyor. Çünkü turistler görmek istedik
leri büyük artİ•tlcre ancak buTada tesa• 
düf edebiliyorlardı. Bu pratik lokantacı 

ainema artist1erinin kazandığı parayı bu
rada ltazanahiliyor. Lo1'.antanın kap11ın
dan İçeri girince, bôr köşede, Robert Tay• 
loru Oto Kaan ile batbaıa vermiş, konu
§Uyor buldum. Oto Kaan Holivut filim

ciliğini finanse eden birkaç büyük 2en· 
ginden biridir. Bu bangeT beni tanıdı ve 
Robert Taylörün yanına götürerek ta-

* Oçümüz bir otombille Holivudun dik 
bir caddesinden geçerek ve memleket 
dışında yamaçlardan inerek ilerlerken 
gözümün önünden gelip geçen villilar 
birbirinden daha güzelleşiyordu. Yollar 
uzadıkça insanı meclUp eden manzaarlar 
genôıliyordu. Otomobil yavaıladı. Saray. 
lardakine benziyen mükellef bir parkın 
içinde kar gibi beyaz bir at ki~niyordu. 

Bu parkın ortasındaki villa Robert 
T aylöründü. Daha ötede Duglaı Fer
bank ile Mirna Loyun ev yahut sarayları 
vardı. Holivudun burada filimi üç evle 

nihayetleniyordu. Öyle güzel manzaralı 
bir filim ki taYet Dante görmüı oloaydı 
kitabında burasını cennetten bir köıe 
olarak tavıif edebilirdi. Falc:at, Dante, 
Holivudun bir yamacında böyle güzel 

yerlerin bulunacağını nereden tasavvur 
edecekti. Vill8.nın içine, tarkın en nefis 
halıları ile döşenmiş aydınlık bir oalon
dan geliyor. Holün dibindeki raflardaki 
kitaplar çok itinalı olarak taınif edilmiı. 
Robertin aoiotanı genç bir zat bizi kar
ıılıyor. Oturuyoruz. Ben hali, Robert 
Taylörü derin, derin tetkik etmek me
rakından kendimi bir türlü kurtaramıyo
rum. Taoavurumdan çok daha ıüratli 

kendioiyle oeviterek doıtlattık. Birbôri
mize alıttık bile .. 

Viyanalı vatandatım kendi vatanın

dan uzağa gidince aç kalacağını zanne
decek kadar yemek huıuında miitkülpe
oentıi. F alr.at Robertin evinde öğle ye
meğine oturduğumuz ıofraya, hiç bek
lemediğimiz güzel yemekler birer, birer 
ııra1arunağa baılayınca bu fikirden vaz
geçti. Herşeyi getirmitlerdi. Her yemek 
deği~ince masanın üzeri de değişiyordu. 
En pahalı içkiler maeamızı ıüsliyordu. 

Yemek masaoında Robertle çok ha
raretli konuıtuk. Üç saat mütemadiyen 
konuştuğumuz halde bıkmıyorduk, ni
hayet maAadan kalkarken biribirimize 
daha yakınlaımıttık .. Orada konuıtukla
nm.ızın yar1eını bu:rada yazacak olsam 
bütün dünyada heyecan doğurnr. Fakat 
konuıtuklanmızı dıpn vermiycceğimiz 

konUftulJanmızı dıprı venniyec.eğimize 

dair oözleştiğimiz için burada kaydetmek 
münasip değildir. Yalnız tura.sını söyli
yebilirim ki. Robert T aylör, Holivuttan 

memnun değildir. Filim tehrinin delilik 
leri, ıuursuzlukları ile beraber dünyanın 
en çok tanıdığımız ve isimlerini ağzımız .. 
dan düşürmediğimiz büyük fÖhretlilerin 
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Londra 
sinemalarında 

Aşıklar için hususi 
yerler ayrılıyor 

Sinemaya gidenler bilirler ki a§k .A 
cerasını baz.an sade beyaz perde üzerıJl~ 
değil, sinema salonunda da ıeyretııı ~ 

kabildir. Bazı çiftler filimde cereyan ed 
aşk macerasından ziyade kendi a~klarİY 
meşgu] bulunur ve onların arkasında o 
ranlar perde üzerindeki artiat1erin çek 
releri yerine bu iki 8.şığın batlarınııı 

dudaklarının birbirine yaklqbğını gÖ,-0; 
!er. Filimdeki macera ile alakaıı olınlJ'" 
bazı sözlerin kulaklarına geldiğini ifitir 
ler. 

Bundan fÜphe.iz çiftlerden ba§ka b 
keı §ikayetçidir. O halde ıinema•" 
müşterilerine, il&n ettiği filimden b•tİ' 
bir aşk sahnesi göstermeye hakkı 
mıdır~ 

Fakat bu gibi çiftlerin einemaya 
mesini veya ıinema salonunda ltendi1d 
ni artiet yerine koyup kendi qlr: macert 
)arının filmini çevirmelerini yaeak ~ 
melt ıinemanın her halde menfaatine ıdt 
ğildôr. 

lıte, bunu düıünen Londradaki bl 
sinema müıterilerinin her ilci kısmını dl 
memnun edecek bir uıul bulmuttur. I> 
ğer koltuklara nazaran fiati biraz dol>' 

yükııek olan bu k11ımda çiftler ıı•1" 
rahattırlar. Çünkü koltuklar çiftlerin y• 
lanndakileri ve arkalarını rahrıtsız ~tf1'1 

yecek tekilde ııralanmıştır. 
Şimdi Sinemanın ııerek &1.ı. gertl 

Aşık o)mıyan müıteTileri de memnundof 
<Aşıklar kısmı> da ilamaııaallah hiç bel 
kalmamakta İrnİJ.. 

---··---
Dünyanın en 

adamı • 
zengın 

Amerika tütün kralının kızı Bayan D" 
riı Kromvel yalnız Amerikanın deii' 
bütün dünyanın en zengin kadınıdır. & 
kadın on milyon dolar oarfederek lncild' 
bahoi geçen kule gibi bôr kule yapbrnı•· 
ğa baılaınışbr. Amerikalı mühendisi•' 
kulenin İnpsına hararetle devam ediyof 
lar. • 

1600 mükaleme y a• 
pılan bir kablo 

iki lngiliz mühendiıi yeni bir harilı.' 
addedilecek bir kablo inp11na muvaf~ 
olmuftur. Bu kablo elektrôkçilik tek•r 
ğinde yeni bir kapı açacakbr. 800 ırı~· 
kllemeyi aynı zamanda alıp veren, 1 601 
mükalemeye vasıtalık eden kablo rnO' 

deın tekniğin §aheserlerinden birisidir· 

hafifliklerini Robert hiç beğenmiyol 

Eğer onun söyledikleri tatbik ediJectİ 
olursa dünyanın yüzü büıbütün ba~' 
bir şekil alacaktır. . 

-

.. 

Tarihi macera Demir Maske Fransa tarihinin 1 

' 
. 

ve esrar romanı 
1 -

Sarsıldı. 

Şövalyeye doğru eğildi. 

- Orada. Pençere kenarında .. Ma
dam dö Montespanın yanında.. O.. de
ğil mi? 

- Evet Sir .. 

- Vay canına .. Ne nefis kız .. Ne ideal 
güzel Şövalye .. 

- Sir .. Onun yanıbaşında da madam 
Suvanson duruyor. 

- Yaman avukatsın Şövalye .. Merak 
etme .. Senin gibi müdafii olduktan sonra 
partiyi kazanmıştır. Kontesi gördüğüme 
ve sesimi çıkannadığıma nazaran ken
disini af etmiş olmuyor muyum? 

Ve göziinden Suzanı ayınnadan sık 
adımlarla onun bulunduğu tarafa yü
rüdü. 

Yiik~ek sesle: 

dikerek Kontesin eözünü 1'.eati. 
- Kalkınız madam.. dedi. Sizin çok 

sadık müdafileriniz sarayımda ne maJc .. 
satla bulunduğunuzu bana haber ver
mekte gecikmediler.. Bu makoadıruz bi
zim tarahmızdan. da tasvip ve takdir 
edilmiştir ve tekrar teveccühlerimiz.in 
üzerinizde olması için kifidir. 

Siz. son ... seyahatinizden evvel Tüilöri 
sarayında oturuyordunuz değil mi) 

- Evet Sir .. 
- Oradaki dairenizi tekrar iı,gal ede-

bilirsiniz .. 
- Sir .. Bu kadar büyük bir lütuf ... 
- Sizi taltif için kafi bile değildir .. 

(Suzana dönerelr:) siz de matmazel. ya
nımıza biraz yakla31nız. 

Suzan o Ana kadar mahcubiyetinden 
başını kaldırıp kralın yüzüne bakmatn.lf-
tı. 

- M adam Suvanson .. dedi .. Yaklaşı-
Aynı vaziyette bir kaç adım attı. 
Yüzü kıpkırmızı idi. 

nız!. 

, Bu Lc;m\n tesıri salonda bir bomba te
sir i b ı rak tı . 

B iitiin bn<lar kalktı. 

}-J e-p~ İ de k ontes d ö Suvansonun mey
da~ ;ı cıktı~ın ı ve artık bu sefer tamamen 

f ~ahv~l :"'!l~-ğa hükme ttiler. Yalnız kralın 
ye r.:;:c! İ H n~r:yc t Da n lc ter bunun tama
rne-n ak"'in i cl:i şündü. 

- f ~te , c!iye mırıldandı. Korktuğum 

tehLke n .h '\'" t bn.ş ~österdi . Kral, ken· 

Kral. tatlı bir ıcsle: 

- Matmazel.. diye devam etti. Sizin 
maruz kaldığınız büyük acıyı öğrendim 
ve acınızı hafifletmek için elimden ge· 
leni yapacağıma emin olunuz. Bugijnden 
itibaren artık sarayımı terketmiycceksi
niz. Majes te kraliçenin nezdinde, dam 
dönürleri, arasında y~r alacaksınız. Fa
kat . .. Niçin ba~ınızı daima eğiyorsunuz .. 
Korkmayınız matmazel.. Kaldırınız ba-

disi. ku:ul.:ı :l tuzağa hiç dü~ünmeden 11ın1zı .. Bana bakınız .. 
gözü k~T':::. 1ı i!~~ tii .. F a kat ben de güzü

mü a~ac:ıt,:m ve intikam alacağım .. 

On d ördüncü Luinin emri üzerine halk 
kontec:e yer açmıştı. 

Kontes dö Suvanson koşarak kra1ın 

ayaklarına kapandı. 

- Sir.. dedi. Ben majestenizden. 
kendim için ne merhamet ve ne de af 
İ!temiyorum. Fakat ..• 

t·' ""A], rözlerini matmazel dö Brevana 

Suzan itaat etti. 

Başını henüz kaldırmı§ ve gözJerini 
on dördüncü Luiye çevirmişti ki bir çığ
lık kopardı. 

Şa§ırmış bir halde: 

- Monsenyör ... 
Diye mınldandL Kral güldü. 
- Bana cSir> diye hitap ediniz mat

mazel ve iımini.zi ıöyleyiniL 
Fakat genç kız derin bir heyecan için-

. 
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Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

de •endelemif.. Titriyen diz kapakları 

vücudunu fazla tutamıyacak hale ge1miı
tt 

- Oo ... Oo ... Fransa kralı .• 

Diye mırıldanırken kendinden geçti .. 
Yere yuvarlanacağı sırada kral büyük bir 
çeviklikle koştu ve onu kolları araoında 
tuttu. 

- kördüğüm noktası 
Suz.anın heyecanının eebebini anlama

ğa lüzum görmeden earayın kadınlar 

kihyaoı olan Diiteı Clö Navaya oeslen

di: 
- Madam dö Navay.. Madam dö 

Navay çabuk geliniz. 
Düşeı koprak geldi. 
- Çabuk madam, bu kızcağızla meş

gul olunuz ve ona en büyük ihtimamı 

göıteriniz .. 
Bu •ırada Şövalye dö Loren birden 

ileri atJdL Suzanı kralın ~olları arasın
dan aldı. 

- Sir... dedi. Majeıteleri müsaade 
ederlerse matmazeli ben madam dö Na
vayın intihap edecekleri odaya kadar 
götüreyim .. 

- Pekala .. Fakat ,öv al ye çabuk olu
nuz ve derhal hana malUmat getiriniz. 

Madam Suvanson da ileri atıldf. 
- Sir .. dedi. Benim vazifem.in de bir 

evlat gibi sevdiğim bu kızcağızın bu 
irunda yanında bulunmak olduğunu tes
lim buyurur musunuz'> 

- Hakkınız var madam.. Siz de gi .. 
debilirsiniz .. 

Ve bu grup uzakJa§rp kayboluncaya 
kadar kralın gözleri matmazel Brevanın 
üzc-rinden ayrılmadı. 

Başını çevirdiği zaman madam Mon· 
tcspanla karşıla ştı. 

On dördüncü Lui gülümsedi. 
- Ah madam La Markiz .. dedi. Si

zin bu kızcağıza karşı gösterdiğiniz ali.
kayı ve bu küçük komployu hazırlayan~ 
lar arasında bulunduğunuzu biliyorum. 

- Eğer majestelerinizin hoşuna git .. 
miyecek bir harekette bulunmuş isem 
kendimi pek bedbaht oayacağım .. 

- Bilakio madam .. Hatta bunun için 
size minettanm bile.. Söyleyiniz. Ben
den bir dileğiniz varea hemen kabul ede
rim. 

Ah Sir .. lıtirhamımm iltifat görıoİ' 
yeceğinden korkuyorum .. 

- Söz verdim madam .. Niçin kork.ıl' 
yorsunuz .. 

B -"'' u eöz üzerine Markiz. saklar ..-
önünde durduğu bir kadını meydana çJ 

kardı. Şayanı dôkkat derecede güzel ~· 
siyahlar geymiş olan bu kadını bal g0' 
rür görmez tanıdı. Memnuniyetaizlik ifil' 
de eden bir sesle: 

- Madam Skarron ... 
Diye •Öylendi .. 
Madam dö Montespan: 
- Evet Sir ... dedi .. Madam Skaır•" 

Ve istirhamım da onun içindir. 
Kral Montespana parmağını uzal11' 

rak: 

- Markiz.. Markiz.. dedi. Belki l>İ1 

gün gelecek bu kadar merhametli har<' 
ketinize nadim olacakıınız. (Sonra geııf 
dula dönerek) madam .. diye •ordu .. IJİ' 
leğiniz nedir) 

- Sir .. Majesteniz zevcim Skaıro,,
bin beş yüz liralık bir tahoioat lütfeınıil' 
tiniz. 

- Anlıyorum madam.. Size iki bjıll 
liralık bir tahsisat veriyorum .. 

-BiTMEDi-

Mektep kitapları 
Bu sene Kültür Bakanlığı111~ 

baadırbnı• olduğu bütün mekteP 
kitapları Hisar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

S ATILMAKT A D I R 
ı-26 (29ss> s. 6 
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Köşesi 
• • 
Tansiyon merakı 

Y uan: Dr. Niyui tibami 

[BORSA] 
OZOM 

1 1 00 jiro ve şü . 
1O1 1 Paterson 
936 1. Ozüm Tarım 
743 inhisar ida. 
646 F. Solari 

9 50 
10 75 
10 
6 25 

10 50 

18 
15 
17 50 
10 75 
12 75 
13 50 
13 

SAYFA: T 
il 5 

Yugoalavya mektupları 

Der Gü:nBir llifiıiye Bir Türk Şehri: 

Tiyatrodan sonra YENiPAZAR 
Nadya Zelenina annesiyle beraber ti-

yatroya gitmişti. <Evgeniya Onegin> 

Gün geçmiyor ki bir veya birkaç me
'-klı ile kal'flla§mıyalım. 

484 M. j. Taranto 11 
3 72 A. R. üzümcü 1 O 
247 M. H. Nazlı 13 1 3 75 operasını seyrettikten sonra eve gelmiş, 

mıldadı. Bu sevinç ilk önce küçüktü ve 
yüreğinde lastik bi:: top gibi yuvarlamp 
duruyordu; sonra, büyüdü, genişledi ve 
bir dalga gibi bütün yüreğini istila etti. 

Sermayesi yedi buçuk liralık mağazalar -
yüz paraya aeyredilen sinemalar • kahveyi 
şekerli içmek istiyen şekerini evden getirir , Halk aannnda tansiyon sıtma kadar 

dile dolanmıt bir hastalık i~retidir. Bir 
~Plantıda hatti yolda veya kahvede 
dolttorun ilk karşıla§acağı sual ~udur: 
l' •naiyon kireçli sulardan, fazla et ye
tneJcten yülc.selirmi~. Hep kaynak su iç
&enı, eti keaıem acaba bu tehlileeyi ön -
tıyebilir miyim} Hele biraz münevver 
len ya,ta kadınlarımızın dillerinde tan

Iİyon iman tanunaz bir ejder gibi do
la11naktadrr. T ansiyonlannın biraz yük
tek olduğu söylenince artık hayat ka
"-ı\ldt olmuştur. 
Kımıldamaktan korkar, ellerini sıcak 

"1dan soğuk suya aokmaL. O işitmiştir 

iti en küçük bir c.ümle esnasında tansi-
)'on yüksek olunca birdenbire ölüveren~ 
ler vardır. O görmü,tür ki. tansiyonu 
)'ijJcsek olanlann kolu bacağı bir anda 
tutmaz olmuştur. 
Kliniğe ,gözünden, k.ulağından şikayet

le gelen hastalar her türlü dikkatli mua
>'eneye rağmen yüzlerinde bir .tatminsiz
liğin ifadesini tafırlar. Sebebini sorarşa
tıız. Ezilir büzülür, fakat İçindeki 

0

kurt 
Uaimi teşvik halindedir. Nihayd sebebi
ni izah eder: • 

«Doktor bir de tansiyonuma bak111a
nız1 rica cclecektim de.> , Hutalığiyle 

tansiyon arasında münasebet olmadığı~ı 
IÖylemek boş bir zahmet ol~yor. Hasta 
t.naiyon aleti koluna geçmeyince rahat 

edemiyor .. 
Demek oluyor ki yersiz bir tansiyon 

ltıerakı karpsındayız. Bunu ~azan dikka· 
te alarak lüzumsuz yere doktor muaye· 
llehanesinin eşiklerini afındıran meraklı
lılan tatmin etmek ve tansiyonun ifade 
ettiği manayı ortaya koymak maksacliy)e 
bugünkü yazıma bu bahsi m'evzu yap
tım. 

Ben eminim ki tansiyondan bu kadar 
çok ürkenlerin büyük bir ekseriyeti tan
aiyonun mahiyetini ve delakt ettiği ma· 
l'tayı bilmeden günlerini azap ve vesvese 
İçinde geçirmektedirler. Tans~on nedir:> 

ı-ansiyon yükselince neler olur} · 

KorunJWl ~releri var mıdll';> Bu sual
lere cevap vermek tansiyonun mahiye
ti ye delllet ettiii manayı anlamak için

1 

,_ . ' 
1tafidir zannederim. 

Tansiyon her kalp darbesiyle kalpten 
fırlayıp damarlara geçen kanın damar 
cidarında husule getirdiği gerginliğin 
rakamlo. ifadesidir. Bu rakam azami taz

}'iki gösterİT. Ve tabii olar~k 1 1-14. ara
sında oynar. iki kalp darbesi arasın°daki 
Zllınanda 'damar §İtmesinde bir miktar 
ka.n bullanacağı tabii olduğundan bu ka
J\ın da damar cidannda husule getirdiği 
ıerginliğin rakamla ifadesine asgari taz

Yilt deniliyor. Bu da 6-8 arasında nusan 
etmektedir, 

Şu lcua tavsif ten anlaıılıyor ki damar
lllnn cidan her hangi bir sebeple tabii 
elastikiyetini kaybederse içindeki boşluk 
her kalp darbesiyle gelen kanla büyüye• 
nıiyecek.. Ve huri.un netic'esı "olarak ta 
kanın cidara' yaptığı tazyik fazlalaş~cak
tır. Vaziyeti daha eyi anlamak iÇin' ge
rıi§ bir çe~meden akan suyıin ~iki ile 
•Ynı çeşmeye takılan dar bir hortumun 
aizından fışlcıran suyun tazyikini zihnen 
mukayese etmek kafidir. 

Dernek oluyor ki tansiyonu yükselten 
sebeplerin başı damarların daralmasıdır. 
Bu daralma geçicidir ve yahut daimi 
olarak bulunur. Çok yemeği müteakip 
tansiyon geçici' olarak yük.seleceği gibi 

bedeni ve zihni büyük yor~unluklardan 
llonra da pek ali\ tansiyon ibresi f ırlıya
bilir. Bugün tababetin başlıca mevzuu 
olan ve esrarengiz bir alem gibi karşı
mızda bulunan ve ismine dahili fraz sis
tctni dediğimiz bir kompleksin her hangi 
Lir sebeple muvakkaten teşevvü;ıü geçici 
tansiyon yüksekliği yapar. Bundan dola
:hdır ki kadınların adetinden kesilme za
manlarında hipertansiyon araziyle karşı
laşıyoruz. Fnkat bu geçici sebeplerle 

~i.iks~len tansiyon 18 zi nadiren geçer .. 
ansıyon hakkında ki.fi malümatı olmı

>'nnların bütün bunları düşünmeksizin 
heme d" J•• J • . n en ışeyc UŞllle erı tamamen yer-
tı~dir. Bu saydığım geçici sebepler kont
rol edilmeden hiç bir hastaya tansiyo-
nun ··1ca k. d B 
1• Yu e hr cnemez. u yanlış te-
akki ·· ·· d .. h Yuzun en munevver ve marazi bir 

k llstnnın tansiyon aleti nldığını ve kendi 

ı .Cndini sık sık dinlediğini bilirim. Bilme
' k" 1 Yalnızca tansiyon yüksekliğinin ma-
~ası mahduttur. Tansiyon yalnız hekim 
ulağındn hakiki manasını alır. 

PatoloJ'id • "k" • 3-"ak} e nsgan tnzyı ın azamıye 

h aıması '"Cya ondan uzaklaşmasının 
"Yati nolttad b"" ""k h . . 

d an uyu e cmmıyetı var· 
ır. H 1ti h ti e lll astıının hilemiyeccği bu ih-
rtıaheti de - - •• d b 1 nd ltı b , goz onun e u u urmağa 
ec urdur. ' 

194 P. Klark 11 
185 Ş. Riza ha. 12 625 
163 S. Comel 18 25 
15 1 Öztürk şirketi 1 O 75 
147 Albayrak 13 50 
136 j. Taranto Mah.11 
108 Esnaf bank 14 50 
J 03 S. Celardin 9 125 
55 D. Arditi 13 75 
38 P. Paci 1 1 5 O 
30 Şınlak o. 

Q 6 Alyoti bira. 
2 2 M. Beşikçi 
18 Ş. Remııi 
11 S. Erkin 

6926 Yekun 
44 2 5 2 9 Dünkü yekun 
4.49455 Umumi yckün 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

iNCtR 

12 
12 25 
14 25 
10 
13 

7 
8 
9 

10 
t,, 

862 M. j. Taranto H. 5 50 

79 > > 6 75 
.986 ,H. Levi 6 50 
729 M,. H. Nazlı 6 75 
585 , Tütsü ile iQcir 7 25 
5 7 6 hJ. Şeşbef 8 
292 P. Paci 9 
258 F. SDlari 6 75 
138 Ş. Riza ha. 9 50 

1 O Öztürk 7 625 
4515 Yekün 

108463 Dünkü yekun 
1t2978 Umumi yekun 

ZAHtRE 
105 çuval Buğday 
208 çuval Bakla 
1 71 çuval K. D. 

61 çuval Nohut 

7 
6 25 

14 
18 
18 25 
13 75 
15 75 
14 50 
17 
9 25 

13 75 
11 50 
14 
12 25 
14 25 
18 50 
13 

10 75 
11 50 
12 50 
13 75 
17 75 

5 50 
11 
12 
14 50 
16 
10 58 
14 
14 75 
10 25 
7 25 

4 875 
4 125 
7 625 
6 3125 

T aosiyon daimi olarak yüksek olabi
lir. Bazısının sebebini bilemeyiz. Bun!l 
hocam prof~sör f rankın teklifi üzerine 

senelerden beri (Esas tanşiyon yüksek

liği) p\yoruz. 1B~~ııtır,u,Jo ~ebihi • ma; 
lılmdur Damar aer~iği bunl~n ba~ında 
geliyor. Bu bahiste; mü.zmin tesemmüm

lerin bilhaıı~ sigaı:anın büyük rolü var
dır, Nikotinin daimi tesiri altında damar 
cidan iatihaley~ uiramaktadır. Alkolün 
ehemmiyetini bundan evvelki bir yazım
da uzun uzadıya bildirmiştim. 

Mütalaayı kolayla~tırmak çin tansiyon 
yüksekliğini üç dereceye ayırmaktayız : 
18 hafif yüksek, 22 ye kadar orta ve 
bundan yukansı ağır ve tehlikeli olarak 
kabul edilmektedir. Ancak hemen söy
lenmelidir ki her tazyik yüksekliğinin 
tehlikeli olması İcap etmez. 

Öyle hastalar tanmz ki senelerce yük
sek tazyikle cİolaştıiı halde hiç bir şika
yeti yoktur. Ve me5ela bir sigorta mua

yencl!i esnasında görülmüştür. Burada 
hekimin va,zif esi sadece sükut etmektir, 
şüphesiz. 

Tansiyonu yüksek olanlar ekseriya şu 
§İkiyetlerdc bulunurlar :, 

Baş ağrısı ve muannit baş dönmeleri 
vardır. Uykuları muntazam değildir. El
lerde ve ayaklarda uyuşma ve yanma
lar vardır. Kulak ~ınlaması da çok olur. 

Kalpleri de ckse•~a iyi işlemez. Dai· 
mi ceht dolayısiyle kalp yorulmuştur. 
Kalınlaşmış ve büyümüştür. Bir gün ge
lir artık hiç takati kalmamıştır. Durur, 
ve bu suretle hayat ışığı sönmüştür. 

Damar sertliği ba2an başka türlü ni

hayetlenir. Damar, cidarındaki gergin
lik dolayıCJiyle patlıyabilir. 

Ru hal dimağda olursa halkın inme, 

doktorların felç dediği ~ekil hasıl olur. 
Bu sekte hazan kalpten, hazan da akci
ğeı Je olabilir. Bunların ikisi de tehlike
lidir. 

Na31l korunmıılı) .. Bir tansiyon yük
sekliğinde İrsiyetin rolü büyüktür.Bunun
la beraber müzmin tesemmümlerden ka
çınmalıdır. Tazyiki yüksek olanlar her 

türlü bedeni ve dimaği yorgunluklardan 
çekinmelidirler. Çok yememeli. Aksi 
takdirde can boğazdan geleceği yerde 
hiç beklenmiyen bir zamanda boğazdan 
çıkıv~rir. Bilhassa boğaz ağrılarından, 
anjinlerden sakınmalıdır. Ve basit bir 
boğaz ağrısının e-hcmmiyetli böbrek has
tnlığı husule getirdiği ve binnetice tansi
yona sebep olduğu nz değildir. Kırk elli 
yaşlarından sonra etli ve yağda kızarmı' 
yemeklerin fazlaca yenmesi de müsait 
zeminler üzerinde tazyiki yükseltebilir .. 
Kabız kalmamağa ve ara sıra müleyyin 
nlmağa çalışmnhdtr ve tazyiki yüksek 

olanlar hi_ç olmazsa. ayda bir tansiyonla-
rına baktırmalıdırlar. . ' 

D. N. t. KöYMEN 

odasına çıkını~, süratle soyunarak, ve 
saçlarını çözerek, ayağında eteklik ve 
sırtında beyaz bluz olduğu halde, 

1yazı 
masasına oturmuş ve derhai ya'L.ı yazma

Nadya artık Gorniye ile Grudzeviçi 
unuttu bile. Fikirleri karmakarışık bir hal 
aldı. Fakat sevinci durmadan büyüdü, 

ğa başlamıştı. 

Nadya, cEvgeniya Onegin> 
nın kahramanlanndan T atyana 
mektup yazmak istiyordu. 

arttı.. Yüreğinden ellerine, ayaklarına 

operası- geçti. Adeta sesi kımıldamıştı. Hafif bir 
gibi bir 

' 

cSizi seviyorum, fakat siz beni scvmi-
yorsunuz, sevmiyorsunuz!..'> cümlesini 
yazdıktan sonra gülmeğe başladı. 

Nadya ancak on altı ya§ında idi. He
nüz kimseyi sevmemişti. Fakat Gorni~e 
ismindeki zabitle Gruzdcv ismindeki ta-

gülüşten omuzlan titredi. Sonra masa 
ve lambanın üzerindeki tiıe de titremeğe 
başladı. Gözlerindeki yaş damlalanndan 
birkaç tanesi mektubun üzerine sıçradı. 
GCJ'lç kız, gülmesinin önüne keçecek kud
reti kendisinde göremiyordu. Sebepsiz 
clarak gülmediğini kendi kendine gös
termek için, ğ\ilünç bazı şeyler h~tırla

lebenin kendisini sevdiklerini biliyordu. rnağa çalıştı. 
Ama, şimdi, Puşkinin bu operasını sey
rettikten sonra, bu iki gencin sevgilerin
den şüphe etmek arzusuna kapıldı. Se
ven fakat sevdmiye bedbaht bir inaan 
olmak ne kadar hoş bir şeydi 1 Sevip te 
mukabele görmiyen iışıkların aşkl~rında, 
güzel, müessir, ve şairane bir şey 1var-

~ 

dır. Oneginin enteresanlığı, sevmeyişin-
den, T ntyananın harikuladeliği i~. çıl

gın gibi aşık oluşundandır. Şayet bu iki 
•f b" b• • • d d L .J•I j çı t ır ırını aynı erece e sevsey"'ı ve 

bahtiyar olsnyd1
1

, ' o zaman, her halde 
' can sıkıcı bir insan hissini vereceklerdi. 

Nadya zabit Gorniyi düşü!'erek .'.nek-

Gülmekten tıkanacağını hissederek: 
- Ne gülünç fino köpeği!.. diye söy· 

lendi. Cidden gülünç bir köpek!. 
Dün gece, çaydan sonra Gruzdevin 

fino köpeğiyle nasıl pkalaştığını, daha 
sonra da, akıllı bir fino köpeği hakkında 
d:ı. bir hikaye anlattığını hatırladı. Bu 
akıllı fino köpeği avluda gördüğü bir 
kargayı kovalamağa başlamış.. Karga, 
Köpeğe dönüp baktıJctan sonra: 

l ' 
- Ah seni yarl;lmaz, ııh 1 demiı .. 
Talimli "l(e terbiye görmüş bir karga

qın karşısında bulun'duğunu bilmiy~n fi. 
no köpeği, bu halden fevkalade .mahçup 

• ol,ar~k karllayı kovalamaktan vazgeçmi, 
cBeni sevdiğinize inandırmağa hiç te "" 

tubuna devam etti: 

ve büyük bir hayret içinde havalamağa 
çalışmayınız!. Çünkü size inanm~a ini- başlamış .. 
kan yoktur. Siz akıllı, mıılurratlı, ciddi Nadya: 

bir gençsiniz!. lstidatlısınızl.. Parlak. bir ' H Gruzdevı· sevmek "d h• 
· "kb l' · B · h. k' · 1 ,- ayır, a a ıstı a ınız var. en ıse ıç te çe ıcı o - .1 , eyı. 

mıyan basit, alelade bir kızım. Siz ken- ' K d'k d w k 
ararım ver ı ten sonra yaz ıgı me • 

diniz de pek ala bilirsiniz, ben hayatı- tubu yırttı. 
nızda size bir engel olmaktan başka bir • --

Talebeyi, ve talebenin aşkını düşün· 
şeye yaramıyacağım. Hoşunuza gittiği.mi 

rneğe b&.§ladı. Fakat kafasındaki fikir· 
biliyorum. Siz beni gördüğünüz zaman 

ler. adeta dağılır gibi oldular. ve o her 
hayalinizde yaşattığınız tipi bulduğunu-

şeyi düşünmeğe başladı.. Annesini, so· 
zu zannettiniz!. Fakat siz, kendiniz far-
kına varmadan yanılmıştınızf. Şimdi siz kağı, kalemi, piyanoyu ..• Genç kız bü-
büyük bir nedamet içinde kendi kendini- tUn bunlan büyük bir sevinçle düşünü-

yordu. Her şeyi mükemmel ve güzel 
ze soruyorsunuz, hen bu kıza ne diye 
ra tl \ '.l l\".. h • . . . k ipi görüyordu. Sevinci ise, bütün bunların s aoım. ·ıun asıran sızın ıyı a ili- . . w 

V• • 1 _ d"" :. . . . . f hıç bırşey olmadıgını, asıl bundan sonra 
gınız uu uşuncenızı ıtıra etmenize ma-. 1 

1 
• -eyi .şeyler göreceğini kendisine müjedeli-

nı o uyor .> 
N d b 1 d 

,_ ı • y,ordu.. Yakında bahar, daha sonra da 
a ya u satır arı yaz ur.tan eonra . 

"- d" hiJ" d ... 1 v b I u; ~elıyor4u. Annesiyle beraber sayfi. 
ı<en ı me acı ı ve ag amaga aı adı. "d _,_ • v_L ___ d • 
F k 

, , e gı ec~ti. ı aıon a tatıl ba§.lıyordu. 
a at gene n1eıc.tuouna devam c:.tti: T ·1 · 

A · k d · • b k' k k atı de Gornıy ~decek, beraber bah~ede 
c nnemı ve ar eşımı ıra ma ço d l ki d ·· ı· · o a§Aca ar ı. 

guç ge ıyor, yoksa ben çoktan bir rahibe G d d el k · 
lb

. . .. _ .. .. ..v.. ruz ev e g ece ti ... O genç kızla 
e ısesı geyer, gozumun gordugu yere k 

"d d" T b.. . d b k 
1 

· toket oynıyacak, genç kıza gülünç ve 

bg~ ebr ımk. a ıı sız . ~ ser est a ır ~e tuhaf hiklyckr anlatacaktı. 
ır aş asını severdınız 1 

Ah, ölmek imkanlarını bulabilirsem.> Genç kız müthiş surette bahçeyi, ka-

Yazılanları, göz yaşları arasından ayırt 
etmek mümkün değildi. Nadya, adeta 
bir menşurun içinden bakıyormuş gibi 
yerde masanın Üzerinde, tavanda kısa• 

cık alaimsemalar titreşip duruyordu. Ar• 
tık yazı yazmak ımkanı kalmamıştı; kol
tuğun arkalığına dayanarak Gorniyi dü· 
şünmeğe başladı. 

Aman yarabbi, şu erkekler ne çekici, 
ne enteresan mahlüklar 1.. Nadya, za
bitle müzik hakkında her hangi bir mü
nakaşaya giriııtiği zaman zabitin yüzün
deki ifadenin, ne kadar yumuşak ve ne 
kadar güzel olduğunu hatırladı. Zabit 
bu vaziyetlerde, sesinin ihtirasla titredi~ 
ğini göstermemek için büyüle bir gaytet 
sarfeder. Çünkü kayıtsızlığm, ve soğuk 

bir azametle eyi bir terbiye ve asalet ala· 
meli telakki edildiği sosyetelerde insan• 
lar ihtiraslarını gizlemek mecburiyetinde• 
dirler.. lote Gomiye de ihtiraslarını giz· 

!emeğe çalışıyor: fakat buna muv.affak 
olamıyor. Çünkü her kes Gorniyin ihti· 
rasla müziği sevdiğini biliyor.. Müzik 
etrafındaki bitmez tükenmez münakap

lar, hiç bir ~eyi. anlamıyan kimseleriR 
küstahça mütalcaları, onu daimi bir ger• 

ginlik içinde bulundrur. O, ürkek ve ses~ 
sizdir. Hakiki bir piyanist gibi güzel pi
yano çalıyor. Şayet zabit olmasaydı, mu
hakkak meıhur bir müzisyen olurdu. 

Nadyanın gözlerindeki yaolar kurudu. 

ranlığı, temiz gök yüzünü, ve yıldızları 
arzuladı, Gene omuzları, gülmeden, sar
sılmağa başladı. Odada bahar koktuğu
nu, pençerelerc ince bir dalın çarptığını 
zinnedcr gibi oldu. 

Yatağına gitti, oturdu. Göğsünü dol
dUTan büyük sevincin hamleleri içinde 
ne yapacağını bilmiyerek, karyolasının 

b~ ucundaki Meryemana resmine baktı 
ve: 

Allahım, Allahım 1 diye 

Kadınları öldüren • 
dindar 

Amerikanın T eksas Cümhuriyetinde 
~ Antonyada Yll§ıyan çok namualu, 
münzevi, dindar ve 5 5 yaşlanndaki Co-

bar isminde bir adamın kadınlan öldür
mekten zevk duyan bir Landru olduğu 
anlaıılmııtır. Her gün kiliseye giden bu 

yeni Landru gözüne kestirdiği giizel ka
C:lınları birer vesile ile kandırarak evine 

ı~tirir ve kim bilir nelerden sonra bo
ğup ö1dürmüı. Kadın cesetlerini timsah
larla dolu bir göle atan katilin şimdiye 
kadar beş kai:lını bu suretle yok ettiği 
teabit olunmu~tur. 

Yenipazar Balkan harbinden önce 
Rumeli sancağının mühim bir iktısadi 
merkezi idi. Bütün sancak tehir ve ka
sa baları yeni Pazar ile sıkı ticari müna· 
sebette bulunuyordu. Aynı zamanda o 
zamanki Pazar, Balkanın ıimali havalisi 
ile denizi birbirine bağlıyan bir düğüm 

sayılırdı. 

Bugün bütün bunlar kaybolmuş, yal

nız ıanh bir zamanın hatıralan kalımı· 
tır. 

Bugünkü Yeni pazar derin bir uyk~ 
uyumaktadır. Bir yabancı yeni Pazara 
geldi mi, ıebri pek cazip bulur, fakat 

PazarlJar memleketlerinin bu cazipliğini 
artık görmez olmu§lar. 

Son zamanlarda İn§& edilmiş bir cad
de mütesna, Balkan harbinden evvelki 
Yenipazar aynen bakidir, hiç değiıme
miştir. 

Önünden sergi kurulan aynı küçük 
bakkal düllanlan önüpde sandalyeler 
sıralanmıı aynı küçük kahveleri içerisin
de şırıl §mi su akan aynı çeşmeleri görür
sünüz .. 

Bakkal dükkanlannın önünde kurulan 
sergilerde, pazarlık eden Türk kadınlan, 

c;ınarlann gölgesine çekilmiş küçük as· 
malı kahvelerin ününde çubuk ve nargile 

içen azametli sabık derebeyleri, çqmele· 
rin ba§ında su ile oynıyan, çamurdan ka
leler yapan mini mini Türk yavrularını 
görürsünüz. 

Y cnipazann bugünkü ahalisinin hemen 
hemen hepai Türktür. Yalnız anavatanın
dan uzak bulunduğu için çok geri kalmı; 
çok fakirdir. 

Dükkanlarda pek az mal var, mü~te
riler de ondan daha az .. 

Sokaklar pek dar ve iğribüğrüdür. Ev
ler alçak ve ahşaptır. 

Raşka kasabasından Yeni Pazara gi
den yol üzerinden bugün de eski kara

kolları görmek kabildir. Bu karakollar 
eskisinden Sancağın emniyetine memur 
olan İnzibat karakoUanydı, Bugün ınct
nik bir halde bulunan bu karakollar 
memleketin şanlı mazisinin dilsiz" şahitle
ridir. 

Sokaktan sokağa geziyor, mağazalar
dan mağazaya giriyorum. En büyük bir 

caddede çarık, ve mest satan bir dükkan 
gördüm, içeriye şöyle bir baktım. Mallar 
oldukça boldu, fakat fiatler yüksekti. 
Çünkü fabrika mallan, el işlerine büyük 
bir rakip olmu§tur. 

Her esnaf ağır iktmıdi vaziyetten ti
kayetçidir. 

Eskiden Y enipazarda birçok kazancı 
vardı. Bugün ancak iki kazancı kalmıştır. 

Onlann vaziyeti de anlattığım gibidir. 
Y enipazarda en eyi i~ yapan esnaf na

lıncslardır. Takunyaları kadın ve erkek 
herkes en fazla çocuklar geyer. Fiatler 
yüz paradan yedi buçuk kuruşa kadar
dır. Hem ucuz olduğu, hem de aylarca 
geyebildikleri için herkes takunya alır. 

Y enipazarda öyle mağazalar vardır 
ki sermaycai yüz dinar (yedi lirayı) geç
mez, birçok çay ve kahvehanelerin ser· 
mayesi elli ile altmış dinar arasındadır. 
(Bizim bir buçuk liradan az bile). Bu 

kahvelerde bir kahve elli paradır. Bu 

kahveler çok şekerli de değildir, fakat 
kahveyi çok şekerli sevenler şekerini ev
den getirirler. 

Bir sinema sahibi mÜ§lerilerini celbet
mek için, Cuma günü kadınlar için para
sız bir matine tartip etmi§tİr. Sinema fiat
leri bir dinardan itibaren baılar (bizim 
yüz para kadar). Ve üç dinarı geçmez. 
Çocuklar sinemayı elli paraya seyreder 
ler. 

lıte bugünkü Yenipazar böyledir. Ya
ni otuz sene evevlki bir Anadolu kasa· 
basından farlaızdır. Sokaklan iğri büğrü 
evler alçak, ahşap ve metrUktur. Sayı· 

aız ahçı dükkinlannın camlan önünde 
biber dolmaları. kepaplan, pilavlari, 

imam bayıldılar, tencerelerde sahanlarda 
duruyor, müşteri bekliyordu. 

En büyük caddelerde bile kanalizas
yon yoktur. Sular hep sokağın yanındaki 
hendekten akıyor. 

Pazar yerinde muhtelif meyva yığınla· 
n duruyor, seyyar kebapçılar toz bulut
lanna hiç aldırıt etmeden ıit kebabı, 
köfte pi§İrİyordu. 

Yenipazar, bugün de mahallelere tak· 
sim edilm~ıştir. Bu mahalleler geçen za

manların bütün hususiyetlerini taşımak
tadır. Aralarına pek ender yeni bir ev ka

rışmı§tır. Faaliyet yok, hareket yok! Bü
tün ümit gençlerde. 

Gençler son zamanlarda Anavatıın

dan gelen terakki haberlerinden zevk 
alarak, canlanmağa başlamıştır. Ahali 

eski güzel adetlerine hürmet ederek, gÜ· 

zel milli kıyafetlerini büyük bir itina ile 

muhafaza etmektedir. Umumiyetle bü

tün Yenipazar Sancağında Türk milli 
kıyafeti çok eyi muhafaza cdilmiıtir. 

Hatta Y enipazann genç kızlan da milli 
Türk kıyafetine büyük bir propaganda 
yapmaktadır. Bayramlari:la hep milli kı· 
yafetle geyinmeye gayret ediyorlar. 

işte bugünkü Y enipazann dış manza
rası böyledir ... 

l" .... R.A·o·.y .. o .. ···ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSU: 

19 1 Teşrin 19.38 Çarşamba programı 
(öğle neşriyatı tecrübe mahiyetinde ola
rak yeni stüdyoda olacaktır). 

Sı\at 12.'30-1 '3.00 te Alaturka plak 
nqriyatı, 13.00-1 3.1 S te haberler, t 3. 
15-t 4.00 te karışık plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18.50-19. 15 tc dans pliık neFİ
yatı. 19.15-20.00 de türk musikisi ve 
halk şarkıları (Makbule Çakar). 20.00-
20. 1 O da saat ayarı ve arapça neşriyat, 
20. 10-20.15 te haberler, 20.15-21.00 
de halk türküleri (Mustafa Çağlar ve 
Semahat), 21. l 5-22.00 de stüdyo sa
lon orkestrası, 22.00-22. l 5 te haberler 
ve hava raporu, 

ISTANBUL RADYOSU: 

Akpm neşriyatı: 

Saat 18.30 da keman konseri: Kadı
köy ha1kevi namına konservatuvar pro· 
fesörlerinden Jskender Ardan, piyanoda 
R.ına Seven, 19.00 da konferans: Fatih 
halkevi namına Rüştü {lçtimaiyatta halk 

evlerinin rolü), 19.30 da halk türküleri: 
ltımail Hakkı tarafından, 19. 5 5 te borsa 
haberleri, 20.00 de Nezihe Uyar ve u

kadaşlan tarafından türk musikisi ve 
halk şarkılan, 20.40 ta ajans haberleri, 
20.47 de Ömer Riza Doğrul tarafınC:lan 
arapça söylev, 21.00 de saat ayarı: Or· 
kestra, 21.30 da Safiye ve nrkadaşlan 
tarafından türk musikisi ve halk şarkı

ları, 22.10 da hava raporu, 22.13 te da
rüttalim musiki heyeti: Fahri Kopuz ve 
arkadaşlan tarafından. 22.50 de son ha
berler ve ertesi günün programı, 23.00 
te saat ayan, istiklal marfl. 

Genç kız, zabitin. senfonik bir konserde 
kendisine a,kını ilan ettiğini, sonra her 
yandan soğuk bir rüzgarın estiği vesti· 
yerde ayni fCYi tekrarladığını hatırladı. 

Nadya gene mektubuna devam etti: 
cNihayet, talebe Gnızdev'le tanışma

ğa muvaffak oluşunuza çok sevindim. O, 
çok akıllı bir çocuktur. Ondan hoşlana· 
cağınıza eminim.. Dün akşam bize gel
mi, ve gecenin ikisine kadar oturmuştu. 
Onun geli~ine hepimiz sevindik .. Fakat 
sizin gelmeyi;ıinize çok üzüldük.. Cruz· 
dev, bir çok eyi ~eylerden bahsetti .. > 

• 'IK IPEKTE IJenzluk 

Nadya, ellerini masanın üzerine koy· 
du. Başını elleri üzerine eğdi. Saçları 

mektubu kapadı. Genç luz. talebe Gru
devin de kendisini sevdiğini, onun da 
Corniye kadar mektup almağa hakkı ol
duğunu hııtırlad~. Filhakika mektubu 
Gruzdeve yazsa daha e;i etmez n.ıi idi} 
Sebepsiz olarak yüreiinde bir sevine; kı-

17 1 inci Teşrinden 7 2 İnci 
BAYANLARA 

T eşrine kadar 
BAYLARA 

Mantoluk, Tayyörlük. Ropluk, Kostümlük kazmirler, ipekli, 
Yünlü, /pekli ve. her pamuklu gömleklik ve 

çeşit kumaşlar pijama/ık kumaslar 
.A.Y"Ft.IC.A.. ~ 

Yok Bahasına Satılacak Bir Çok Parça Kumaşlar 

Fırsatı kaçırmayınız .• ~;~~{izz;.;; 



S~ FERiT Eczacı~ası • 

• Parfümeri Fabrikası Mamulat ndan ''NEJ AT'' Limon çiçeği ko· onyası 

Kilosu VALNIZ 200 KURUŞ 
Merkez Depo • • ŞIF A E~zanesi 

Parisfakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Memleket hastanesı diş tabibi 

Muzaffer Eropıl 
HERKES • LMEL • 

ı ı 
VE 

Kemal Çetinda~ 

Et ve sebzelerin iyice pi§memeainden, meyvalann güzelce yıkanmamaamdan, içilen suların temiz 
ve saf olmamasından basıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, 
ince bar sağın iç zanna yapıtarak ve kan emerek yetİfir ve ürerler... Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık. karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya 

benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede 
bozukluk hep bu kurtların tesiridir 

Telefon : 3921 

iSMET SANTONIN BISKüYITI Yerlimalı 
ÇAT AL, BIÇAK, KAŞIK 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere kemali emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk 
seve seve yer. Çocuklannıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz .. Aile doktoruna danı§ınız .. 
Sıhhat vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır ..... . 

Fiati her eczanede 20 kuruttur... ( 1 S M E T ) ismine dikkat ... 

lZMIR BELEDiYE RlY ASE
TINDEN: 

\1 

ıl 
·ıı J, 

1938 yılı intihap devresinin ilk iç
tima devresi müzakerelerine önü
müzdeki ikinci teşrinin birinci salı 
günü b34lanacağmdan &§ağıda ya
zılı ruznamede gösterilen itleri ko-

' nu,mak üzere sayın Şehir Meclisi 
azaaının o gün saat 16.30 da beledi
yeye gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME: Büyük fedakarlıklarla vücuda ge
l - Geçmiş zabıt hülüaaı. 

tirilen fabrikamizda yerli malı ola-
2 - Belediye reisi seçimi. 

rak her model çatal, bıçak, kasık 3 M ı· · · d" d , • - ec ısın rıyaset ıvanı, a-
onal olunmaktadır. Avrupa mamula- imi encümen ve diğer encümenlerin 
b ayanna faik olan bu emaalaiz yerli seçimi. 
malı fab!ikasının mamulahnı her 4 - Belediyenin 1938 yılı ;, ra-
yerde arayınız. 

LOKANTA ve Gazinocuların 
na7erı dikkatine : 

Fabrikamız BAŞKURT marka
lı YERLi mamulatınıızı görme

poru. 
5 - Riyaset makamının teklifle-

n. 
6 - Encümeıılerdeki ~!er. 

3843 (3016) 

den, ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK -----------
takımlarınızı almayınız. Bütün takale caddesi No. 51 
mallarımız hem kalite itibariyle (Jak Dekalo ve Şaı.) 
A k . d d h .. k k Yahut lzmirde umumi acentesi 
vrupanın ın en a a yu se ve S Ah f M p 

b 
. . uave.eço 

em de fıatçe YOZDE 30 daha Mar.,...I Fevzi Bulvan No. 6 
ucuzdur. Telefon : 2273 

Umumi Satış Yeri: latanbul Tah- DOKTOR OPERATÖR 

izmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Senelik Cinai Mevkii N. 
Kirası 

250 Ev Basmahane Dibek S. 136/30 
60 Dükkan Hisar önü 132/84 
Yukarıda müfredatı yazılı akarat 31/5/939 gayesine kadar kiraya 

verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlml§hr. 
ihalesi 26/10/938 ÇBr§amba günü saat 10 dadır. Taliplerin Vakıf

lar idaresine müracaatleri ilan olunur. 
19 - 22 - 25 3842 (3014) 

Yazın insan kendini daha 
üşütür! kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Eu ilk tehlike alametlerinı görür görmez derha ı 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZlN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

Jcabıncla günde 3 kase alınabilir 

Istanbul C. Müddeiu · umili · 
ğinde <l : 
İstanbul ceza ve tevkif evleri ihtiyacı için 31-5-939 akşamına kadar 

satın alınacak 300.000 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usulile eksilt
meye konmu§tur. Muhammen bedeli «28,500» Yirmi seldz bin bet 
yüz liradır. Muvakkat teminatı «2137» iki bin yüz otuz yedi lira «50» 
kuru,tur. 

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

Eksiltme 24 - 10-938 Pazartesi günü saat 15 te yeni postahane ar
kasında Afır efendi sokağında 13 numarada Adliye Levazım daire
sinde yapılacaktır. Ekslitmeye girecekler zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar lstanbW, Adliye Levazım dairesinde toplana
cak satınalma komisyonu reisliğine numaralı makbuz mukabilinde 
bizzat vermeleri veyahut dl§ zarh ıoühür mumu ile kapatılmıt ve ismile 
açık adresi ve hangi İ§e ait olduğu yazılması tartiyle aynı saate kadar 
iadeli taahhütlü olmak üzere mektuplanru gönderilmesi ve ilan mas
rafının da müteahhide ait bulunduğunu ilan olunur. 7155 

7-11-15--19 3677 (2931) 

,.. Fenni gözlük için -"-

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayye 
taşJ..,.Ja alhn, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

. . - . ' .· . . ...... : ~ - ~. . 

' 0 -oyçe Oriyentbank 

! 

DRESDNER BANK 
IZMiB. 

MERKEZl : HERLJN 
Almangada 17fJ Şubesi Mevcuitar 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 
171,500,ooo' RayhslllJ\rk 

TOrkiyede Şubeleri: 1STANBUL ve tZMlR 
Mısırda Şubeleri : KAHİRE ve !SKENDERIYE 

Her türlü banka mnaıoelAtnı ifa ve kabul 

Si7. de bu kren1den şaşmayınız! 

l:sALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa

tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs
tün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegane sıhhi 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatını kazanmış olmakla ispat 
etmiştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMIN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp şek· 
!inde satılır. INGIUZ KANZUK ECZANESi... 

BEYOCLU - IST ANBUL 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan it : 
1 - Menemen ovasının sulanması intaııtı ve kqif bedeli 458.514 

lira 30 kurut tur. 
2 - Eksiltme 27/10/938 tarihine raatlıyan pertembe günü saat 

(11) de Nafta Vekaleti Sular Umum müdürlüğü su eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme prtnamesi, mukavele projesi, Bayındırhk 
itleri genel ıartnamesi, fenni tartname ve projeleri (22) lira ( 95 ) 
kurut mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (22090) lira (57) ku
rD§luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir 
istida ile vekalete müracaat ederek bu ite mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iftirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplanru ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4109) 
4 - 8 - 14 - 19 3641 (5009) 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

04 ııyıpJVl 

OSMANiYE 
Sirkecide 

rzL/-7.:zx7.LZZJı'J 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcid BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idarı:siyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

latanbulda bütün Eıı:e ve lzmirliler bu otellerde bulusurlar. 
Birçok husuaivetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sag-laoı Ziarf 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniı 

•JKı SATIŞ YERLERi HffftJPM 
13irinci Kordonda 186 numarada 
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Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NERNALDAIS 
KUMPANYASI 

SOCRA TES vııpuru 19/1 O da lima· 
l'ıırnıza gelip Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük alacaktır. 

HU.DER vapuru 3 1 / 1 O da beklen
llıekte olup Rotterdam, Hamburg ve 
Arnııtcrdam limanJan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORtENT UNlE 
V ASLAND motôrü clycvm limam-

11t12da olup Rotterdam, Hamburg 
Danimark ve Balhk limanlan için yük 
alacubr. 

BIRKALAND motörü 30/ 1 O da bek
lenmekte olup Rotterdam Hamburg 
CDYNfA DANZfG Danimarka ve Bal
tık limanları için yük alacaktır. 30/ 1 O a 
kadar Norveç için yük kabul eder1• 

FtNSKA A/A 
POHJANMAA vapuru limanımızda 

olup Anvenı Finlandiya limanları için 
.rük almaktadır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 2 1/1 O da li-

manımıza gelip Malta, Manıilya ve Ce
'tlova limanları için yük ve yolcu alır. 

ADRtA TICA SOCIETA Dl 
NAVIGAZtONE 

ZARA motörü 19/1 O da gelip 
ayni gün saat 1 7 de Pire, Korfu, Saran

da, Brindisi, Valona, Draç, Gravuaa, 
Spalato, Zara, Fiume, Trieate ve Vene-

dik limanlanna yük ve yolcu alarak ha
reket edecektir. 

F.GRJMANI motöıü 20-10 da gelip ayni 

KÜn aaat 19 da Patmo, Lero, Kalimno, 
lıtankiiy, Roda., Bari. Vcnedik ve Tri
e.te limanlan için )'iilc ve yolcu alır. 

UAndaki hareket taribleri7Je nulun
lardaki deiifik)iklerden acenta meınıli
Yet kabul etmez. Daha fazla taf.illt için 

2 ci kordonda Fratelli Sperco vapur 
~enteliğine mUracaat edilmesi rica olu-
nur,. 

HASAN ÖZLÜ UNLAR/ ,. 

Pirinç özü . Bezelye özü 
, 

Yulaf özü 

Patates özü Mercimek uzu 

Mısır özü 

Arpa 
.. ... 
ozu Çavdar özü 

Türlü özü badem özü 
Vitamini. Kalorisi ve Gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği, safiyeti ve halisiyeti itibariyle bilhaıea Y A V R (J L A R mut

rulara aıbbi bir gıdadır. Vitamini, kalorisi ve gıdai kuvvet ve kudreti, tabiiliği afiyeti ve hamiyeti itibar_ile bilhaa .. yawalar ~~
lak Hasan özlü unlarının bütün çefitlerinden tam bir surette istifade ederler ve gıdalanırlar ve bealenırler. Hayati kudretleri ~ 
kitaf eder. Cihaz hazunlarda ve uzviyette kolaylıkla temessül ettiği için kemikleri, adeleleri ve bütün bayati kııımları kuvvetlenır. 
Çahuk ne,vünema bulmlar. Çabuk yürürler. Çabuk dit çıkarırlar. Yanakları, kan gibi kırmızı, neteli, tombul tombul olurlar. 

Haaan özlü unları yalnız tabiatın ve kudretin feyiz kanunlarile yeti,en ~af hububattan ve bu hububabn en iyiıinden, en temiz ak· 
eamından, en feyizli cevherinden, en mugaddi özlerinden fenni veaaitle imal edildiği için çocuklarınıza, yavrularınıza, ihtiyar ana ve 
babalarmıza, hutabktan yeni kalkanlara hiç tereddüt etmeden, biç dütünmeden Hasan özlü unlanndan bol bol veriniz. 

Hasan özlü unları ubal yapmaz. Midede çabuk hazmolur. En nazik mideli olanlara bile iyi gelir. Şitrinlik yapmaz. Midenin ve 
barealdann hali tabii de kalmalanna yardım eder. 

HASAN DEPOSU Perakende sabJ yeri Kemeraltı caddesi Telefon 3180 
Toptan aab§ yeri Yeni Kavaflar çarfısı Telefon 2862 
KUfıyaka perakende sabJ yeri Ferah eczanesi Telefon 5023 

SAlllFE 9 

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

H. SCHUET 
A lLAS LEV ANTE LINE BRE.MEN 

A THEN vapuru l O birinci teşrinde 
bekleniyor. Rotterdam. Hamburg TC 

Bremen için yük alacaktır. 
VESTSEE vapuru 2 3 birinci teşrin• 

de be1deniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Brcmcn için yük alacaktır. 

AMERtCAN EXPORT LINES 
EXPRESS ;apuru 14 birinci tqrinde 

bekleniyor. Nevyork için yiik alacakbr. 
EXHIBfTOR vapuru 24 birinci tet

rindc bekleniyor. Nevı•ork için yük ala~ 
caktır. 

EXERMONT npuru 2 4 birinci te,
rinde bekleniypr. Nevyork için yük ala
caktır. 

PfRE AKTARMASI SERt SEFERLER 
EXCALlBUR vapuru 21 birinci tq

rinde Pireden Boston ve Nevyork için 
hareket edecektir . 

EXETER vapuru 4 ikinci te§rinde Pi
reden Boston ve Nevyork için hareket 
edecektir. 

EXCAMBION vapuru 18 ikinci tet
rinde Pireden Boaton ve Nevyork içia 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MJDDELHAVSUNJE 
O S L O 

BAY ARD vapuru 24 birinci tqrinde 
bekleniyor. Le Havre, Dieppe Dünkerk 
ve Norveç umum limanları için yük ala
caktu. 

STE ROY ALE HONCROISE DANUBE 
MARtTIME BUDAPF.Ş"r 

DUNA Tapwu l 7 birinci tepiade 
bekleniyor. Tuna limanlan için yük .ı.

cakm. 
SZECED vapuru ikinci tetrin iptida. 

lannda bekleniyor. Tuna liman1an için 
yük alacaktır. 

BUDAP.EŞT vapuru 20 birinci tq
rinde bekleniyor. lakenderiye iç.in yük 
alacakhr. 

TELEFON: 2004 - 2005 

Olivi Ve Şiire. 

Eczane ve ecza depolarıoda, tuhafiye bakkaliye ve 
mağazalarında muvaffakıyetle satılmaktadır. sERvıcE MARmME aouMAıN 

Bilumum 
hurda vat 

LıMİTET 

Yapur acentası 
BlRINCI KORDON REES 

BiNASI TEL 2443 

Herkesin 
etliği 

BUCAREST 

U··zerinde ittifuk '---------------------~ 0000~R~~ 1ob~~ rinde Köstence( Galatz ve Galatz ak-

bir ha ki kat ! , tannası Tuna limanlan için yük alacak-

Kumbar&\~~: biri ı hr. JOHNSTON VARREN UNES 
Sabah, Öğle ve ak§am her vmnekten 

aoftTIJ giinde 3 defa 
EHerman Lines Ltd. 

LONDRA HATn 
POLO vapuru 19 eylule kadar Lond· 

ra. ve Hull için yük alacaktır. 
ALBATROS vapuru 16 eylı1ldc ge

lecek ve 28 eylule kadar doğru Londra 
için yük nlacaktır. 

10NIAN vııpuru 28 eylulde gelecek 
8 birinci teşrine kadar doğru Londra için 
Yük alncnkhr. 

TRENTINO vapuru 1 4 birinci teş
rinde gdeoek 16 birinci teşrine kadar 
doğru Londra için yük alacakhr. 

Kullanmak 

~artilc 

..RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyv. 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin· 

UVERPOOL HA TII ci asır kimyasının harikalarından 
BELGRA VIAN vapuru 18 eyluldc birim:, denile~ilir. Kokusu güzel 

L .. . lezzeti hoş, mıkroplara karşı te-
ondradan cclecek yuk çıkarıp aynı za- . . u-.:ı .. d'" 

d L. 1 Gl k . . ..ı_ sın y uıe yuz ur ..... nıan a ıverpoo ve as ov ıçın yuA; 

alacaktır. 

CllY OF LANGASTER vapuru 2 8 ey
lulde gelecek S birinci teşrine kadar Li
"Vcrpool v~ Glaskov için yük nlacnkhr. 

BRISTOL HATTI 
SELMA vDpuru 20 eylulde gelecek 

22 eylwe kadar doğru Bristol için yük 
alacakhr. 

DEt.rrSCH LEVANTE - UNlE 
DE.LOS vapuru 16 cyllllde gelecek 

Yük çıkaracaktır. 
Tarih ve navlunlardald değişikliltler· 

den acenta mesullyet kabul etmeı. 

K ulla~anlar, dişlerini t~ıı ucuz şeraitte 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam h~r yenıekten sonra günde 3 defa 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

dişlerinizi hrçalayınız. 

HELLENIC UNf.S LTD. 

seyyah. yolcu ve yük için teaia ettiği ı 
hatta mensup Y ugoılav bandıralı LOV
CEN lüka vapuru 6 ikinci tCfTinde saat 
16 da Constantza ve Varna limanları 
için hareket edecektir. 

Göz hekimi 

Mitat Orel 
HEU..AS vapuru 20 birinci teşrinde Hutalanm her gün saat 10 dan 

lıcklenilmekte olup Rotterdaın, Ham- LOVCEN 12 ye Te 15 ten 20 ye kadar kabul 
burg ve Anvera limanları için yük ala- Lüks vapuru pazarteııi 14 ikinci le..- eder 
calctır. rinde saat 8 de lzmirden hareket ede- ADRES : ikinci Beyler Numan 

ANGHYRA vapuru 25/28 birinci cek, Pire Korfu Adriyatik limanlan Ve- zade sokak 23 .. TELEFON : 3434 
te · d b ki ·ı k l R t nedik, T riyeste ve Şuşak limanları için §rın arasın a e enı me te o up o - . .::L 
t yolcu ve .Y~ alacaktır. 
erdam, Hamburg ve Anvers limanları C k \' 1 ı· rihl · 

• . ere apur arın muvasa at ta erı 1
Ci'.tn yük alacaktır. __ L • imi · 1 nl hak 

ON ANT 1ıerar. vapur ıs en ve nav u an • 
ITED STATES AND LEY k d b" hh.. I . ı_.!_ !&L-~t ....:~":-.L 

ın a acenta ır tea ut a tına gıremez. ~ ftDllm Kuuııır•15....n: 

LINE LTD. Daha fazla tafsilat almak için Birinci numara ile 24/8/938 tarihinde tea-

Zayi 

HE.1MGAR vapuru birinci tepin ni· Kordonda l 52 numarada (UMDAL cil ettirdiğim beyannamenin birinci 
~etinde beklenilmekte olup Nevyork umumi deniz acenteliği LTD. müracaat nüıbuı zayi olmUflur. 
tçin Yük alacaktır. cc:lilmeea rica olunur. Yenisi çıbnlacaimdan bunmı 

BALKANLAR ARASI HA rn TELEFON : hükmü olmacltiım ilin ederiz. 
ıtTSKA PLOViDBA A. D. KOTOR 3171 ACENTE J.BENCUY A ve oilu JAK 

Balkan ittifakı iktıaat konferansının 1 4072 MODORtYET 3845 (3015) 

~ \~~ /~ LlVERPOOL 
DROMORE vapuru 30 birinciteşrin-

de bekleniyor. Liverpool ve Anvera li
manlanndan yük çıkaracak ve Burgaa. 
Köstence Su1ina Galatz limanlan için 
yük alacaktır. 

TAZE TEM1Z 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çqitleri 

Çançar 

ECZANESJ 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 

Karş1sında 

ARMEMENT DEPPE S. A. 
ANVERS 

MAROC vapuru 8 birinci tCfTİnc:len 
12 birinci tetrine kadar Anvers (Doğ. 
ru) limanı için yük alacaktır. 

TIAndakl hareket tarihleriyle nav
lunlardaki değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilAt almak lçbı Blrln
cı Kordonda V. F. Hen.ry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mtıra
caat edilmesl rica olunur. 

Tel. No. 2007 n 2008. 

Det Forenede 
Oaınpskıbs - SeJskah 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERVlSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDINAVIA 
sıs. SV ANHOLM 
Ey)Ulün birinci on bet gijnlültte ~ 

alacaktır. 

SiS. ALGARVE 
EyJUlün ikinci on beş günlükte 1lk 

alacakbr. 
M/V. ALCtER 
EylUl sonunda ve birinci tepin bat

langıcında yük alacaktır. 
M/S. BROHOLM 
Birinci teşrin ilk hafta11nda yük ala

cakbr. 

sıs. ECHOLM 
Birinci teşrinin ilk on bet günlükta 

yük alacaktır. 
sıs. EBRO 
Birinci teırinin ikinci on beş gibJ6.. 

te yük alacalchr. 
M/V. MAROCCO 
Son teşrin ilk hafta11nda yük al~ 

tır. 

M/V. TUNIS 
Son teırin iltinci on bet günliikte ,trC 

alacaktır. 

HER ON BF.Ş GON MUNTAZAM 
SERViS OLACAKTIR 

Navlun ve bilGmum ransenyömua icin 
Acenteliğe müracaat edilmesi. 

ADRES : Fevzi pap. bW....n Ne. J .. 
TELEFON: 330.ıf 

(Osmanlı Bankası ittisalinde) 
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Şimdi de sıra ··Lit~_an.y.,ya mı geldi 
. . 

matbuatı Alman akalliyeti için LitVanyaya hücum ediyorlar 

·Mina ı bir tehdit! Berlinle Prag arasında 
Litvanya Memel intihabatından evvel Kat'i hududun te_sbit edile bilinesi 

imzalandı aklını başına toplamalıdır için bir mukavele 
Paris 18 (ö.R) - Litvanyadan gelen 

~lgraflar bu mıntakanın sıkı .sıkıya nc-
1:.aret altında tutulmasını lüzumlu kılan 

~ :'\. I--ı"'"··~ 

· ~·,'.N l , 
"')'; ·-~ 

Alman ihtiyat 
Berlin 18 (ö.R) - Son beynelmilel 

buhran esnasında silah altına çağırılmış 

askerlerinin başlıyor terhisi • 
lSl , 

bir vaziyet gösteriyorlar. Alman gazete
leri Meme! Alman akalliyctinin hakla
rından mahrwn edildiğini yazarak Lit
vanyaya şiddetle hilcum ediyorlar. Bun
ların fikrince Litvanya hükümeti Memel 
:Valisine hususi salahiyetler vererek Al
manların matbuat ve içtima hürriyetini 
tahdit etmek.le Almanlara karşı emniyeti 
sui icrtimalde bulunmuştur. Alman gazc
'teleri Memel araz.isinde beynelmilel statil 
hükümlerinin tamamı tamamına tatbi
kini istiyorlar. c.Frankforter Çaytun~ 
V'1 ihtarda bulunuyor: 

' olan yüz binlerce ihtiyat askerinin ve 
hazari orduya mensup olup iki senelik 
nskeri hizmct müddetlerini doldurduk
ları halde muvakkat seferberlik halinde 
tutulmuş olan kura efradının terlıisi bu 
gün başlıyor. 

c Mcme1de diyet intihabatının yapıla
cağı 1 ilk kanun tar:ihfuden önce Litvan
ya hükümeti ve Litvanyalılar akıllarını 
başlarına almalıdırlar. Çünkli Alman 
akalliyetinc emniyeti sui istimal hadi
sesine daha çok zaman tahammül edil· 
miyecektir. 
Diğer tarafd.an Ldıistaiıdaki Leh nkal

ltyeti namına şikayetler başlamıştır. 
Deyli Telgraf gaz.etesinin Varşova mu

bel:>iri şu haberi gönderiyor: 
Burada neşredilen rcsınt tebliğde Lit

wmyada Leh akalliyetlerine karşı tah· 
:riklcrden, hAOiselerden, zulümlerden 
bahsediliyor. Kodno bükü.metinin teşvi
kile Vidnayı Lehistandan kurtarmak 
için teşekkül eden cemiyetin faaliyeti de 
bu neşriyata mevzu te~kil etmektedir. 

Litııanya askerleri 

Muhabir şunu da ilave ediyor. Vilna Leh Avrupa mem1eketlerinin iştirak.ile 20 ilk 
cemiyetleri başvekile protesto telgrafı teşrinde Kovnoda toplanacak ve son bey· 
göndererek Litvanyadaki Leh alcyhdarı nelmilel vaziyetin inkişafını tetkik ede
had.iscleri protesto etmekte ve şunu bil- cek olan konferansına ehemmiyet ver-
dirmektedir. mek lazımdır. 

c Lehistan Litvanyadaki çocuklarının Varşova 18 (A.A) _: Iskran ajansı, 

mukadderatına Jfık:ıyt kalnmaz, bunlar Le-hist.anla Almanyanın Südet toprakla
Teşen Lehlerinden daha çokturlar ve rının Almanyaya ve Olsa bölgesinin de 
milli şuurları da daha az uyanmış de- Lchistana ilhakı üzerine ortaya çıkan 
ğildir.> meselelerin halli için yakında ekonomik 

Litvanya aleyhindeki bu Alman - Leh 1 müzakerelere girişeceklerini bildirmck
neşriyatı dolayısilc Litvanyanın bütün tcdir. 

Çin ve Japo o d a 
Kanton 

büyük 
önünde ço şiddetli 

bir harbe tutuştular 
ve 

Çin - Japon harbinden müthiş bir sahne 

Hongkong, 18 (ö.R) - Gazetelerin 
öğrendiklerine göre Kanton - Kaolok 
demiryolu diğer iki noktada daha kesil
miştir. Japonlar Kaolongn 2S kilometre 
yakla,mışlardır. Diğer bir kol cenuptan 
ilerliyerek Çang - Vo - T eoyu iogal et
miştİT. 

iizerindedir. Diğer Jııpon kolları garp 
istikametinde ilcrlemeğe devam ediyor. 

Fakat ordu kumandanlığının bir teb
liğine göre tuğyanlar Eat River mınta
kasında ileri hareketini Arızaya uğrat-

maktadır. Burada Çinliler bütün köprü
leri tahrip etmişler ve yakmışlardır. 

Kanton, 18 (A.A) - Japonya iler• 
lemesi sebebiyle dün gece Kantonda ör
fi idare ilan edilmiııtir. Şehrin bombar
dımanı aııat 7 den 1 7 ye kadar fasılasız 
devam etmiştir. Uongsa garının bom· 
bardımanında 20 ıivil ölmüı ve yara
lanmıştır. --·--Londra, 18 (ö.R) - Kanton üzeri- Tokyo, 18 (ö.R) - Bu sabah p· 

ne yürümeğe çalışan Japonlarla bunları faklo. beraber Tokyonun ortasındaki as
lar ılıyan Çin kuvvetleri ıırasında bü-

Bek 
keri mabet önünde Japonyada matem 

yük bir muh;,.rebe başlamıştır. 
rengi olan beyazlar geyinmiı 2 O bin ki-

Çinliler E.st Rivere mühim takviye 
kuvvetleri göndermişlerdir. Çin kuman
danlığı Kar.ton ~ehrine karşı tehlikenin 
bertaraf edildiği kanaatindedir. 

Tokyo, 18 (ö.R) - Cepheden ge
len haberler Japon kuvvetlerinin pazar 
günü PokJo şehrine girdiklerini teyit edi
yor. Bu oehir Kanton istikametindeki Ja
pon ileri hareketinin takip ettiği hat 

şi yağmur altındıı toplanmışlar ve harp Bükreşe gidi yor 
ölülerinin hatırasını kutlulamıılardır. On Varşova, 18 ( ö.R) - Leh diploma-
bin asker ve zabitin ruhuna uluhiyet sisi bugünlerde bilhassa faaliyet göster-
11fatını veren merasim her zamankinden mcktedir. 
parlak olmuı. harbiye ve bahriye nazır- Hariciye nazırı bay Bek yarın Bükre

lariyle diğer nezaret mümessilleri hazır ıe giderek Rumen hariciye nazın Bay 
bulunmuolardır. Japonyanın her tarafın- Komnen tarahodan kabul edilecek ve 
dan gelen binlerce halkın rengarenk el- Galaç civarındaki manevra aahaaında 
hiseleri bilhaaea göze çarpmakta idi. krnl Karola mülaki olacaktu. 

Bu ameliye on beş gün içinde ancak 
ikmal e<lilecektir. Bu da her cins nak
liye vasıtalarmın geniş mikyasta kulla
ruhnasını zaruri kıldığındıın ibir çok mm· 
takalardn ve başta Berlinde muvakkaten 
varoşlarla otobli$ münakalatı kesilecek
tir. 

Prag 18 (ö.R) - Burada çıkan Alman 
gazetelerine göre Çekoslovakya ile Al
manya arasında şöyle bir mukavele imza 
edilmiştir: 

18 ilk teşrinle 27 ilk teşrin arasında 
Alman tayyareleri Çekoslovakya ve Al
man ara:ıisini §i:mdi birbirinden ayıran 
hattın havadan fotoğrafını çekeceklerdir. 
Berlin sefirler .konferansınca tayin edi
len bu hattın bu suretle çekilecek fotağ
rafileri kat'i hududun çizilmesi ve tah
didi için vesika mahiyetinde kullanıla· 
caktır. 

Bu vazifeye memur edilecek Alınan 
tayyareleri hususi bir işaret ta§ıyacak 
ve şimdiki hattı fasılın Bcrlindeki bita
r:ı.f mıntaka içine üç kilometreden fazla 
ginniyeccklcrdfr. 
Çekoslovakayanın Berlin elçiliğine bu 

suretle çekilecek fotoğrafilerin birer su
reti vcrilecek1ir. 

Prag 18 (A.A) - Prager Presse ga

zetesi Çekoslovakya ile Almanya arasın
da müzakcrt?lerin hiç şüphesiz yakında 
iki memleket demiryolu ve posta müna
sebetlerinin normalleşmesi ile neticele
neceğini kaydediyor. Trenler bilhassa 

Terhis eclilecek Alman askerlerinden: Ağır topçular 

Prağ - Bedin ve Prag - Bruno arasında- kosl9vak t.renlC'l"i Alman topraklarında 
kiler yakında işlemeğe başlıyacaklardır. ve Alman trenleri de Çekoslovak top-

Bruno hattı halen Moravyanın şimalinde raklarında yolcu alıp veremiyecekler
yeni hudutla üç defa kesilmektedir. Çe- dir. 

İngiliz kabinesinin bugün yapacağı 
içtimaa büyük ehemmiyet veriliyor 
Bu ictimada Habeş ilhakı, lngilterenin silahlanması 

meselesinin görüşüleceği tahmin edili_yor 
• 

ve Filistin 
Roma, 18 ( ö.R) - lngiliz kabineei

nin yarın sabah bay Çemberlaynın rı

yıııeti altında yapacağı içtimnn ltalyan 
mahfelleri büyük ehemmiyet veriyorlar. 
Burada tahmin edildiğine göre Fransa
nın Romaya büyük bir elçi göndererek 
Habeş ilhakını resmen tanımış olması 
lngiliz knbineainin de müzakereleri üze· 
rinde de mücs!<ir olacaktır. lngiliz-ltal
yan palctının artık tatbik mevkiine gir· 
mesine pek nz itiraz edilmesi bekleniyor. 
Avam kamarasında hükümct l tal ya gö
nüllülerinin ispanyadan geri alınmasının 
tatbik mevkiine girdiğini ve lngiliz·ltal
yan pnktının mer'iyet mevkine girmesi
le lngiltere - ltalya münasebetlerinin, 
bilhassa Akdenizde, biiyük bir salaha 
kavu,acağını bildirecektir. 

Paris, 16 (ö.R) - BaJVekil B. Çem
berlayn bu ak,am lskoçyadan hareket 
ederek yarın ıabah Londraya gelecek 
ve kabine içtimaına riyaset edecektir. lngiltz başvekili Miinih dönii§ü Ingiliz - Alınan anla.şma.n vesikasını göstcrir}Giı1t 
Bu İçtimada milli müdafaa ve Filistin olmadığı ve kabine toplantısında mü- ri sebebiyle reddedecektir. Diğer taraf• 
meseleleri görüşülecektir. Bu sonuncu zakere edilemiyeceği söyleniyor.. Fakat tan kabinede yapılacak değişiklikler içİfl 
mesele hakkında Filistinden dönen tah- tahmin edildiğine göre bu rapor Filisti- B. Çemberlaynın bu hafta sonundan eY• 
kik komisyonu raporunun henüz hazır nin parçalanma11 fikrini, tatbik güçlükle- vel bir karar verememesi muhtemeldir• 

B. Suriç 

Fransız hariciye 
nazırı ile görüştüler 

--0---

Paris, 18 ( ö.R) - Hariciye nazın 

B. Bonne bu sabah SOvyet Ruaya sefiri 

B. Suriçi kabul ederek umumi vaziyet 

hakkında aörüonıüıtür. 

Al rika müstemlekelerinde Alman
ya ya dönmemek için and içili.yor 

Natal, 18 { ö.R) - Dorban şehrinde iki bin kişi cenubu garbi Af
rika ve T anganika müstemlekelerinin Almanyaya iadesine enerjik bir 
tekilde muhalefet için Dorhanda and içmişlerdir. Dorban belediye re
isinin riyaseti altındaki içtimada bu mahiyette karar suretleri kabul . 
cdilmistir. 


