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On gün içinde 
Bütün diğer bölgeler de 
tahliye edilmis olacaktır 

Hudutların kat'i tahdidi 

• /tal yan ticaret heyetinin 
Yalooa ve Baraa aeyaltati 
:ı.tanbul 30 (Hl.Wml) - ltaqan ttcaNt .,... 

ulOn Yalovaya gitmlflenlr. Heyet Ymw.
mlll1• geçecek ve Istanbula cbıtlfte ........._ 

ere tekrar baflanacaktır. · • · · · 
..... 

YENi ASIR Matb.aamde ........ 

karar 
Birınci mıntakaya ayrı an Südet 

. 

bugün işgal etmeğe başlıyor .. 
Uç ay zarfında 

-"'" 

Polonya - Macar azlıklan 
İfİ de halledilmiş olacak 

Ve ancak bundan sonra 
enternasyonal komisyon Almanya veltalya yeni Çek 
fa rafından yapılacaktır Bugün Alman OTdu.ru tarafından işgali beklenen hudutta kain Waypart Jcaaaba.sı jabrikalan bakımından mühim bir sa- devletini garanti edecekler 

-nayi §ehridir.Yanmda Yohaimi§taZ kaaabuı da ılıcalariyle meşhurdur. 
llğ ~NtH. 30. <1:---.A) - Sabah saat 2 de aşağıdaki nihai teb- miştir. Alınan kararlar derhal Çek hükümetine tebliğ olun- derpl§ eder: tı<Jald ~ ve usulleri üzerinde mutabık ~la_rdır· 

p eşredıl~ır: .. . muştur. . . Almanya Büyük Britanya, Fransa ve ltalya, Alman SUdet Ve~~ ferden ayrı ayn bu anlaşmanın tatbiki,.. 
liı ~embe gunU oğleyın Alınan, Italyan, Fransız ve Ingi- 29 Eylfil 1938 tarihinde Munihte Almanya, Ingiltere, Fran- arazisinin terki hususunda prensip itibariyle akdolunan an- raııtıamden mesul tutulduklarmı beyan edeTler. 
~Ukümet reisleri tarafından başlanan müzakereler bit- aa ve ltalya arasında akdolunan anlaşma aşağıdaki hususatı laşmayı nazarı itibare alarak mezk1ir ter.k keyfiyetinin aşa- _ SONU 3 UNCU SAHiFEDE -

Avrupa sulhunu kurtaran·Jar dün 
Münihten memleketlerine döndüler 
Sulh 

o 

Bir hayal 
olmaktan 
4urtuldu 

--0-

" Münih görüşmeleri harp kabusu
~ U tamamen dağıtınıf, Avrupa aul
~ büyük harpten beri geçirdiği teh
~ lcrin en büyüğünü atlatını§tır. 
' tta daha ileri giderek, dünya sul
~ mütemadiyen harp tehdidi al
~ . bırakmak suretiyle emrivaki
ı._ ihdasinden cesaret alan bir politi
~n sonu gelmiştir, diyebiliriz. 
llt QCabeJli ki konferans Almanya
~ ınüddeiyatını tatmin etmiştir. 
'-le~ hu müddeiyat, daha önce de 
'-cllılıın edilmiş bulunuyordu. Arada 
~ ece bir tekil ihtilafı vardı. Alman
oJı. •ulh yolu ile alınması mümkün 
~ neticeyi ordusunun azametli 
lı.; .~iti altında elde etınek suretiyle 
~Tne kadar totaliter devletlerle de
~l'tıt devletler arasındaki zihniyet 
~h nı bir üstünlük silahı olarak 

llilntnak istiyordu. 
~ l:>aYanın dünyayı heyecanlandı-
~iiğümü burada toplanmıştı . 

15 

Nal ıa Vekili 
Istanbulda 

-0--

lstanbul, 30 ( Huauai) - Naha veki

li bay Ali Çetinkaya Ege, Afyon ve Ea
k.itehirde yaptığı tetkiklerden eonra bu 
sabah tehriınize gelmiftir. 

- SONU 2 lNa SAJUFF.DE - Vali B. Fazli Güleç 

.._.. ınoltrat devlet1er bu darbeyi 
~aha ile karşıladıkları takdirde ----------------------- --
~t\i a kuvvet önünde boyun eğmiş 
-'\)ıı ilmekten endişe ediyorlardı. 
~" 1 zamanda şu «Harp Tehdidi> 
~ili lllının yarın başka sahalarda te-

Çekoslovakya son kararı 
Mekteplerde spor protesto ile kabul ediyor ... 

Ş ctmiyeceğinden emin değillerdi. 
' u halde Fransa ve İngiltere için 
'1tı~Yden evvel kuvvete kuvvetle 
~·bele etmek, hini hacette bir "• t/ kabul etmeğe amade o1duklan
'~ı:at.crrnek zarureti belirmişti. Se
>itl ~lık hazırlıkları, kuvvet nüma~ 
Arı bu kaygıdan doğmuştu. 

t!tın l'tıanya telJeri haddinden fazla 
tı°'~ enin bir felaket doğuracağını 
n~ct anladı. 

~d~ tekil davası yüzünden tarihin 
"'ilci '~c kadar eşini kaydetmemiş hu
~tlik~u bir faciaya meydan vermek, 
~d· en haska birşey olmıyacağını 
~~ ~t etti. Hitlerin son jestinde 
''\\ltikcat mevcut olmakla beraber hu 
C)tıllrı kin takdir edilmiş bulunması, 
~ Slllh 'Ymetini küçültmüş değildir. 

bit d~ tehlikeye düşürmeden hak
llt tQc avayı muzaffer kılmak imka
~ dG Vcut oldukça bir prestij uğrun
.,~ ~?ayı ateşe vermek en büyük 

~· 
'!\J~l J ft &a.I L"l& ft & • wa. ..... .,..._.. 

Yüksekveortaokul"spor Çek sefiri 
büro,, ları kuruluyor Kararı 

Kızlarda Praga getirince 
-0--

oynıyacak Na~ırla~ me~lisi Be
-o-- , , neşın rıyasetınde top-

.. ~ Ankara, 30 (Hususi) - Kültür ba- landı. Ve heyec:ınlı 
. :. ~~ kanlığınca orta ve yüksek mekteplerde b • /Jı 

al b b ır go .. r u .. şme O U Südet dava.sını kazanan Konrad Henlayn ve karısı Fra·· He-'-•nı · . < t e e ıpor iiroları teşkili kararlaştı. • • v mu., . 
. ·:~. ·i Vekaletin hazırladığı nizamnameye gö- Pariı, 30 (ö.R) - Çekoslovak bil- Praga hareket etmit ve Praga vasıl olur sine karar vermiştir. 

J re on yedi yaşındaki kız ve erkek talebe kümeti Miinih konferansının kararlarını olmaz B. Bene§ tarafından kabul edil- General Sirovi saat 1 7 de radyo nut
i kurulacak spor bürolanna mecburen de- kabul etmiştir. Bu kararın Prag bükü- miştir. Nazırlar meclisi ıaat 11 de Prag ku ile Çekoslovakya hükümetinin kendi
l vam edeceklerdir. metine tebliğinden evvel BB. Çember- §Btosunda reisicümhur B. Beneşin riya- sine zorla yükletilen arazi terkini protes· 

Buralarda futbol da dahil olduğu hal- layn ve Daladiye Çekoılovakyamn Ber- seti altında toplanarak teklifleri tetkik to etmekle beraber karan kabul ettiğini 
de her türlü spor yapılacak, kız talebe lin ıefiri B. Muniyi kabul ederek anlat- etmiş ve saat 1 7 de bqvekil general Si- bildirmiştir. Prag hükümeti Münih ka· 

., 
.. 
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Sosyal terbiye : 

Baş a mi tler • y -
roya ne ka ar e em

miyet veriyor? 
Ü~üm kurumu Z ) S f 

lmalcithanesin e yan- D. Ş 

Bir ayal 
olmaktan 
kurtuldu 

1 gın çıktı, üç amele Yenı· kanundan elde -BAŞTARAFllıNciSAHın:oE·' 
yaralandı Hitler, böyle bir hatadan sakın~ 

1 

Öğleden sonra 17,30 da kordonda, la hem memleketine bu.güne pcVı -5 
Yaza • 111 Nabi üzüm kurumu imalathanesinde yangın ı·ıecek neticeler.. ya,ptığı lıiı.metlerin en büyüğ\if. 

· çıkmuı, :yefi:?cn itfaiye tarafından geni~ yapını oldu, lhem .de insan:b,ğı fil~ 
!emesine im'.kan :bırakılmadan :sfuıdür1il- um liir felaketin rurumlanna st; Değirmene" • ım dcr.di. Benim 4.: ti- .oeksmiz.Size şunu ıııÖ3iiyey:İm iki o zammı ,:r d 

B 1 d "ft . - • k- ik . müştür. Yangın, !hafif yanan .gaz ocağı p l k .. d . . p 1 le d ld rükle:mek mesu1iyetinden kurtul 
yatro derdim.. u garistan a çı çı ~artısı mev ·ıı ı ti· pompalandıg~ı sırada sırrayan hır" kıvıl- azarı sız satış kanunu bugun en ıtı· azar ıksız satış anununun an e e M·· "h F f ·ı· b Ş'°' 

1 1 b 1 J d .:ı ·.:ı· h ift · k b. km :s b A k 1 b 1 1 . d b 1 ed'I ek . . kı .. l d" unı te ransız ve ngı ız a Bundan on aene evve stan u a n· aru ,,ıc:ıı ve er Çl ç.ı ·apıya ır tc e arcn n ara, stan u ve zmır e, e e- ı ec netıcenın 52l!1 §OY e ın k'll . I b"" "'k hu .. .A 
• • 1 b 1 d 8 cımdan çıkmış, tahtalar tutuşmuş ve ora- ı erme yapı an uyu teza ı• 

tendan Borckmann iskresinde bil' tiyatro vürtır ı\azır arın yanına gire i ir i. un- diye hudutları dahilinde yürürlüğe ,&ir- A) Kayıtsız ve ;,artsız olnrak pazarlık, Al h Ik h b" J: 
B _,, __ ,p· • ___ ,_., _J • .:ı_ ~ d bım Br -'--- dn bulunan Niyazi, Ktınıal ve Hasnn vü- '-•-eli K bika ~'- .ilk _ k d ::ı--d man a ının ar 1 ııırzu ıetrn 

grubu gel~ .lllU ~.1tem5ll. et· q~ .ınıµıwı sern:ıe as o~annın cueı-mn ::muhte.,if .. ,,,....,___.,_.nen 't.._.r~ ..,.a- meıuc: r. anunun .tn1 tmwı, gun- pcra en e ~ta .m~ ar. v. __ ıtı.. 1__ • J;ı 
• ·::.._1_ ~ \- . ıi !h • mabi aldıı v und ı.wı-.ı ~ı " .... :ı=ırJ ,mw.ı ,, l de f kıt f k - - ~ t'l - gıne, ıswna ~uvvet ~eren an 

Jilerdi. O :uman ~Çını ~ u zıyıı:rc UStI!l !Yelle g n na- rıünndıktmı ıEOnra sU:n:dürülmüstüı:. Ya- er azı u a e e a>uruz ere ras an· B) Pen&ende sab§ta esas etikettir. lb • - •...::..Jı k ıl 
Reihhnrdt· sahnelerine .. aktörlüğü zama- zır 1kapıyı 1:npatma'k mecburiyetinde kal- • 1k ·· k.. d b 1 il a·· . mayı aynım se:wnoı 'ı'll''-'e arş 

ralılar teilavi edilmektedir. ma mum unse e un arın zamana u- C) Pazarlıksız satış, perakendeciler d v d l'ld' 
nından tanıyoru~, -bana iki piyes ver· mnmış olsa gerektir.) zeleceğinde şüphe yoktur. d ki" b. k b hi . ıgına e ı ır. 

B. • 1 1 1 Hadise yerinde yapılan tetkikatta, . .. nrasın a zev ı ır ra a et ası uyan-, f nsanlıgv ın vicdaru sulhu kuv' 
miti. Müruru znmnn var söyliyebilirim: ızım şopar = Bu'lgarlnr köyü erine p 1 k k h ı 

uanmnm kaza ıneticesinde çıktıg'ı wc ima- o.zar ı sız satış anunu, er şeyın uze- ıdıracak v.e ucuz sıı.ta.n ınüenseaCle.r ,m.Üş· t h.J:.J! ı~-d .. .. b" h l or 
Müellinerioc"° ., mezuniyet 11'lmai!a .. derler = gittikten aonra nazır giı1eTek '" 0

- • • • A ~ • _ 1_ ı e ww arun a Ul'l.lnen ır aya 
illihanenin .Anadolu sigorta §.iikcfine l"inde r ahlak ı<luvnsı alınde mutlruw ~rinin en ~ük kısmını çe'kecektix. maktan lk .....__ ,_ .. k . tiyot 

Bunlardan birisi Bekidar, •Veri -cŞa-1 Br.ookmzu:ı.mı~ ümcaatlerin Rh~ •· ·· · k h lkı dik ·b · ik" Uın:wınu orme ıs . 
toda bir oyun> dur. Hatta sonuncusunu 1SÖylersem gülersin demiş. Tiyatro mü- S00,000 liraya sigortalı bulunBuğu mila- yuruyece • a mm. pnuı • gı ı sn ım D) Etiketleri, satılacak maddeleri ha- du. Münih, işte bu neticeyi verflll 

şılmıştır. bir itiyattan kurtaracaktır. Venedikliler zırlıyan müesseseler, dükkan Ye mağaza- tir. 
Darülbednyi tzmirde Halkevinde bil-J dürlüğünü ikayete gclmi~ler. Avrupa• • , 

d ·-L-iJ d ki zamanında kurulan pazarlarda §Övalye- lar hnzulıyn,rak malların üzerine sabit Temenni edelim ki orada tef1l1 
mem ne menfaatine oynamıştı. Hatta a w.n:> e en çoeu an varmış, ara-
halckı telif hakkında bana sonnağa lü-lltannda temsil hey.eti yapmışla.r, oyun Donanmamız lerin hemen zorla avamın malını alarak, olarak talik edecektir. Mü~ten, etikette edilen. netice sürekli olsun. 

değerinin çok aşağısında mal vermeleri ) f. ti d t S t •- ŞEVKET BlLGl"'1 
zum görmeden ... ~ oynıyncnklammı, tıyatroya clbıse alın.ak yazı ı ı er en sa ış yapar. a ~ ... pa- 1" 

1 Du .. n Marmaraya onıda ilk pazarlığın doğmasına ve Av- zarlığa t~bbüs edenler veya müşteri- --o--Strası gelmişken söyliyeyim: Amme için müracaat etmiş er. tiyatro vennerniş 
menfaati için her zaman bili •.ücr~f ve Ye tavassutumu istiyorlar. demiş. As:ıJ acıldı rupada yayılarak memleketimize kadar siyle pazarlık edenler, etikette yazılı fiat Polis divanı 

1 1 d · i] 1 tur A '- · üzerinden sab• yapmıyanlar kanun yo-menfant bu gibi hizmetlere hıızın'm. • ~n~y ea arı piyesi size söy ersem tu· 'il g mesme vesı e o muş . vrupanın ıoır -s Polis divanı, dün öğleden sonra n 

Bu Broc,_mann_J_n .: .. e çok L_,_ __ _...._ hafınıza gı"decel{. Schillerin Kabale und Bir aydanbcri Akdenizde müşterek çok memleketlerinde. perakende satışta liyle takip edilir. l 
.ar. ua ~ ~ ... - kısım reisliğinde toplanarak polis e 

ceğim. Türk sahnesine öyle hizmetler Liebesini oynıyncaklar. tıılim ve terbiye i~eri yapmaktn olan paznrlık kalkrm, gibidir. Memleketimlı:· Belediye ve vilayet, bu kanunun eyi ait muameleli evrak üzerinde karnrt• 
)'aptı ki ?demek. için bugün cari olan 4 _ Yukanda söylemiştim. Brock· tanlı Tüdt donanması. dün lzmir su- de en geni§ anlamıyla bugün yürürlüğe tatbiki hususunda her türlü tedbirleri al- almı~tır. 
(kıymet) dediğimiz mefhumlar kafi gel- mannın knnsJ Faru Oaire Autenrieth RB lnrmı terkcderek Marmaraya açılmıştır. giren bu kanun. İşte böyle bir itiyadı ve mıştir. Gıda maddelerinin AbŞl ve eti
mez. Maalesef benim Hamburgdan av· snnatkarıdır. Bana haı bir fC1' anlattı. Donanmamız. limanımızda geçirdiği karakter davasmı ele alarak mutlaka eyi kellere 'konulacak fiatler, belediyece sı· --=--
det etındc meCburiyetim bu itleri yanda Mektuplarını getiren bir posta müvczzü müddet içinde halkumzm daima artan tatbik edilecektir. kı surette kontrol edilecektir. 

~~~ v~~Buut~m~~m~~ı~.R~t~~~~ek~a~~zİyMct------------------------------
Ziraat Bakanlığı y et11 

makineler alıyor 
Eğer kaJabilırüş olsaydım hakkı telif Talebder ftl1lSIDda (eşek cenneti) diye edilmiştir. Donanmamınn pek yakında 

dost limanlannı!an birini ziyaret edece-denen o beladıpı aahnemizi ümit ederim tesmiye edilen paradı -en ucuz mevki· 
iri kmtaİ-acak ve Almanlara hakkı telif- dir- müdavimi imiş ve operada oynanan 
siz Piyes verdiTecektim. Siz yalnız' kni yeni lıiç bir piyesi kaçırmazdı. 
olcmnaktan adnlmaym bunlan hep eize Mesela bir opera seyrettim, Freu 
anlatacağım. Autenrithi ilk görüşte haşlannıı kriti'kc 

Brockmann şimdi Hamburg radyosun- (Fmu Autcnrieth, fı1an yerde 9eSİ çok 
da çalışıyor. Ve kansı Hamburg hükü- yüksekten tuttunuz, filan yerde bemol 
met operası Prima Donnası Kammer- yerine diyez yaptınız) ve aire ve eaire. 
söngerin titelini haiz madam Autenrieth- Frau Autenrithe flOrdum: Böyle bir 
dir. aceminin sizi tenkit etmesine gücenmez 

1 O aene sonra Hambarga gitmiftim. 
Bir lokantada oturuyordum. Hamburg
la!nr ·iklimin tesiri midir nedir· zor sa
mimi olan ve insana zor eokulan mah-
1\ıklar.. Hamburg halkı mesela Rhenn 
halla gibi neşeli lalan değil. Orada kalı
lcııha ile gülenlere tesadüf etmek nadirat
tandır. Hamburgla hissi ile değil kafa-

misiniz? 
«Hayır - cevabını aldım - gücen· 

mem, biliikis memnun olurum. Zira ev• 
,,.elfı o müvezzi acemi de~ildir, musiki
den anlar. Filhakika mcııleği değildir, ti
kin sanat fışıklan mesleklerinden dııha 

çok aşık oldukları aauattan haberdardır
lar. Saniy~ posta müvezzii gibi nispeten 
daha basit ve zeka aarfedilmiyen bir 
meslek namına ve Almanlık hesabına. siyle hesap yapar. Onan için eanatin di

ğer yerlere lc.ryasen -daha az anlaşıldığı. 5 - Madam Autenriethden nder öğ
buna mıdaaha eyi tüccar yetiftirdiği bir :renmedim hen. Orada posta müveniinin 

bildiğini ben bilmiyordum. Musikinin 
kıymetini. Bana F rau Kammersangcrin 
musiki ne demektir öğretti. 

muhittir. 

Hamburgta bir Lokantada oturuyor· 
dmn. Diğer bir masadan kB.bkahalar ge

liyorda. Hanlbmglu olrnıyan liılôn ma
halli adaba uymağa mecbur olan ben bi
le merak ettim. Gülenleri tetkilte başla• 
dmı. O ne hayırlı gün ve tesadüf imiş. 

Garsona bunların muhakkak artist ola
caldannı eöyledim. Aldanmıyoraunuz 

eledi. Y arabbl onlann aramnda olsam 
ifa tiyatrodan bq o n kelime ben de iş:İt• 
eem ve lurk mdınesine lıizmet edebil
mek için bir hç ltırpmb malUınat topla
yabilsem diye düJiinüyor Ye gözümü biT 

Brockmann kannla bahtiyar ol, bir-
birinize layıksınız. 

Harf, kelime cümle. 
Bunlar bir kalfa tarafından yan.yana 

getirilir ve bir fikrin ifadesini bina etme

ğe kwlanılır. Ukin hazan aynı kdime 
-teliiffuzu naznn itı"bara almmaz isc
tezat manalar ifade edeflllİI. 

Mesela: Birine birşey soruyorsunw:.. 
Size evet diyor. Bu kelimeyi okurken 
tasdik etti rni.numı çıkarıyorsunuz. Hal
buki ton, ahenk onun aksini daru ifade 

türlü oradan ayırmıyordum. 
Tetlcik uzadıkça hafızam canlandı, edebili~ Farzı:_d~ ki o adam sizened(sen 

hatıratlar uyaıımıya bqladı Ye kendi 2.aten er §eyı . en yaparım zan er-
sin, hep kabahatli beni bulursun) de-

kendime bir tanesinin ınıratı yabanca gel· . . 
1.. • ..J dı. mek ıstıyor :ve ıironik yani alaylı ibir memeye ~ıa 

Kısa keselim: Hatırladım. Bu latan- ahenk, bir ton ile {EVET) diyor. 
Burada kullanılan kelime aynı, lakin 

hula gelen Brockmann. 
Tanı§tık. ,görüştük. Aym davayı mü

.d.ııfaa eden iki u·ukat gibi görüştük. 
Maalesef sonu gelmedi. 

miinalar birbirinia :zıd&. 
Bunun ne mana ifade ettiğini anlamak 

için kelimeye müracaat etmiyoruz. Tona 
ahenge bakıyoruz. 

ği söylenmekte ise de bu hususta Blüa
darlo.r nezdinde malUm.at yoktur. 

Hususi bir ilk okul 
acılıyor , 

Tanınml§ öğretmenlerimizden B. Arif 
tzbudak, Karşıyakada hususi bir ilk okul 
nçınıştır. Bunun için Karşıyaka istasyo
nu knrşısında bir köşk kiralanmış ve 
icab eden hazırlıkları tamamlanmıştır. 
Karşıyaka öz.el okulunun açılış töreni 

pazartesi gUnU saat 15,30 da, davetliler 
huzurundn ynpılacaktll'. 

Ziyaret 
Alman Jeneral konsolosu, dün sabah 

belediye reisini makamında ziyarette 
bulunmuştur. 

Okul Flamaları 
Okul flimalan Lakkında Kültür be

hnlığından Kültür direktörlüğüne bir 
tamim gel~. Bu tamimde flamaların 
oekli ve ebadı bildirilmekte ve ilk okul
lanıı milli bayramlar ve törenlere. it.en

di okullıınnı temsil eden flama ile ~ti
rikleri mecburi addedilmektedir. Flama. 
okulwa şeref aembolüdür. H" okul bun11 
hiimü muhafaza ile muT&ZZaftır. Her 
okul flamasını en çok iki yıl içinde ha· 
zırlıyacaktır. 

Hasan deposunun 
lzmir f abesi 

cHASAN ecza deposu> sahibi Bay 
Haaan bir kaç günden beri §chrimizde 
bulunmakta. ve Kemeraltı caddesinde 
açacağı c1zmir tuhesi• i:şleriy)e me§gul 
olmaktadır. Memleketin her tarafında 

müteaddit müstahzeratı ile kendini ta· 
nıtmı} olan Hasan deposunun ;ıehrimiz
de açacağı şubenin muvaffak olmasını 

eandu dileıiz. T ashilı edilmez mi diyeceksiniz .. 
Edilir. 

Bunan böYfe <>lduiunu ispat için size -------------,----
bir misal getireceğim: Alman adliyeııi r .. c.i ..... r ....... c;~;J· .... r ·;": 
mühim davalarda zabıtlara eh . t : e en er' l en e : 

B k 1 d .. fünı b d .. emmıye ••• • •••• •• • •••• •• ••• • ••• • • • •• • • • • • • ••• • • • • •• 
roc mann a tesa u ana ort vermiyerel: ifadeleri gramofon pliltlanna İran ikinci konsolosu B. Refet Abdul-

tane güzd Piyes kazandı:rdı.Bunlar timdi aldırma\tadır. !ah Atinadan şehrimize dönmÜJ1ür. 

Clostuın Ertu:ğrul MUhsinde. Beğenirse SES htimdeTin ifnde etmeğe aciz Denizli meb~usu B. Y.arlıar Müfit Dc-
tabii oynıyacak · olduğu boıluğu doldurur. nizliye Kütahya meb'usu B. Besim Ata-

Size yalnız bım .hikayder anlataca· Bay Yunus Nadinin bir mablesinde lay Ankaraya gitmiştir. 1ktisat Vekaleti 
ğım ki hqka mı1lctlerin tiyatroya ne h- okudum: Nürclbergde Hitleriıı nutkun- mUrakiplerinden B. Atıf lstanbula git
dar kıymet TCTdikkrini mUb)"C9C ede- dan eYYCl Wagnerin bar parçası çal • miştir. 
bilirsniz. ın 

Anlaşma haberi gelince 
piyasada Canlılık oldu 
Şatlar üstünde bekletilen malların 
vapurlara yükletilmesine başlandı 
Orta Avrupa hadiselerinde yatışma lar üzerinde bekletilen mallar, limanı· 

imkanları elde edildiği haberi dün tica- mızda bulunmakta olan ecnebi vapurla-
ret aleminde müsbet bir tesir yaparak 

muhtelif mahsuller piyasalan oldukça 
hararetli geçmiştir. Muhtelif maddder 

üzerine yapılan satı;lar gayet iyi ve •e
rimli idi. 

Hadi.lelerin aldığı ıdcil üzerinde, p.t· 

nna tahmil edilmiş ve ihracat normal 
oekilde inkişaf imklnmı kazanmıştır. 

Bankalnrdan ekserisi dün, sigortasız 

emteaya nit dökümanları da kabule baır 
laınt§lardır. Harp sigortası ücretlerinin 
bugünlerde tenezzül ebneai bekleniyor. 

Yurddaş! 
va·ri;· .. ;;ukaddes hak:. 
kını kullanmağa hazır ol 
intihabat pazar akşamı saat 19 da 

ikmal edilmiş olacaktır .. 

- BAŞT ARAF1 l tNCl S>dilFEDE -ı reiı ve halan belediyede ıt.oplanaıak 
~er Ye Üpm dömni1§lerdir. eon talimab alacaklar, acçimin nasıl bat-

ETYelki gece Hal~de Parti Uyön !lıyarak denm edeceği hakkında verile.
kıın.d üyelerinin ~le yapılan parti ede aahab dinliyec.ekler -ve kendileri 
yoklamasmda tesbit edilen :namzetler için hazırlanan aanaıltlan. seçim defter
listesi diin belediyece tab ve teksir etti• lerini, zarfları tesellüm edeceklerdir. 
:rilmiştir. Belediye seçimi pazar gecesi saat l 9 

Pazar günü sabahı aaat yedide iutiha- :za hdar devam edeeek ve heyet buzu. 
bat Eaaliydine b.Jlanacak. tam 011 ;ki runda sandıltlnr müh'ürtenecCktir. 
saat devamla akpm 19 .da sandıklar Ayni gece aandıldar belediyeye nak-
mühür.lcnecddir. (edilerek intihap heyeti huzurunda açı-

Seçime qtirak edecdc ~ n.tandaş- lacak, reyler tasnif edilerek ııayılacaktır. 
lara, yurdun bütün inkılap hareketlerini Neticesi salı günü ilan edilecektir. 
b:ndi teşb1ltı jçinde bıtpran tan"ht. lrnürde rey hakkını hiiz 34 b in kişi 
Cümbmiyet Halk Partisinin belediye •ardır. Bütün vatandapann reylerini 
namzet listeleri matbu olarak verilecek· kullanacaklan muhakkaktır. Reyler kul
tir. Vatandaıılarm bu listeleri ay.nen lc.a- fanılırken cürnlıl!.l lyet Halk Partisinin 
bul etmeleri pek tabü sayılmaktadır. namzet !~~derinden tedan1c etmeği 

Bu aahah belediye intihap daireleri unutmamak icap eder. 

Zirnnt bakanlığı, ı.ira1 kalkınma P 
gramının tahakkuku için evvelce atıııl 
olduğu muhtelif zirai makinelere il~ 
olarak yeniden bazı ziraat makine 
arasında orak, çayır ve ot balya maJdıl 
leri de vardır. 

Hukuk fakültesi me" 
• 

zanlarının tayinlerı 
Adliye bakanlığı hukuk fakültesi Jllr 

zunlarmı her sene birinci teşrinin s~ 
lanna doğru kura ile muhtelif yerl ~ 
tayin etmekteydi. Bakanlık, bu sene ;.J 
yin olunacnk gençlerin çekecekleri lt 
için münhallcri tesbit etmlye başlılrtı1f 
tır. 

---·=---
Maksadı ne idi? 

Evvelki gece köprU mevklinde, a 
bir zatın evine meçhul bir §8.lııs · 
ye teşebbüs etnilş, yakalanmış hane 1 

duhule teşebbüsten adliyeee tevkif eıW 
miştir. Bu şahsın sabıkalılardan Ethe 
olduğu anlaşılmıştır. 

K6pekler yüzündefl 
azalan seyyahlar 

Turizm işinde köpekler büyük 1JI 
ehemmiyet almışlar da haberimiz yo~ 

Geçenlerde bir Fransız gazctesitl 
şöyle bir haber çıkmıştı. Eğer köpcJ.c1ef 
den alınan nnkliye llcreti bu kadar rı' 
halı olmasaydı, Fransaya lngUiz seytlı 
lan akın ederlerdi 

Bu yazı lnglliz gazetelerinde ~e )~ 
bulmuş ve akisler uyandırm~ır. Jıw 
Uz gazeteleri tekrar ediyorlar: 

" c Fransız mes'tekdaşımızın yazısı > 
rlndcdir. Fransnda köpeklerin na~W 
ücreti fazladır. Fakat bizi Fransaya rl 
gili köpeklerimizle gelmekten meocÔ tli 
sebep yalnız bu değildir. Bizi köpekİJ 
seyahnttcn lngiltere kan.unlan mell 

yor. Çünkü köpeklerimizle beraber lj 
gı1tcredcn çıkabiliyoruz, fakat t~ı 
Ingiltereye köpelderimizle 'beraber / 
mek istedı1c mi altı aylık bir muaaeli 
köpeğimizi karantinaya sokuyorlar',.. 

Bundan sonra lnglliz gazetclerinıl~ 
pekler hakkında karantina müdde ı( 
azaltılmasını lstiyen makaleler gün g 
tikçe çoğaimaktadır. tf 

Falmt Ingiltere hükümetiıün bu ~ J 
da köpc1derle meşgul olacak vakti 
masa gerek. 

Bulpdar : mıJ.... NABi ZEKi FKEMEN ..... . ~ . . ... '~ . . . ~ ' . ; . . . . :'·. ,, . . · .. · .. ·~ • t. ... : : • ,. : ·~ ~ t .t ... . 1 ..... · .. , .· . . · . '.·. ~ . ·. · . , 
1 - Sofya opcruı kaza neticesi ya- _ :---

myor. Hükümet bir beyanname Deffede- :t ı l 
rCk bir iane defteri açıyor. (T"ıyatromu- v ,mamf mağaza aT 
ı:a} diye bu iane defteri tesmiye ediliyor. fİrketi 
Bir hafta zarfında 1 .S milyon im topla- Umum! mağ;rralar temi için mIIll ban-
ıuyor. Köylüler hile pam Yeriyor. kala:nmu.ca kura.lan Türk ı17>00im §ir-

2 - Bir RDe Sofyad.a idim .Balpr iket1 Wliyete ~mü için ti.met ka
biikiimet ti;ratromnım rejmörü Rm an.at- mmumnzun aasları dairesinde bir ni
kln mqlıar MaalitiDofmı daTeti üzeri- qmn nne projesi bazırbmald:adır. 
ne (Topaz) P'7aini .eyrediyoram. 

&,.irciler mumda milli dhimderi ile 
Ba1pr köylüleri göze çarptyor ~ siiltD
netle O)"Uml takiP ediyadar. 

== Yeni müfredat 
programları 

3 - Brockmano anlatıyor. J.tbanuI Okulların müfredat programlarında 
dönü,ü Sofyaya uğramıı. Alman .efiri yeniden bazı değipklikler yapıJ.nuF.ı. 

ile Bıılgar maarif nazırmı ziyarete gitm.İf. Kültür kurulu tarafından yeni şekilde 
O BU'ada naunn yanına iki köylü gelıni§ hazırlanan progranllar Devlet matbaa
ve Bulgarca bir tcYler gö~er ve sında basılın~ ve :mekteplere gönderil
gitmiper. (Bu hi.kiyeye ben inarunm. miye b~lanmı~ır. Kültllr bakanlığı, bü-
Sia belki !"lıllıt.. ..,lecekaiciz ve bir mcfir tün okullara bir tamlın göndererek pro-, 

v e pey11-•..-..u• ı . ~· ,..___ ~ 
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DiKKAT: 
Sinemamızın 

" 
" 

" 
,, 

,, 
Resmi 

hedefi: 

Kibar halkın sineması olacaktır. 

: Ailevi ve içtimai fil imler gösterecektir· 
: Programlarının mükemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: istirahat · için aranılan tekmil evsafı hai~ 

olacaktır. 
: Sizin için bir gezinti oe eğlence kaynağı 
olacaktır. 

: Güzellik oe zar af et abidesi olacaktır. 

1küşada şimdiden hazırlanınız. 
Güzel filim ve ucuz fiyattır. 
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Münib konferansı kararı 
• imza merasimi Bismarkın 

önünde, yuvarlak masa 
başında nasıl imzalandı 

resmı 

..-~-

Ha. Vekili 
Cenevre dönüşü 
Belgrada uğ,radı 
ve bütün gün B. 
Stoyadinoviçle 

•• •• •• 
goruştu 
--0---

Belgrada uğradı B· 
Sto yadinoviçle 

görüştü 
b .Munih 30 (A.A) - Sekiz sruıt süren ve Italya büyük elçileri görülüyordu. 
!r nıüzakereden sonra anlaşmayı ve Mareşal Göring, B. H~, Fon Noyrat, 

lerkedilecek Südet topraklarını gösteren Fon Veizsaken ve Alman hariciyesinin 
ttııoğrafik haritayı hükümet reisleri im- diğer bazı şahsiyetleri de imzada hazır 
la etın;.,1 d' llk . Hitl tm bulunmuşlardır. Imzadan evvel sefaret 

rerin ikametgahındaki ziyaret defterini • 
imza ettiler. Saat bir buçuğa doğru bü- Belgrad, 30 (ö.R) - Yugoslavya 

-~er ır. ımzayı er a ı§-

lır n··rı hük' Um ·sı A k müsteşarı B. Şmit anlaşmanın Almanca · o et rcı ve mesaı ar ·a-
""-I ve Ingilizce metnini B. Fransova Ponse 
~arı büyük şominenin önünde ve Al- d F tn.inl okudu M"'ta kı illan · e ransızca me . u a -
ll:ı ımparatorluğunun ilk başvekili Bis- ben dört hükümet reisi Leh ve Macar 
<ırkın portresi altında bulunan yuvar

laJt lllasanın etrafında yer almışlardı. 
>4asa etrafında ezcümle dört hükümet 

~den başka Kont Ciano, Ribbentrop, 

tün merasim ikmal edilmiş bulunuyordu. başvekili bay Stoyndinoviç, Türkiye ha
Ve B. Hitler hükümet reislerine veda riciye vekili bay Tevfik Rüştü Aras şe
ederken gerek kendisinin ve gerek Al- refine bir öğle ziyafeti vermiştir .. Bu zi
man milletinin minnettarlığını bildir- yafette Yugoslavya nazırları ve Türkiye 
miştir. B. Hitler diğer üç milletin de hiç elçisi hazır bulunmuştur. öğleden sonra 
şüphesiz Alman milleti kadar mesut ola- B. T. R. Aras Türkiye elçiliğinde mat
caklarını zira tehlikenin artık bertaraf buat mümessillerini kabul etmiş ve ~u 

akalliyetlerile Çekoslovakyanın geri ka
lan arazisi için verilecek teminata ve an
laşmada derpiş edilen enternasyonal ko
misyonun teşkiline dair olan protokol
ları imza ettiler. 

edilmiş bulunduğunu ıöylemiştir. beyanatta bulunmuştur : 
B. Çemberlayn Münihe gelmiş oldu- «Tekrar güzel hükümet merkezinizde 

CUısız hariciye genel sekreteri B. Le

iotı, Sir Horace Vilson ve Fransız Ingiliz Bundan sonra yabancı misafirler Füh-

ğundan dolayı çok memnun olduğunu bulunuyorum. Bu vesile ile de dostum 
ve İngiliz milletinin B. Hitlerin hissiya- B. Stoyadinoviçle görüşmek fmmtını 

tına iştirak edeceğinden emin bulundu- buldum. Yine bu fırsattan istifade ede
iunu beyan etmiştir. rek naip Prens Pola da arzı tazimat 

Tarihi konferansın verdiği karar 
mıntakaya ayrılan Südet Alman ordusu Birinci 

kasabalarını işg~l etmeğe başlıyor .• 
- BAŞTARAFI B1RlNCt SAHİFEDE - 1 devlete tavsiyeye hakkı vardır. 

l - Tahliye 1 Teşrinievvelde başlıyacaktır. 7 - Terkedilen mıntakalar halkının girmesi ve çıkması 
2 - Büyük Britanya, Fransa ve Italya tahliyenin 10 Teş- için bir hakkıhiyar işbu anlaşmanın akdini takip eden altı 

~evvele kadar vulrubulacağı ve bilhassa hiç bir tesisatın ay içinde ifa olunacaktır. Bir Alman Çek komisyonu hakkı
tahribata uğramaksızın bunun ifa edileceği hususunda mu- hiyarın teferrüatını tanzim edecek, halkın mübadelesi usul~ 

' ~~~ kalmışlar, Çekoslovakya hükümeti mezklır tesisatın lerini derpiş eyliyecek ve bu mübadeleden mütevellit mese-
""'llibata uğramaksızın ifasından mesuldür. leleri tanzim eyliyecektir. 

3 - Tahliye usulleri, Almanya, Büyük Britanya, Fransa 8 - Çekoslovak hükümeti kendi askeri ve polis teşkiH1-
t ~e Itaıya ve Çekoslovakyanın mümessillerinden mürekkep tında bulunup da bu teşkilattan ayrılmak istiye~ bütün Sü

~ternasyonal bir komisyon tarafından teferrüntile tesbit det Almanlarını dört hafta içinde terhis edecektir. Çekoslo
tdi.Iecektir. vak hükümeti siyasi cürümlerden dolayı ceza geçırmektc 

~ ı.~ - Alman mıntakasının Almnn kıtaatı tarafından ıne:- ~lan bütün ~üdet Alman mevkuflarmı dört hafta içinde tah
~elerle işgali 1 Teşrinievvelde başlıyacaktır. Merbut harı- lıye edecektır. 
"'<la gösterilen dört mıntakanın Alman kıtaatı tarafından Munzam Deklarasyon: 
~gali şu sıra ile yapılacaktır: Dört devlet hükümet reisleri Çekoslovakyadaki Polonyalı 

Bir numaralı mıntaka 1 ve 2 teşrinievvelde, iki numa- ve Macar ekalliyetleri meselesini alakadar hüküınetler üç 
ralı mıntaka 2 ve 3 teşrinievvelde, üç numaralı mın- ! ay içinde mutabık kalmadıkları takdirde dört devlet hükü
taka 3 ve 4 ve 5 teşrinievvelde, dört numaralı mıntaka -met reisleri arası:pda _,yeni bir konferansın mevzuunu teşkil 
6 teşrinievvelde :i§gal olunacaktıı-. 1 edeceğini beyan ederler. 
Diğer mıntakalar rnezkô.r enternasyonal komisyon MUNtH. 29 EYLÜL 1938 
tarafından derhal tesbit olunacak ve 10 teşrinievvele Munzam protokol: 
kadar işgal edilece1-tir. Büyük Britanya ve Fransa hükümetleri Çekoslovak dev-

l>l 5 :- Uçüncil fıkrada zikredilen Enternasyonal komisyon Jetinin yeni hudutlarının sebebiyet verilmemiş bir taarruza 
~bisitin yapılacağı mıntakaları tesbit edecektir. Bu mınta- karşı enternasyonal garantisine dair olan ve 19 Eylul tarihli 
tar ar plebisitin hitamına kadar enternasyonal teşekküller lngiliz - Fransız teklifleTinin altincı fıkrasında münderiç 
Ilı afından işgal olunacaktır. Bu komisyon keza Sarda ya- bulunan keyfiyeti esas ittihaz ederek bu anlaşmayı imzala
'1 l:ın plebisitin usullerine istinad edecek olan mezkfu plebi- mışlardır. Polonyalı ve Macar akalliyetleri meselesi halledi
as.t1!1 usullerini de tesbit edecektir. Yine bu komisyon plebi- lir edilmez Almanya ve Italya da Çekoslovakyaya garanti 
~ t.iı:ı de tarihini tesbit eyliyecektir. Maamafih bu tarih teşri- vereceklerdir. 

&aniden muahhar olarak tesbit olunamaz. MUNtH. 29EYLÜL1938 
6 - Hudutların kat'i tahdidi enternasyonal komisyon ta

~ndan yapılacaktır. Bu komisyon plebisitsiz olarak terk 
~ .lecck olan mıntakalara ait ırki ahkılmda istisnai ahvale 
~r kalmak lizere ehemmiyetsiz tadilatın if a.sını dört 

Munzam deklarasyon: 
Arazi terkinden doğacak bütün meseleler enternasyonal 

komisyonun salahiyeti cümlesindendir. 
MUNlH. 29 EYLÜL 1938 

4nlaşma haberinden evve 
Çemberlaylla sulhu urtarması ·çi 

yağmur gibi telgraf yağna ştır 

edeceğim.> 

B. T. Rüştü Aras, Balkan antantının 
Cenevre toplantısım yapm~ bulunduğu
nu kaydettikten sonra eon günlerde Av
rupayı şiddetle alakadar eden ıiyasi 

hadiselerden kısaca bahsetrnİ§, Balkan
ların müstakil olduğu kadar kiyasetli si-

yasetini tebarüz ettİrmİ§tir. Türkiye ha
riciye vekili demi§tir ki : 

cBittabi bu hadiselere çok merbut 
bulunduğumuz sulh noktai nazarından 
ve insani bakımdan ali.ka gösterd·~·. Her 
halde Balkanlarda hakim olan dostluk 
zihniyetini müşahede etmi'9inizdir.. Bu 
zihniyet Balkanlarda karşılıklı münase
batımıza saik olan hüsnüniyet, anlayış 
ve samimi teşriki mesaimizin eseridir.> 

Dr. Aras nihayet sözünü Yugoslav 
başvekili üzerine getirmiş ve unları söy
lemiştir : 

cB. Stoyadinoviç hem vatanının oük
ranına hem Balkanlıların dostluğuna 

hak kazanmıştır.> 
Belgrad, 30 (A.A) - Türkiye hari

ciye vekili Rüştü Aras Cenevreden bu 
sabah bu~aya gelecek ve bütün gün bu
rada kalarak Stoyadinoviç ile görfüıe

cektir. 
Belgrad, 30 (AA) - Parlamento· 

lar birliği reisi Kont Carton Deviardin 
bugün Belgrada gelmesi beklenmekte
dir. Mumaileyh ba~vekil Stoyadinoviçle 
ayan ve mebuaan meclislerinin reislerini 
ziyaret edecektir. 

Evlenme akitleri 
Acil lüzum olmadıkca 
evlerde yapılmıyacak 

İstanbul, 30 (Hususi) - Dahiliye 
vekaleti, evlenme akitlerinin pek fazla 

ve acil lüzum olmadıkça evlerde yapıl
maması için liizım gelenlere tebligat 
yapmı§tır. 

Beylerbeyi inf ilahı
nın kurbanları 6 oldu 

İstanbul, 30 (Hususi) - Beylerbeyi 
fişenk fabrikası infilakında yaralanan-

ve netice olarak Çekoslovakyaya veri- nın muhabiri bildiriyor : ]ardan biri daha öldü.. Bu suretle infi-
len teminatın ciddi ve devamlı olması İyi haber alan Alman Münih mahafil- lak kurbanlarının sayısı altıya çıktı. 

SAYFA: 3 
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Pazarlıksız satış 
Hakkında iktisat V eki
/inin mühim beyanatı 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Pazarlıksız satış hakkında iktısat ve

kili B. Şakir Kesebir şu beyanatta bulunmuştur : 
«Bir teşrinievvelden itibaren °pazarlıksız satış kanunu Ankara, ls

tanbul ve lzmirde tatbik edilmeğe başlanıyor.. 'Evvc:lce bir kararnarne . .. (. . 
ile tesbit ve ilan olunan maddelerin pera1re~de liatışlatında bu kanu-
nun tatbikatına başlanıyor. Tedricen diğer ehirlerim\zde -ve nihayet 
bütün Türkiyede her türlü perakende satışlar üzerinde pazarlı°ğı kal
dıımak hedefimizdir. Mevzuubahis olan fena ve eski bir itiyadı de
ğiştirmek olduğu için tatbikatı ihtiyatla takip etmek kararında idik .•. 
Ar.cak halkımızın ve satıcılarımızın bir an evvel bu sistem itiyattan 
kurtulmak yolunda gösterdiği istek tahminimizden daha çabuk tatbi
katı tevsi etmek imkanının mevcut olacağını bize göstermektedir. 

Türk pazarının ciddiyet ve ehemmiyetini haleldar eden ve umumi 
I 

menfaatimize zarar getiren pazarlık çekişmelerine nihayet vermekle 
rejimimize iktısadi olduğu kadar ahlaki ve içtimai bir hizmet ifa et
miş olacağız.» 

Demiryolu 5 gün so~ra 
Erzincana varacak 

İstanbul, 30 {Hususi) - Demiryolları inşaatı sür'atle ilerlemek
tedir. tik tren, birinci teşrinin beşinde Erzincana girecektir. Açılış tö

reni cümhuriyct bayramında yapılacaktır. 
Erzurum hattında cGüllübahçc>, «Eriçı> istasyonları yarın (Bu

gün) Kemahtan sonraki «Alp» ve «Dumanlı> istasyonları da müte-
akip günlerde işletmeğe açılacaklardır. Devlet demiryolları idaresi 
tarafından diğer hatlarda tatbik edilmekte olan adi ve tenzilatlı tari
fe1erin yeni hatlara da teşmiJi alakadarlara bildirilmiştir. 

Şimdiye kadar görül
bir fırtına oldu • 

memış 

3 kamyon karlar altına gömüldü 
60 yolcunun hayatı tehlikede kaldı 

Şarki Karahisar, 30 (A.A) - Dün gece kazamızın Eğribel dağın

da şimdiye kadar bu mevsimlerde görülmemiş şiddetli bir kar fırtına-

81 olmuştur. Eğribel tepesinden geçmekte olan üç yolcu kamyonu kar 
tipisine tutulmuş ve kara saplanmıştır. Kamyonlarda bulunan altmış 
yolcu tipinin şiddetinden boğularak ölmek üzere iken Eğribel jandar
ma karakolu tarafından kurtarılmıştır. ihtiyarlar jandarmaların sırt
larında karakola getirilmişler ve bu suretle kurtarılmışlardır. 

Mussoliniyi ltalya kralı 
Floransada karşıladı 

Berlin 30 (A.A) - Mussolini ile Kont 
Cinno Almanyada 14 saat knldıktan son
ra saat 1,40 da Munihten hareket etmiş
lerdir. Istasyonda Hitler, Göring ve di
ğer bazı zevat tarafından uğurlnililll§

lardır. 

Hariciye nezaretinin protokol şefi 

Baron Von Doernberg Italyan başvekl
lini hududa kadar teşyi etmiştir. 

Roma 30 (Ö.R) - B. Mussolinl saat 
18 de Romaya vasıl olmuştur. Itnlyan 

başvekili güzergahta alkışla~tır. 

Roma 30 (ö.R) - B. Mussolinl Mu
nihten Italyaya avdetinde sevinçle kar
şılanmıştır. Floransada başvekili bizzat 
kral ıluırşılamış ve Duçe ile hükümdar 
samimt olarnk görüşmüşlerdir. 

S londra, 30 ( ö.R) - Dün Dovning 
~;cette on numaraya dünyanın her ta• 
~ •rıdan binlerce telgraf gelmiııtir. Bun-
1~~ hep.si B. ~mberlayna ait olup ıulh 
) l ndekı gayretlerine devam etmesini 
il Yıt a l'lyordu. 

temennisini izhar ederek ıulh dava!ı uğ
runda fedakarlıkta bulunan bu memle
ketin bu tavize hakkı olduğunu ilave ey
lemektedir. 

leri evvelki gece yapılan anlaşmaya F,f" 

rek Berştesgadende teklif edilen İngiliz
Fransız planına gerekse Godesberg muh
tıraııında derpiş e.dilen mezkur planın 
tatbikine dair ahkama uygun bir hnl 
şekli nazariyle bakmaktadırlar. 

SON DAKiKA: 
İKl PLAN BIRLEŞTIRlLMlŞTlR.. 

Berlin, 30 (AA) - Röyter ajansı· .. '**• -- .. -~ u sabahtan beri mektup ve telgraf
t~ ~ıı.kiki bir yağmur halini almıştır. Her 
~ .. ~ıdc bunlardnn binlercesi geliyordu. 
~ Urıih konferansının neticeleri belli ol
d~dıı.n evvel gönderilen bu telgraflar-
.. d .. 

tt~ Unyanın her memleketinde kadın 
Goerin~in • • 

sevıncı Lehler havayı bulandırıyor 
le) ek binlerce kimseler heyecanlı cüm
llr Ct~c harpten nefretlerini ve derin ıulh 
b\ı~ arını bildiriyordu. Şimdild halde 
•l lclgra.f ve mektupların her birine şah-

"Münıhte toplanan devlet adamları Leh ekalliyetleri ile meskôn toprak-
büyük bir zafer kazanmışlardır J k '" •Jh k • . . J tcyıı . k• B l ~~ P tm anı yoktur. un arın mu-

~hr· tlerj İngiliz hükümet reisinin bu 
~~ •rata en derin bir alaka gösterdiğin· Bu zaferin adı sulhtur,, diyor arın atı ı a illi ıshyor ar 

il emin olabilirler. Münih, 30 ( ö.R) - Mareııal Göring 
~bt u sabah bayan Çemberlayna munz- bugün cDört Mevsim» otelinde Havns 
.ı buketi .. d ·ı · · b · k ı · h b" " bt • er gon erı mıştır ve u çıçe ajansının Münihe gönderdiğı mu a ır-
L etlerı . 1 • v 

'll\lil\d nın on n~mnrnya ge mesı yıgın lerden birini kabul ederek bunca zaman 

\1 c devnm edıyor. Avrupayı nefes nefese tutmuş olan bir 
I< AŞtNc TON lHTiY ATLA meselenin nihayet halledilmiş olduğunu 
\IARşıuvoR... · · · b'ld. · a • görmekten ileri gelen scvıncını ı ırmış 

~~rıi~ı~~t~n, 30 (AA) - Matbuat 
\1 o. • ıtılafını ihtiyatla karşılamaktadır. 
1-fit~ıngton Post diyor ki : 

l'ı\~a er de dahil olmak üzere her kes 
llu edatta bulunmuııtur. 

~, l'll ~~lctc Sovyetler birliğinin Avru
"-ttrı~ •alcrinde temsil edilmemesini te

e lı:a dett' 

ve şunu ilave eylemiştir : 

Münihte toplanan devlet adamları 
çok büyük bir zafer kazanmışlardır ve 

bu zaferin adı sulhtur. Berlinde yaşıyan 
bir gazeteci sıfatiyle görmü:ısünüzdür ki 

son haftaların gerginliği içinde bile 
r hi bir kin ve övenizm 

len bu kadar takdir eden bu iki büyük Londra 30 (Ö.R) _ Lehistan, Munih 
milleti ynn yana sulh içinde yaşamaktan 

anlaşmasında, kendi müddeiyatı hak.hiç bir şey menetmemelidir. Çekoslo· 
vakyada te~kili düşünülen kontrol ko· kında bir karar verilmiş olınam:ısından 

bırakılmasını istememekte ve Südet Al
manları işi ile birliktcı Leh akalliyt;tleri 
meselesinin de hallini şiddetle arzu ve 

talep etmekte ve hattıi bu isteklerine nail 
olmak için tehdide bile tevessül eyle· 
mektedirkr. 

~i~yo~uru\ es~i Fransız muhariplerinin çok müteessirdir .. Çc.ko~l~vak-yad~ bulu-
1 
.. r/'..7.7..T/.ZZZZT./.7..7Z7.J 'Z7.:r.::z:..TL72727JY7.z:7JZTL/l.777777_~77 '7 ~ 

ı tırnkınden bılhassa mesudum. Zira es- nan ve Leh nkallıy.etlerı ıle meskun top-

1 

~LALE yeni sinema mev&ımıne en kuvvctlı prosramla bugun başlıyor 1'\ 

ki muhariplerin bulunduğu her yerde rakların kat'i surette ilhakını istemekte :"i 1 _ TORKÇE LOREL HARDI FAKA BASMAZLAR.. N 
sul~ ve ~dnl~.t ~1iiküm sürer. Öyle zanne· ve bunun için derhal silaha sarılmağa N --- ~ 
derım kı Munıh konferansına iştirak h ld v b'ld ' k d' 2 _ ATEŞ SAÇAN SOVARt (BUK CONES) 
d d .. h"'k'" . azır o ugunu ı ırme te ır. 

e en ort u umet reısi elde edilen ne· 
ticelerden ayni derecede memnun ola- Varşovadaki Ingiliz sefiri Leh hnric.1-

bilirler.> 
Bu görüşme esnasında mareşal Gö

ring Münihte cereyan eden müzakere• 
ler esnasında B. Daladiyenin gösterdiği 

ye nazırı Bekle görüşmüştür. Bu görüş-

mede umumi sulh havasını bulandıra
cak her hangi bir hareketin önüne ge
çilmesi görüşülmüştür. 

3 - YENt RENKLt MtKt.. 

4 - JURNAL VESAtRE ..... 

BUNLARIN HEPSl BUGON L A L E DE ...... . 
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ŞEYTAN vnv~u~ 
lllllİİİİ11 ... m1m1 ............ am11111m , 

VE KUMPANYASI, 
ırnmz= Büyük romanı~· 

Doktora karşı olan düşmanca his- mış mıydı} Nasıl anlamıştı.. Her halde 
)eriniz sizi böyle düşündürüyor. şüpheleri faraziyeler üzerinde idi. Ve bu 

_ Tatiano .. Siz de Cemalyana karıı fiipheler doktoru daha fazla dikkatli yap

P~ yumuşak davranıyorsunuz. Çünkü 

1 
mış olacaktı. 

0 size kur yapıyor da ondan.. Kontes Tatiano yan korku yarı nef· 
_ Yok canım... retle titredi. 

- Fakat onun oyunlarına kendinizi 
bpbrmaym. Sonra zararlı çıkarsınız. 

- Merak etme Karjak. 
- Dol.tor sizin hakkınızda dalına 

§Öyle diyor: Kalp ve kafa daima aynı 
ideale yürümelidir. Arala.rındalJ ihtilaf 
hazan sahibi için çok tehlikeli olur.> 

- O, bu sö:ılerle neyi kastetmek is

tiyor} 
- Bilmiyorum. 
- Her halde benim hakkımdaki dü-

ıünceleri pek çok korkunç olmasa ge

rek .• 
- Cemalyan şimdilik sizin fenalığı· 

nızı istemiyor. Maamafih ötede beride 
söylediği sözlere bakılırsa siz artık onun 
için eski kıymette değihriniz. Bu gidişle 
belki de size düşman olabilecektir. 

- Karjak.. beni Cemalyandan kor• 

Kendi temiz sevgi hislerinin Cemalynn 
tarafından böyle keşfedilmiş olması ih
timali onu adeta isyana sevkediyordu. 

Yoksa Cemalyan, Jan Lö Helyeye 
yapbğı yardımının maddi delilini mi elde 

etmişti> 

Şimdi ne yapacaktı. 
Ve bilhassa Cemalyan bundan sonra 

nasıl bir hareket tarzı takip edecekti} 
Tatiano bir taraftan böyle dü~ünürken 

bir taraftan da dalgın bir halde Lorans 
Lelianın, Valbergcr Tropunun Fransaya 
dönüşlerini hikaye eden Karjakın söz
lerini dinliyordu. 

Tatiano kendini ... Kendi hayatını de
ğil, Jnnı düşünüyordu. 

- Bani\ ne olursa olsun.. Ehemmi
yeti yok .. Fakat sonra Janı kim koruya

cak> 
kar bir kadın mı sanıyorsunuz} b 

işte kontesin ütün endişesi bu nokta-
- Ben de korkmam. Fakat hainler • 

el altından iş görürler. 
B~na kalırsa boş yere üzülüyor· 

ıun .. 
Allah vere de öyle ols•m. Ben yı

lanı :zehirli görüyorum. 
- Haber verdir.iz, teşekkür ederim. 

Kendimi bundan sonra daha faila ko-

rurum. 
Karjak, T atianoya sokuldu. 
- Öyle zaman gelecek ki.. dedi bu 

sözlerime hak vereceksiniz. .Maamafih 
eğer Cemalyan yüzünden fena bir vazi
yete dü~cek olursanız size bütün kuv
vetimle yardım edeceğime emin olun. 

- Mersi Karjak.. Çok şükür henüz 
bu dereceye gelmedik. 

da toplanıyordu. 

Birden içeriki odanın telefonu çaldı. 
Kontes telefona koştu. 
Aşağıdan doktor Cemalyanın geldiğini 

haber veriyorlardı. 
Kontes Karjakın yanına avdet etti. 
- O .. gelmiş, dedi. 
- O halde ben yerimi ona terkedip 

gidiyorum. 

T atiano mani oldu. 
- Hayır.. gitmeyin.. kalın. 

Karjakı, bulundukları salonun yanı
ba,ındn bulunan ve kapısı salondan açı
lan küçük bir kitap odasına soktu. 

-Burada kitaplar, mecmualar .. Viski 

ve sigara var.. dedi. Canınız sıkılmaz .. 

YENi ASIR 
i iLK TEŞRiN CUMARTESi 93!, 1 

~ illi 

Südetler meselesinin 
tarihi sebepleri nedir? 

"Harbi önlemekle harp tehlikelerini 
önlemiş olmamızı temenni edelim,, 

b . B" k dı} Ne yapılabilirdi'> Kısır esefler. Ne 
~1uhakkak olan ır şey var: ır ·aç ........ 11 ...... 111111••••• •• • ••••n ••• • d ıl ak "" ı 

1 b . d b" · bil S" ya?mak lazım ır, ne yap ac tır' şte 
ay evvel Fransız arın ın e ırı e u- YAZAN 
d bah d ")d'Vo • • • • d V•ı : acil ıualler, 

etlerden se ı ıgını ışıtmı' egı - B .. k'" 1 · • d ruh b"' •·1-(" 

b . · J · L " r ugun u şart ar ıçın e uyu .. u-
di. Bugün de on Fransızdan ancak ırı OT} O r evr .. v.. l k • d 1 b. ç k 

d ugu acı ı tan aza e o mıyan ır e os-
bu kelimenin manasını bilir. Diğer on a 1 Lo.. Jurnal' Jen 1 ak k d v ah d •• . . . . . aı ov ya arşısın a, eraay mu e esını 
dokuz Pıre şehrını bır ınsan adı oldu- . l l b". .. b"" .. ._ d l tl 

· ımza amıt o an utun uyuııo. ev e er 
ğunu sanarak südetler diyorlar, halbukı •111 ......... 1 • 11•1111111111 • 11.......... 

1
. I • . .. d 'kt" l ..- _ _ _ _ '-· 

. . meau ıyet erını mu rı ır er. ı::.ııasc:n çe-.ı-

bu tabir bir dağ silsilesinin ismıdır. h b l d k d' h 1 ·t· f d"l k hadiseler tari e böyle geçmiştir, ve u en e en ı esap arına ı ıra e ı ece 
19 38 Eylülünde Fransızların Çekoslo- k b h l · k d "" 

cereyanı değiştirmek elimizde değildir. a a at en yo mu ur r 
vak meselesi karşısındaki görü, kararsız- H. 1 · B h h•k' J A 

v . • . . .. I Mabadı kendiliğinden anlaşılır. Mağ- ıt erın, o emyaya a ım o an v-
lıgını ızaha bu kafidır sanının. Sudet A - h~'-· d. d · l B' k 

. . . lup Almanya zayıf kaldığı müddetçe, rupaya aıum ın eınıt o an ıamar ın 
manlarının ne ıstedıklerı ve ne zaman- l d ih" .. ·· ·· h 1 ak b ·· k'" f l• . . . . . . . . . Südet Alman ar Prag hükümeti önün e tar ı aozunu atır ıyar ugun u e a· 
danberı ıstedıklerı, nıçın ıstediklerı hu- ,_ . h mi b" .. .::ı. b. ah ti 

inkıyat ettiler. içlerinden bazılan eyi ıı.etın to u arını uyua. ır m are e 
susunda aynı Fransız hiç bir~ey bilmez. 

Çek vatandaşları olmaya razı oldular. hazırlamış olduğu muhakkaktır. O, esa
Bilseydi bile bunları umursamazdı. Dün-

Ve hatta kendilerini parlamentoda tem- sen cermenlerin eski yayılma projelerini 
kü gazetelerin bazılarında cSüdetlerin 

ııil de ettirdiler. benimsemekten başka birşey yapmamı~ 
Almanyaya dönü,ü> nden bahsediliyor- 1920 de, mebus Lodgmanın riyasetin· tır. cDrag Nach Osten> yeni birşey de-
du. Südetler mıntakası hiç bir zaman Al
manyadan ayrılmış olmadığına göre 
cdönmek> nasıl mevzuubahs olabilir! 

1919 da, sulh konferansındaki Fransız 
delegelerine malumat vermek üzere, Er
nest Lavisin riyaseti altında orta Avru
nın yeni hudutları meselesini tetkik etmiş 
olan eksperler heyetinden biriyle dün 
bir tesadüf neticesi tanıştım. Bu itibarla 
kendisini, bugünkü Çekoslovalcyaya şe
kil vermiş olanlardan biriydi. Şimdi şah
eserini müdafaa etmektedir. 

Bana da dedi ki: 
- E."lki Avusturya muhtelif milletle

rin bir halitası olduğu için bir etnik hu
dut çizmemiz imkanıııZdı. Bu itibarla 
tarihi hudutlara dönmenin daha doğru 
olacağı düşünüldü. Çekoslovakyayı ya· 
ratmak, eski Bohemya krallığını dirilt
mek le yerinde olmıyan bir tabirdir, çÜn· 
kü Bohemyıı hiç bir zaman ortadan kalk
mı~ değildir. Unutmayınız ki ihtiyar 

de tek muhalefet partileri, nisbeten za· ğildir. Bunun ilk merhalesi yeni ve lrnd-
rarsızdı. retli bir Mitteleuropanın yaratılmasıdır. 

Çekoslovakya Almanlarını daha kuv· Orta Avrupada nüfuzumuzu idame 
vetle f ~:ıliyette bulunmıya sevkeden müt- eden yegane kaleyi ona terketmekle evin 
tefilderin birbirini müteakip gösterdik- ı anahtarını eline vermİ§ oluyoruz.işte ~~
!eri zaaflar ve teslimiyetler oldu. 1 lahit bir müdahale taraftan olanl~r.ın du

Hitler daha iktidar mevkiine geçer şüncesi budur. Çekoslovaklar ıçın, on 
geçmez yaratılan nasyonrıl sosyalist grup· senedenberi, bunca masraf ve külfet
ları, evvela feshedildi. Fakat az sonra leri bir müdafaa seddi haline getirilmiş 
cSüdetln Alman partisi> namı altında olan Bohemya hudutlarını Almanyaya 
yeniden teşekkül etti. Almanya silahlan- terketmek, bizim Massif Central' ın istik
dıkça kuvvetlendi, Alman kıtaalan Ren laline hürmet edileceği ve kat'i vaadine 
eyaletini işgal edince taleplerde bulun- güvenerek Mnjino hattını terketmemiz 
mıya başladı, ve nihayet Avusturyanın kadar mana.ııızdır, diyorlar. 
Almanyaya i.ni ilhakından birkaç gün Nikbinler de buna cevaben buhranın 
sonra bir pancermanizm infilakiyle orta
ya atıldı. 

başka türlü önlenmesine imkan olmadı
ğını ve bunun kat' i surette tasfiyesinin 
ihtimal Avrupada umumi bir sulhun 
teesaüsüne yanyacağını söyliyeceklerdir. 

Praga getirince 
-0--

Nazırlar meclisi Bı· 
neşin riyasetinde toP' 
landı. Ve heyecanlı 
bir görüşme oldu .• 

BAST ARAF/ 1 iNCi SAHIEEDt 
bütün teferrüatı ile tetkik etmiş ve ~ 
auliyetini tamamiyle müdrik olarak. 
yasi hayatın bütün unsurlariyle anlat"" 
halinde, kabul karannı vermi~tir. Bu k1 
rarın sebebi rnilU mevcudiyeti kurt"' 
mak kaygısıdır. Bununla beraber M~ 
müzakerelerinde Çekoslovakyanm i' 

dit lenmiş olmamasını protesto etm~ler 

PRAG NASIL HABER AL»'' 

Prag, 30 ( ö.R) - ÇekoslovakY.; 
Berlin eefiri Masini gece Çemberlayıı 11 

Daladiye ile görüşmelerinden sonra taf 
yare ile Praga hareket etmi§tir. Se~ 

l 1 1 . . .. -"' Praga vası o ur o maz rıyasebcunw 
şatosunda Beneş tarafından kabul e' 
mİ§ ve konferans neticelerini kencldiıı' 
bildirmiştir. Bunu müteakip koaliJ)'of e 
partileri ıefleri ve hüküınet erkanı l>Iİ 
Beneşin riyaseti altında toplanm1şlardıl 

Çeskoeslevo gazetesi bu münaseY 
le yazdığı bir makalede diyor ki : 

cBu nazik saatte Çekoslovak rnillelJ 
nin tam bir vahdet içinde bulunması Jt 
zımdır. Millet, fırkaların üstündedir. 

Devletin yeniden teşekkülü rnilH ~ 
detin bütün kuvvetiyle görünmetiıı' 
bağlıdır. Biz, terkedildik, fakat ınailİlf 
olmadık. Ne kuvvet ve ne tehdit öııfİ' 
de eğilmedik .. Korkmadık, korkmıY-" 
ğız da .... > 

l~ Q 
Prag, 30 ( ö.R) - Nazırlar ıneC 

- Ah .. Ona lii.yık olduğu dersi vere
bileceğim zamanı bir elde etsem. 

Fransuva - Jojef cAvusturya imparato-
Cemalyan gittiği zaman haber veririm. -.1 . B h k 1 ru n acarıstan ve « o emya> ra ı un-
Yine konu~mamıza devam ederiz. 

O zaman Pragda bulunduğum için ilk 
defa olarak Henlaynden bahsedildiğini 
i,ittim. Evvelce banka memuru iken son
radan jimna!ltik profesörü olan bu adam 
hareke tin başına geçmişti. 19 3 5 te ka
nunlara sadıkken, l 9 38 Mayısında, Çe
koslovakya Almanlarının Hitlerci lideri 
olmu§tU. 

Onların haklı olmala:nnı temenni ede
lim. Harbı önlemekle harp tehlikelerini 

önlemiş olmamızı temenni edelim. Fakat 
hiç olmazsa bugüne kadar Almanların 
anladıkları yegane şey «yumruğun hak
iç,> olduğuna göre, Fransanın kaybolmuş 

bugün ıaat 14 te tekrar bir toplantı rlf 
tı. Hükümet Münih mukarreratını uı' 
boylu tetkik etm~tir. Çekoslovakyaıı' 
kararı, başvekil general Sirovinin -;, 
1 7 ele radyoda vukubulacak beyanatı 
Çekoslovak milletine tebliğ edilecekti' 

Karjak, birden sesinin tonunu değiş
tirdi. Rica edici bir ifade ile: 

- Şayet.. dedi. Ben de bu habisin 
bir tuzağına düşersem siz de bana yar-
dım eder misiniz} 

• - Tabii Karjak .. Fakat emin ol.. 
Böyle bir§ey de olmıyacaktır. 

Tatiano, Karjakı buraya koyup salo
na girdiği zaman Cemalyanı da öbür kn
pıdnn .salona girer gördü. 

Doktor bugün gayri tabii bir heyecan 

içinde idi. 
Vücudunu dimdik tutuyor, gözleri 

vanını benimsemişti. 

Telakkilerimiz dinlenildi. Sulh konfe-
rıınsının buna yaptığı yegane ilave nüfu
su hemen tamamiyle Çek olan küçülC bir 
Alman toprağı, oldu. Şimdi kendilerin
den bu kadar çok bahseden Südelterin 
sözde Almanları, demek ki, on ikinci 

Bu son yirmi senelik cSuni sulh> dev-
resinin tabii silsileleri. Ne yapmak lazım 

vvetinin neticeleri üzerinde düşünme
e ucilcn ihtiyaç vardır. 

/.iman milleti ~ Fransız 
kiralık apartman 

Karjakın bu muhavere ile takip ettiği 
gaye, Tatianoyu Cemalyan aleyhine asa
biyete getirmek ve doktorun kendi aley• 

hinde yapacağı teşebbüsler karşısında 

adeta bir zafer sevinci içinde imiş gibi 
parlıyordu. 

Saçları her vakıtki gibi muntazam ta• 
ranmııJ ve başına yapışmış değildi. Tıpkı 

bir arslan yelesi gibi dağınık bir manzara 

asırdanberi, ve, on yedinci asırdanberi 
de Avusturalyalı olarak yaşamışlardır. 

Bunların ancak Avusturyaya ilhakı ta
sarlanabilirdi. 

Ce!Al Bayar Bulvarında Vahit De~ 
Kan apartmanının 5 odalı birinci ~...ı 
ile 7 odalı üçüncü katı kiralıktır. ""'.. 

b k • ı • D ı d • konforu havi bu iki daireyi gezmek 1"" 
aşve ı ı a a yeyı yenle~ ayni apartman odacısına ın~ 

caatlerı. 1-4 S 

onun ittifak ve yardımını temin emekti. 
Tatiano düşünüyordu. 

Demek Cemalyan kendi!ıinden şüphe 
:diyordu. Şu halde kendisinin Jan Lö 
Helye ile olan kalp münasebetlerinin far
kında olmu§tu demek. Jarun her ele ge
çeceği sırada kurtulmağa muvaffak ol· 
masun hakikatini acaba Cemalyan anla-

arzediyordu. 
Kontesi görünce bir çılgın gibi : 
- T atiano... T atiano.. diye haykır

dı.. Bugün hava ne kadar güzel değil 

Meseleyi eyi bilen Hitler maharetle 
hareket etti: Avusturya, Anşlustanberi 

Almanyanın bir parçası olduğuna göre, 
Hitler, bir defa Büyük Almanya namına 

"yaşa,, seslerile uğurladı Tesviyeciaranıyoı 
- BAŞTARAFI 1 lNCI SAHlFEDE-ıFransız devlet adamını yırtılırcasına al- • ~a~mdır Yıl~ yağ .fabı;ik~1 ~ 

mi} 
Arkasından bir kahkaha kopardı. 
Ellerini sevinçle oğuşturdu. 

-BiTMEDi-

bu azlıkların kendi mukadderatlarına 

hakim olmak haklarını istemekten çekin- P · 30 (ö R) _ M" 'ht d'' k ... Jıyordu. banncı sınıf bır tesvıyecı usta""' arıs, . uru en onen , ih . ani 
medi. 

Bugün, fakat çok geç olarak, anlamıyn 
başlıyoruz. 

B. Daladiyenin Parise avdetini parlak B. Daladiye hariciye nazın B. Bonne tıya~ V • 11• • • l t :,,1 
Lir güne~ ve hemen hemen bulutsuz bir yanında olduğu halde otomobili içinde Taliplerm veaaiklerıy e zrn..,,,-

C. H. P. 
Tarihi bilgilerimizi gözden geçirelim. 

Bohemyaya on ikinci asırda nüfuz eden 
bu cermenlerden daha o zaman kral ikin-

sema selamlamıştır. Dün hükümet reisi- ayakta duruyor, bu zafer çığlıktan ara- Y e~iş ~ar,ısında .No. I?. te "dJ 
nin hareketiyle doğmuş olan muazzam sında harbiye nezaretine doğru ilerliyor• Kenm bcaretbaneame muracaa S.' 
ümit bugün nefis bir kat'iyyet şeklini al- du. Pencereler bayraklarla donatılmıştı. 1 - 2 (2967) H.3;:/ 
mış ve halk sebatkar gayretleri ve hara· Buralardan çiçekler ve renkli kağıtlar 

1 
d F b kil' . dt~ 

l d K dınl vl 1 ıyor U. ransız aşve Jn!n son L~ 
ci Oskar şikayetçiydi.iki asır sonra :Avus retli vatanseverliği ile harbi gerileten atı ıyor u. a ar ag ıyor ardı. l k b lk k .f d"l :ı: pr 

Ilyön kurul başkanlığının 
beyanname.si 

Yurddaşlar reylerinizi ittifakla 
namzetlerine • • 

verınız partinin 

turya tabiiyetine geçince bu cermenler başvekil Daladiyeyi alkışlamak üzere Yeni eilah altına alınmış ihtiyatların 
Çeklerle hiç geçinemediler. Daha 1866- yığın yığın Burje hava meydanına akın yüzünde neşeli bir tebessüm vardı. Oni-
da Sadova harbinden sonra, Almanyaya etmi~tir. Başvekilin tayyaresi yere indi· formaları nümayişlere iştiraklerini me
ilhaklarını istemiye b~ladılar. 1919 da ği zaman hudutsuz bir heyecan anı ol- nettiğl için bunlar askeri selam ile se
Avusturya. Macaristanın dağılmasından muştur. Tayyare kıt'alan selam duruyor• vinçlerini gösteriyorlardı. Başvekilin çok 
sonra bu cçevre Almanları> istiklal arzu- du. heyecanlı olduğu, bu alkış ve selamlara 

siyle ayaklandılar ve ayrılıkçı mıntaka- B. Daladiye tayyaresinin kapısında mukabeleleriy)e belli oluyordu. B. Dala-
lar yaratmıya çalıştılar. gözüktüğü vakit, sulha tekrar kavuşul- diye şehrin merkezine yaklaşıldıkça git-

Çekoslovak devletine ilhak edilme- masından ve istikbalin birden bire ay· tikçe daha kesif olan halkın cYa~a> sea
lerine k1Zlyor ve milliyetlerini kurtarmak dınlanmasından doğan muazzam bir al- ferine eliyle mukabelede bulunuyordu. 

için hararetli bir mücadeleye girişmek kış semaya yükselmiştir. Fransa milletini Büyük bulvarlar insan kalabalığiyle 
tehdidinde bulunuyorlardı. cOmitsiz şi- de temsil eden Paris halkı bu alkış tufa- geçilmez halde idi. Zabıta kuvvetleri ıe
kiiyetlerimiz Avrupaya nüfuz edecek nı i~nde yorulmak bilmez azimleriyle vinç ·ve minnettarlılclannı bağırmak üze· 
ve sulhu ihlal edecektir>. diyorlardı. tekrar herkese emniyet vermeğe muvaf- re başvekilin otomobilini aarmağa çalı-

Sayın vatandaşlar: Medeniyet ölçüsü harekette İntizam ve Metinler meydandadır. Bunlara istinat fak olan iki devlet adamının isimleri9i, şan halkı güçlükle tutabiliyorlardı. 
Yurdu kurtarmak için evvela Anado- birlikle mütenasiptir. insan kütlelerinin ile ııöyliyebüiriz ki yeni doğan Çekoslo- Fransa başvekili Daladiye ile İngiltere Bu sulh sevincinin birincisi de Münih-

lu ve Rumeli müdafaaihukuk cemiyeti ne kadar olgun olduğunu ölçmek istersek vakya Cümhuriyeti, daha 19 l 8 ilktcş· başvekili Çemberlayni birleştirmişlerdir. te, B. Daladiyenin hareketinden evvel 
adiyle büyük Atatürkün kurduğu C. H. 0 kütlenin hareketinde göstereceği inti· tininde, Almanların arazi talepleriyle 1 Ier ne kadar tayyarenin saat 15.50 görüldü. Büyük Alman ~ehrinin halkı da 

zam ve birlik manzaram ile bu olgunlu- tehlikeye girmiş bulunuyordu. işte mazi de gelmesi bekleniyordu ise de öğleden sevincine payan tanımamıştı .. Sabah er-Partisi sizi en büyük bir vazifede kendi
siyle beraber harekete davet ediyor: 

Önümüzdeki 2-10-938 Pazar günü vila-

ğun derecesini bulabiliriz. Şimdiye kadar bundan ibarettir. Ba~ka türlü olabilir beri halk otomobillerle, otobüslerle, bi- kenden halk yığınları Fransız delegasyo
asilane uysallık ve cemiyet işlerindeki miydi} Mümkün müdür} Fakat bugün sikletlerle, hatla ayakla Burjeye akın nunun oturduğu cDört mevsim'> oteli 
feragatle cemiyetin en yüksek kademesi· ediyordu. Bu kalabalık içinde en çok önünde toplanmıştı ve F raraız başveki-

yetimizin her tarafında bir günde başla- d 
ne çıktığını ispat e en vatanperver Türk mazhariyet olacağına şüphe etmeyiniz. göze çarpan kadın ve çocuklann bolluğu linin görünmesini aabueızlıkla bekliyor-

mnk ve bitm~ üzere belediyeler seçimi milleti bugün de bu seviye ölçüsünü te- Bu seçimde sizin Partinizle beraber oldu idi. du. 8. Daladiye bir çok defalar balkona 
"apılacaktır. Bugün bir hak kullanmak b ·· · ek f t ld · b 1 k B k k f al ~ aruz ettırm ırsa mı e e etmış u u- ğunuzu tam bir emniyetle inanarak be • u insan mahşeri hava iıtasyonu için- çı b ve esi sır ar halinde kendisini 
fırsatını kazanacagv ımız için onu bir bay- ı_ B f · t"f d d L • d lk ) Al 1 

nacaKtır. u ırsattan ıs 1 a e e ereıı. sız- lediğimiz netice hulasalen şudur: e toplanmış ve mühim zabıta kordon- a il ıyan man ha kını selamladı. 

o ara a ona çı maaı tarı e ı me 
eevinç tezahürüne veeile oldu. 

Münih, 30 ( ö.R) - Fransız bil~ 
kili bay Daladiye hareketinden evvel ti 
N. B. ajansının Paris mümessilini kil 
ctmit ve ıu beyanatta bulunmu§tur 1 

c - Öyle zannederim ki Münib j 
lantısı Avrupada tarihi bir gün ol 
kalacaktır. Garp devletleri mürn~ 
rinin yüksek anlay1şı sayesinde harP'ıİ 
İçtinap edilmiş ve bütün milletler 
şerefli bir sulh temin edilmiıtir. Alcı;;: 
yada F ransaya kar9ı hiç bir kin ve h 

h . . l d v •• """ tı' met ıssı mevcut o ma ıgını gonn... 1 

nim için derin bir zevk olmuştu. ~ 
temin ederim ki Fransızlar da, hatt! f 
çirdiğirniz vahim diplomatik gerginli 

ve askeri hazırlık devresinde bile, Ji 
manya milletine karşı asla husumet I 
si beslememişlerdir. Jki milletin bil ı.J 
kalpleriyle anlaşmaları lazundır. \leıJlf 
tün kuvvetlerimi bu elzem olan a .1 
maya tahsis etmekle bilhassa mesU~ 

ram mutluluğu içinde yaşamak ve yaşat- den daha çok sizin olan Partiniz etra- . l - Cidemiyccek kadar hastalık ve !arı tarafından muhtelif sahalarda güç- «Dört mevsim> oteline giden yollar 
mak İstiyoruz. O giinümüz bu kutlu duy- fında tek bir vücut, tek bir kalp, tek Lir yahut dıprıda bulunmak gibi ciddi ma- lükle zaptedilebilmişti. Hoparlörlerin mahşer halinde idi. Bu halk denizinin 

guya luyıktır. O günü yaşarken hiç şüp- dimağ gibi dün olduğu gibi bugün de zeret olmadıkça mutlaka rey verme hak· ba~vekilin tayyaresine ait verdiği ha- alkış dalgaları bir saat mütemadiyen de- lağ etmenizi de rica ederim.> 
hesiz hepinizi ilk İşgal edecek düşünce toplanmanız, dostu güvendirecek ,ve ağ- kını kullanmak. berleri her kes sabırsızlıkla dinliyordu.. vam etti. Arada sırada, Daladiyeyi gör
kimleri işin başına getirmek kaygısı ola- yarı yerindirecek bir snhne yaratmanız 2 - Bu reyi nokta kadar inhiraf ol Bu sırada mutat posta tayyareleri gelip mek isteriz, çılğlıkları heceler birbirin
caktır. Size en yeisli gününüzde ümit ve çok yerinde bir horeketLir. Bu hareketi- maksızın tam !>ir ittifakla Parti namze!le- gidiyorlardı. Nihayet ilk resmi şahsiyet- den ayrılarak bin bir ağızdan yükseliyor 
kurtuluş ışıkları saçan öz Partimiz bu ne· nizle size on beş yılda asırların vermediği rine vermek. ler göründü. Başta Paris Belediye reisi ve bay Daladiye tekrar balkona çıkı-

cFührere, mareşal Cöringe ve heri 
ye nazırı Fon Ribbentropa kabull fi 
samimiliiinden dolayı teşekkür ede t 
Bütün teşekkürlerimi Münih halkın' 

şenizde de sizi yalnız bırakmıyacaktır. tekamül ve terakki eserlerini veren ve En namüsait şartlar içerisinde bile ö:. ve azaları vardı. Bunlar Paris şehrinin yordu. 
Hemşehrileriniz arasında bir çok araş- onun karşısında mesut yaşama zevkini partisini bırakmıyan civanmert milletimi- hararetli tebriklerini getirmeğe gelmiş- Ayni sevinç tezahüratı daha hararet-
tırmalar ve İncelemeler yaparak tesbit tattırım Partinize layık olduğu itimadını- zin bu işte de bizden aynlmıyacağı pek lerdi. li bir 1Ckilde İngiliz ba§vekilinin inmiş 
ve teveccühünüze liyakatlerini tekeffül zı yenilemiş olacaksınız. Bu harckctini7 tabiidir. Bunun sonsuz şükranlarını §İm- B. Daladiyeyi harbiye nezaretine gö- bulunduğu Rejina oteli önünde de te
eylediği hepinizce tanınmış namzetleri sizin için nimetşinaslık ve hakperestlik diden ulu milletimizin her ferdine ayn türen otomobilin geçtiği uzun yollarda kerrür etti ve B. Çemberlayn bir çok 
size sunacak ve bunların topuna birden vazifesi olduğu kadar Partiniz için de da ayrı sunarız. halk saat 1 4 ten beri hınca hınç tretu- defalar pençerede görünmeğe mecbur 
hiç birini değiştirmeden rey vermenızı ha yeni, daha yüksek ve daha güzel eser• C.H.P. Jlyönkurul varlar üzerinde, Jan Jores ve Lafayet ltaldı. 

Berlin, 30 (ö.R) - Cazet~l~ı j 
nih konferansında Fransız heyetıniıl p 
çu mesaisini büyük takdirlerle al~ı 
maktadırlar. Umumiyetle AvrU ~I 
korkunç bir tehlikeden bu sayedo 
tulduğu kaydediliyor. 

diliyecektir. ler yaratmak y olunda bir kuvvet ve ce- Bqkam cadd elerinde ve diğer güzergahta top· Saat 12 de kesafeti son dereceyi bel· 
t 'kotat\- ..,, ...... _ - ı .. 8°1''"' m. '-" -- -~--- ··--- iiılİııl•llllll•lll••••··--·· '• • • -- ••V ••' •--- ... ~'-! •. -

Berlin, 30 (ö.R) - Fransız bi 
elçisi Fraruuva Ponse ile lngiliz <le 
yan elçileri gece imzalanan anla~ 
minde bulunduktan sonra busüı:ı 



r 
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Macaristanın kuvveti 
Orta Avrupa muvazenesinde 
Macaristanın rolü büyüktür 

63 - Yazan: Kemalettin Şükrii 

BiZANS SARA y JN/Fi'"'/Ç'"y"i)zu'""'"''"""' 
............................................................................... , .... 

Ve bu memleket muahedeler çemberine 
silahlardan yana hazırlıklıdır ... 

Behey keçi sakallı beyinsiz papaz! ., 
ragmen 

Yazan: General Baratye Senin ve kilisenin lanet!erinizden kendimi korumak için 
Üzerimde çok tesirli bir muskam var. işte bak!. 

Sebastiyano papasa blr kupa şarap 

verdi. 
- Bu takdis edilmiş şarapdan içiniz 

de daha akıllı uslu konuşalım. Dedi ... 
Merak ebneyin şarap zararsız şaraptır. 

!şte bakın. Şişede kalan kısmı da ben 

tedir. Bu kadın ise sizin dediğiniz gibi Kilisenin ve bilhassa sizin kendi menfa· 
evli değildir ve muhterem Başvekilimi-1 atınız namına imparatorun Zoiçe ile olaıı 
zin kızıdır. Binaenaleyh asal.~ti. d~ im-! nikahı~.' kabu.l ve takdis etmenizi teklif 
para torum uza eş olmasına musaıttır. ed ecegun.. Işın acelesi yok .. Fakat z:a-

- Nasıl? Zoiçe evli değil ruye mi id- manı geldiği vakit b unu deriğ etmemeli-
dia ediyorsunuz? siniz} 

- Evet.. Evli idi . Fakat şimdi değil.. Papas titriyerek : 

Çünkü kocası onu boşamağa lüzum gör- - Asla, asla kilise bu günahı işlemi· 
medi, akıllı bir hareket yaptı. k yecc tir .. 

Papas gözlerini hayreUe sebastiyanoya Diye haykırdı . Mukaddes kilisemü 
<likmiştL 

Muha!ız kumandanı, çok ehemmiyet-
ahlaksızlığın müdafi ve muhafızı ola
maz .. imparator.. Bütün Bizansın en 

yük.ek ve mukaddes bir makamını İf

gal ediyor. Bu makama layık bir veli
aht ancak kilisenin muvafakati ve takcfi .. 
si ile yapılmış bir izdivacın mahsulü ola .. 
bilir. Zoiçcnin izdivacını asli.. Tasdik 
ve takdis e tmiyeccğiz .. 

siz bir şeyden bahsediyormuş gibi: 
- Evel. Akıllı bir hareket.. Diye de-

vam etti. Yani sizin 
zunyates öldü .. 

- öldü m ü? 

a~] ıyaeağmız K u tw 

Eftimiyo• bu suali ad eta haykırarak 
sormuştu . 

- Edecek.iniz .. 

Raik masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sihirli Lamba 

Sebastiyanonun ise sözleri gittikçe 
hürmet ifadesi taşımaktan uzaklaşır bir 
hal alıyordu . 

Bana çabuk dönmemi emretti: Eminim ki bu hediyeyi götür. Benim damad;;-ol- hanelerinin dermeyan edecekleri her şar• 
hunları yerine getirmek senin için milin· mak ve km ile evlenmek ıereline naili• b derhal ifa ile nezdinizde kızınız sulta
kün değildir. yete ne kadar hahifker olduğumu ve bu ı;ıın desti izdivacına layık olduğunu iapa

Deyince Alaeddin kendi kudretine hususta bir dalcika kaybetmiyerek he- ta i.made bulunduğunu da arzediyoT. 
emin bir tavnla : • men dediğini yaptığuru gönün. Bu fahane hediyelere karıı hayrette ka-

- Anne, oenin zannettiğin gibi de- Dedi. Biraz sonra bu esirler, Alaed- lan padişah bili tereddüt cevap verdi: 
ğildir. Padiphın bu teklifi bana kızını dinin anneaini takiben aaraya doiru yÜ· - Muhterem hanım şimdi gidip oğ-
vermemek için bir bahane ioe de ben bu rÜmeğe bqiadılar. Ahali 0 zamana ka- lunuza haber veriniz ki onu kollanın 

_ 9 _ defa da onun dediğini yapacağım. dar görmedikleri bu alayı tem- için 1 arasına alarak sineme çekmek, ona kızı· 
~diıı;'ıi.ııı~ .. - - h"•uruna getirmek üzere ve- Alaeddin odasına çekilerek lô.mbayı her taraftan k~uyor, yolların ilci tarafına mı verdiğimi bizzat bildirmek iatiyorum. "' _,. - diye ettiğiniz cinsten mücevherat ile do- - • 

ald d h J h"d· Cin h .. L dizilerek cy•••••n> dı'ye b•lnnyorlardı. Buraya gelmekte ve kızımı gorup ona t ;;ı.10 Honderdi. Kadın huzurda yer öp- lu kırk altın tepsiyi kırk siyah köle ve ı, er a a ım uzuruna .,...h: ~ -· ""' Em d. · T il arzı ihtiram eylemeğe ne kadar çabuk 
n sonra d di ki · onlara n ezaret edecek birkaç beyaz köle - re ıruz, ne iatiyorsunuz.} eps erdeki inci. elmas, yakut. zümrüt 

..._ C e • b • L-~ olursa olsun o kadaz memnun olacağım. 
lı,_ 

1 
.arıYeniz üo ayın hitamında, o~- ile beraber gönderdigı·· Anda derhal kızı- Dedi. Alaeddin padi,..hın annesine gİ 1 ~rmettar taılann, mnnalı elbisele• 

...., • " Kadının bu emri oğluna tebliğ etmek 
U, •• Siıı olan vaadınızın icrasını istemek mı ona vereceğim. Bu şartı ifa eylediği söylediği sözleri haber vererek o gÜn ak- rin, mu,.,._ yelpazelerin parlaldıldan 
~4e ··z1 . ı.. .. ___ üzere divandan dönmesini müteakip pa-
0 geldiın. takdirde onu damat edinmek ile mesut şam olmazdan eınrel cümlesinin ihzar go en ~unııhnyor, berkeai hayretler 

t d b dişah divana derhal nihayet verdi. He-
Qe " aıııan padişah Alieddinin validesi· olacağım. Haydi gidip bu sözlerimi edilmesini emretmekle Cin ı için e rrÜıyordtL Padiphm sarayında 

~s il b men tahbndan kalkarak harem dairesine 
tıı-ı.dı ay evvel vermiş olduğu sözü ha- ona söyle ve bana bir ceVllp getir. - Bat üstüne, yanın oaate kadar b. e u kadar mutantan, miifata ve kıy-
lı:: "' ğıııd b -m1 • h I mettar f"Y göriilm~~:•ti. gidip köleleri ve mücevher dolu tepsileri 

- BiTMEDi -

Grcunofon harp 
si/ahi oluyor 

Mektep kitapları 
Bu ıene Kültür Bakanlığmm 

budırtmı• olduğu bütün mektep 
kitaplan Hiaar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

SATILMAKTADIR 
1-26 (2985) s. 6 

cBedir> sultanın gelmeai üz-;rine bil· 
tün hizme tkarlar, padiphın bir işareti il• 
çekildiler. Baba ile kız yalnız kaldılda
nnda padişah tepsilerdeki elmas, ya• 

lcut, zümrüt ve inci gibi mücevherata 
gösterip, Alaeddinin kendisiyle evlen• 
mek istediğini, bunları kendisine hediye 
olarak gönderdiğini söyledi. Sonra kırlı: 
b eyaz ve kırk ıiyah esirlerin sultan ha• 
nımın dairesine götürülmesini emretti. 
Çünkü onlar ıultanın hizmetinde bulun· 
me.k üzere gönderilmişlerdi. 

Bu &ırada Aliieddinin aoneai evine 
dönerek oğluna : 

- Oğlum artık memnun olabilinin. 
Çünkü arzu ettiğin ıeye eriştin. Padişah 
kızını sana vereceğini söyledi. Seni sabtr
srzlıkla bekliyor. Şimdi saraya gitmeni 

"""d an u hususta veziri ile müza- Kadın huzurdan çıkb. Yolda giderken cu esı azır 0 ur. .......,, oraya getirtti. Derhal kızının çağınlma-
tlt\d e bıılundu. Vezir Alieddin sını- oğlunun böyle bir ıeye teıebbüs etmesi- Diyerek gözden nihan oldtL rılnlti Bu alayuı yaldaımakta olduğundan sını emretti. -BITMEDl-

ee~ ~ ola.ıı halktan birinin ifa edemiye- nin Adeta divanelik olduiunu dii§ünü- biraz aonra Alaeddinin evi önüne kırk haber alan padiıah. muvasalatlerinde lll:ZZ~ZZl2:ı~~~~:ı:zzı:z:ı~ı:zı::z:zz.:ı.:1::11~••11Zı!Z:ı:ıll~Z1::z:ı:c;rzı::z:;ı:z:;ıaa 
istiyor. 

~~ teklif eylediğinden padişah yordu. Kendi kendine: beyaz köle ile kırk ııi,yah köle gelmi'1er- derhal huzuruna getirilmelerini emreyle- --Satılık banka binası ve depoları 
...._ ~ annesine cevap verdi: - Oğlum kırk alhn tepsiyi ve on- di. Beyaz kölelerin arkalarında müzey• di. Kadın ve köleler dmma dahil oldu-

'••d·- .Vet muhterem kadın. Bir padişah lan dolduracak kadar mücevherah ne- yen elbiaeler hatlarında hizmette bulu- lar. Beyaz köleler derhal ilci tanda di:zi- Aksehı'r Bankasından: 
de siı~u •ö~ü. tutmağa mecburdur. Ben reden bulacak} Bu teklif kabil değil icra nanlara mahswı kvuklar ellerinde Ta· !erek ve siyahlar tepsileri ellerinde tuta- • 
'•~•it 

0
:ü ifa edeceğim. Ve kızımı ve- edilemez. Çünkii bu oğlumun kudreti da- vuo tüyünden muraaa 'Yelpazeler vardı. rak tahbn önünde hat eğdiler. Bu sıra- İkinci Kordonda kiin Banka binuiyle Kuap hmr mahallesi Arap 

"il~ı.ı U!ııızu mesut edeceğim. Fakat bilinde değildir. Siyah kölelerin batiarmda halio albn tep- da Alaeddinin annesi padi,..hın önüne nanı ve Otücüler aokağında 19, 25, 27 numaralı ev ve iki dükkirun 
' ""dııra~ 0"_~ şahane bir hayatta bu- Diyordu. Bu düşünce ile meHUI ola- siler içinde enva mücevh~rat bulunuyor• gelip yer öptü ve dedi ki: :mülkiyeti aatı.lığa çıkarılmıt olduğundan binayı gönnek ve teklifleri-
., kıtı~. eeegıne kanaat hAsıl etmedik- rak evine gelip oğluna padipb ile gö. du. O zaman Alaeddin annesine: - Padiphım oğlum köleniz her ne ni dermeyan etmek için lzmirde Gazi bulvvında 16 numarada Alqe-
1'lıı ilın~ vermek te doğru olmıyacağın- rüştüğünü ve izdivaç için dermeyan etti• - Arıne rica e.derirn valat kaybet- kadar 18,y,k değil ise de bu hediyeleri ...ı. ,hir Ticaret evi müdürü bay Halil Aldtende müracaat etmeleri ilin 
laıı &öyJeyı~ avdetle ona benim tarafım- ği şartı anlattıktan sonra: me. Padişah divandan ltalkmazdan eY• tan cBedir> hazretleri için takdim ed.iYor iolunur, 1 - 25 (2858) 

nız ki bundan evvel bana he- - Padioah senin cevabını bekliyor. ve! onun kızının cihazı olarak istediği Ye lütfen kabulünü rica eyliyor .. Zat11a-
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-32- Nakleden: Faik Şemsettin 

lngiltere - lrlanda 
maçta lngiltere 

arasındaki 
galip geldi 

Misafirler dağıldıktan aonra, kontes Y anlıJ dü,ünce. dedi. Sözlerime diği valut böyle yapar 1 Londra (A.A) - lngiliz ve lrlanda 
liltlerinin ıeçme takımları arasında BeJf .. 
aetta yapılan karıılaoma, Jngilizlerin s.2 
galibiyetiyle neticelenmi§lir. 

aonra, tekrar yapılması mukarrer olan 
Monako büyük mükafatı tehir edilmit· 
tir. Tesbit edilen programa göre: 

dö Lamot arkada~lanna: 
- Dostlarım, dedi. Size verecek yeni 

neden inanı1maıın) Hem, Kardinali bu- Kapıyı açtığı vakıt, Kardinal hayretle 

raya di.vet edeceğim, mücevherlerin tes- kaldı. Kapı önünde kraliçenin nedim 

bu haberim var .. }jminin şahidi olacak. lerinden birisi vardı. Bu nedim resmi 2 Son kanun 1939 da cenubi Afrika 
Lot. konağın maliye nazın eıfatiyle: Oç erkek birbirine baktılar: elbise ile gelmiJ idi. İsviçre milli takımı - Ar.senal: büyük mükafatı. 

- Çok cesurane bir hareket 1 dedi· Nedim, saray usulleri ile aeli.mdan - Tam vakti 1 diye cevap verdi. Hiç 
param yok .. Ekmekçi hesap istiyor. Su- ler. 

Londra (A.A) - lrlandadan sonra 30 Mayıs 19 39 da lndianapolio büyülr. 

cuyu atlatmak Jbım. Bayan .. benim fik- Biraz ıonra Lot: 

rimce tuvalet masraflarınızı azaltmak - Maamafih çok güzel düıünülmü, 1 
her ,eyden evvel Jizım 1 §imdi, kraliçenin nedimelerinden birisini 

- Beyhude telô.ı.. Bunların hepsi de buraya kadar ve gerdanlığı almak üzere 
tamamiyle düzelecektir. Vaziyet çok de- getirtmek. lhıml dedi. 
&;şiyorl Şeytan kadın bu defa kahkaha ile gül-

- Ne zaman} dü: 
- En kıaa bir zaman içinde, hemen, - ite yabancı bir adamı, yahut sa• 

benim aziz doatum Viyet. sizin kıymetli ray nedimlerinden birini karıohracak 

el yazılarınız bize çok lizım ve faydalı. kadar beni budala mı sanıyorsunuz 1 de

Kardinal dö Rohan kraliçenin yaz1'ını di. 
tanıdı. Ve mahut mektubu kabul etti. - Batk.a tekilde hareket imUraız. 
Bundan aonra Kaiiliyo•tronun fikrini a). Saray adamlan çok maruftur 1 Kardinal 
dL Bunun ilzerine de kuyumcu bqı Kar· bunlan herkeoten ziyade bilir. 

dinal ile anlqtı, aenetler yazıldı ve im· Madam d<i Lamut cevap vermedi. 
.. ıandL Kraliçe bu ııenetleTi ...td ... lnde Ayaiia kalktı ve bir dolap açarak içinde 
Kardinal dil Rohana lldiyecektir. aaray nedimlerine mahsua bir takrrn el-

Şeytan kadının anlatb/iı f'lyler, di&er• bioe çıkardı. Ve arkadaılanna: 
leri tarafından bGyiik bir memnuni7etla - lıte bize llzım olan feY.. dedi. 
bbul edildi. Ş.,,.tan kadının ortaya atbğı bu oaray 

Kont. dil Lamot. uvcaine: dbioeleri karf181nda, erir.ek •uç ortakları 

sonra: 
- Kraliçe tarafından gönderildim 1 

dedi. Ve emir bekler gibi dimdik durdu. 
Yalnız elindeki zarfı uzattı. 

Kontes, zarfı etiket dahilinde bir hür-
metle açtı ve sonra, ellerini sevinçle bir· 
birine vurarak, Kardinal dö Rohana: 

- Müjde 1 diye bağırdı. Ve nedime: 

avdet ebnekte olan İsviçre millt takımı mükafatı. 
burada Arsena] ile kar,ılaımııtır. lngi- 4 Haziran 1939 da Romanyada F e-
liz profesyonel1eri laviçre milli takımını leac dağ yarı§ları. 

3-2 mağlup etmiılerdir. 25 Haziran 1939 da Fransa büyük 
TENiS: mükafatı. 

Amerika pmpiyonası: 23 Temmuz 1939 da Almanya bü-
Nevyork (A.A) - Birkaç günlük bir yük mükafatı. 

tehirden ıonra Amerika tenis pmpiyo- 20 Ağu.toı ! 939 da lıviçre büyük 
nasma dömi finil maçları ile tekrar ha•- mük&fab. 

- Siz de artık istirahat edebllirsİ· v 
lanmıştır. lnforest Hillsede ha,lanml§ 9 Eylul 939 da lngiltere turist müka-
olan bu maçlarda tekler arasındaki kar- fatı. 

Nedim çekildikten sonra, kontes dö 
tılaımada, Ma~o. Daviı kupa11 maçla- 8 llkteırin 19 39 da Rio de J aneiro 

Lamot Kardinale: 

nizl dedi. 

lannda Avusturalyayı temsil etmiı olan büyük mükifatı. 
- J<ı.aliçe, bu akıam aynanın kar· Bromviıi 6-3, 7-5, 6-4 mağlup etmiı MOTOSiKLET 

ııoında enuaJ.iz gerdanlığın kendisine ne ve Vud'u 6-3, 6-3, 6-3 mağlup etmİf Monz.a 26 (A.A) - -43 turluk 300,7 
kadar yakıpcağını görecek ve kendisine olan Budge ile karıdqmak üzere finale kilometreden ibaret ltalya motoaiklet 
bu büyük ...adet ve fırsatı habtedeni kalmııtır. Kadınlar araaında yapılan kar· büyük müklfatının neticeleri ıunlardır: 
minnet ve tükranla habrlıyacaktırl dedi. ıdaımada, f,byan, Ali. Marbeli 5-7, 250 santimetre mikô.bındaki motllrler 

Kardinalin heyecandan kalbi çarpma· 7-5 maiilllp ettikten •onra Avwıturalyalı ımıfı : 
ia baıladı ve kekeliyerek: Vine ile karııla,nıak üzere finale kal- 1 - tal yan Sprani, cBenelli motoaik-

- Allah düıündüklerinizi nuip et- ml§hr. leli> 2 oaat 8 dakika 45,2 Hniyede, va· 
ain 1 dedi. A TlEllZM .. ti ıür' at 140, 12 7 kilometre. 

- All.. Fakat ıerdanlık na oldu) diyecek hirteY bulamadılar ve pllnın Ve, bafka bir ıöz oöylemeden hemen Pari• (A.A) - Piyer Giyu kupuı 350 aantimetre mikibmdaki motörler 
Nrede Ye kimin elindedir) dıy' e ııordu. mükemmel olduğunu taadik ettiler. b b' d' L • d': dü için kulüpler arasında yapılmakta olan oınıfı : ara asma ın ı ve a:onagına on . 

- 30 Klnunuaaniden, yani \iç glln- Retll dö Viyet bu elbioeleri geydi, ve atletizm enternasyonal lr.arıılaımaaı bu 1 - lngiliz Mellon cVelocette mo· 
Oyun, cidden mükemmel surette oy· 

.!enberi Kardinal hazretlerinin elindedir! Kardinal dö Rohandan ertesi ııün oaat yıl da tekrarlanm11 ve Kolonyanın A. S. toıikleti> 2 aaat J O dakika 11,2 •aniye-
nanm11 idi. Kardinal, gelen adamın ha· 

J{ıymetalz koca bir ol!z .ı!ylemif ol· üçte dlvet edildi. V. Kulübü geçen yıl kazanmıt oldugu• de, va.ati •Ürat 138,585 kilometre. 
kilr.aten kralın nedimlerinden biriai oldu· 

-k içinı Kardinal dö Rohan bu daveti ııaati kupayı muhafaza etmİftir. Kolonyalı at· 500 aantimetre mikibındaki motörler iuna inanmıı idi. 
~ Fakat .. dedi. Bizim elimizde ol- oaatine lı:abul etti. Eauen güzel bir ka- letler, 70 puanla birinciliği, Pariıin C. ımıfı : 

muı daha eyi değil ınidn) dın olan konte• tarafından merdiven AYNI GECEDEN BiR MANZARA A. S. G. kulübü 65 puanla ikinciliği, 41, 1 -Alman Meier cB. M. V.> moto· 
Şeytan kadın, lr.oeaaına hiç ehemmiyet baıından karıılandı. Kontes dö Lamo• 5 puanla Stad Franoe üçüncülüğü, otuz ıikleti ile bir ıaat 54 dakika 49 .. niye-

'Yermeden e<Szüne devam ettiı tun tuvaleti hem açık hem de cazip idi. iki puanla Rasing kulüp dördüncülüiü, de, azami eür'at 157,136 kilometre. 
Aynı günün gecesi, bu konağın alt ka· 

- Bundan kolay hiç birıey yoktur, Kadın kar,ıoında her türlü muvazeneıini 28 puanla S. A. S. G. beıinciliği 23 pu· BiSiKLET 
tında, pençere ve kapısı ıımsıkı kapan-

dedi. kaybetmekte pek usta olan Kardinal dö anla O. A. E. Paris altıncılığı almııtır. Amıterdam 26 (A.A) - Mili• ve 
m11 bir odada, madam dö Lamot. koeaaı p 1 Benim bu en mühim noktayı ihmal Rohan bu tuvalet ve kabul resmi önün- Devamlı bir surette yağmıı olan yağ- o adındaki ngiliz bisikletçileri tarafın. 
ve mahut Rötö dö Viyet zail bir kandi- d 

ettiğime bllkmetmezoiniz, değil mi> de ambale olup gitmiı idil mura rağmen, Janbuin stadında 4.000 an tandem bisikletiyle bir kilometre 

koıucu Şeren• haıtalığı dola)'llllyl• 
lesef İftİrak edememittir. 

Muhtelif müsabakalar üzerinde t• 
edilmit olan bu müsabakalarda » 
§ampiyonu Ritter dünya pmpiyonu 

Viyeyi mağlup etmiıtir. 

BOKS 
Düsaeldorl (A.A) - ProfCS)'ooıl 

arasında tertip 

boks turnuvasında Almanya alır 
Arno Köblin ile Kanadalı boksör 
DeJaney kar§ılaımııtır. 

12 ravunt olarak tertip edil•• 
maçta, Kanadalı bok.sör DelaneY• 
man pmpiyonuna çok faik döviil'' 
puan hesabiyle galip gelmiftir. 

Avrupa yarı aiiır bokı ıampİl'~ 
Adolf Hoyze~ de Britanyalı bokıör il' 
Skalleyi oayı heoabiyle mağll'.lp ~ 
Britanyah, yedinci ve onuncu r• 

!arda bir çok defalar yere J'UVarJ.ol" 
tır. 

Asır •ikletler ara11nda 7apılan ~ 
bir ltarıılaımada Alman Selle, Brit•0' 

lı Norman Baineoi on ravuntluk bir j'. 
ıilaımada NYJ heoabiyle mailOp •lV 
tir. 

TENiS 

Viyana (A.A) - Enternasyon.I ' 
ni• tumuvuı ( bir karıılqma mU.1 
pazar günü aona ermiştir . 

Tekler ara11nda yapılan maçlıl~ 
Menzel, Hana Redeli 6/4, 2/6, l 
2/ 6 mağlup etmiştir. Menzel, Delı:•1 

birlikte, Redel - Henkel çiftini 2/6, '.ı 
6/0 mağlup ederek çiftler araaınd 
müsabakayı da kazanm11tır. 

Çift kadınlar arasında yapılan Jıı~ 
la,malarda, Valter • Krigı çifti, K•J>'. 
Haydman çiftini 6/2, 4/6, 7 /5 mail~ 
ederek turnuva galibi olm111lardır. 

Kardinale, gerdanlığın kraliçeye ne gün Mülakatın ıekli, hususi ve emsaline lin 11ığı altında hu kıymetli gerdanlığı seyirci müsabakaları takip etmiştir. Üzerinden Arete deparla bir dakika 
llzım olduğunu da •Öy)edim. Bunun için gayri muvafık bir ıelr.il idi. Genç aaray bıçak ve çekiçlerle parçalamakla meı- OTOMOBiL J 1 ,2 saniye olarak tesio edilmiı olan Kam yon kazası 
valr.ıt kaybedemeyiz. Bugün Kardinale menıubu ile fettan kadın baıbap kal- gul oldular. Paris 26 (A.A) - Burada toplanmıı dünya rekorunu, Hollandalı Smito ile Dün sabah Eşrefpaşadan "§ağı lnJllel 
gideceğim ve kraliçenin gerdanlıiiını dıklan ve mülakatın eyice koyulaıtığı Bunlar, bu parçalara ayrılmıı mlicev· olan otomobil federasyonunun opor ko- Derken, bir dakika 8. 6 eaniyeye indir- te olan 238 numaralı kamyon Hidt"1 

benden, benim lr.onaiiımdan emin bir va- bir aırada oalonun kapıaına vuruldu ve, herler ve incileri bir el çantaınna tıktılar. misyonu uzun münakaıalardan ııonra, meğe muvaffak olmutlardır. frenlerin tutmamasından devrilerek Bf 
aıta ile aldırmak istediğini bildireceğim. kontes kulak kabartarak mırıldanır gi· Maksatları, hemen Londraya gitmek ve gelecek yarıJların programını tesbit et• Nürenberg, 26 (A.A) - Pazar gün\I ğıya dii§mii§ ve parçalanmıştır. şof. 

- Bu •Özlerinize inanacaklar mı oa- bi: bunları orada t•leci yahuc!ilere •atmak miştir. yapılan enternasyonal bi.iklet yarıılari- kamyondan atlamak suretiyle bayatı 
ıııyonunuz) - O geldi! dedi. Ve ıonra ilave et• idil cGrand Epröv> tertibinde yedi bü· le bu yılın bisiklet ıezonu sona erm~tir. kur!arml§tır. Bu kamyon TorbahdaJJ t 

M da dö Lam ot güldü• ti: -kraliçe bana bir nedimini gönder· -BiTMEDi- yük yanı vardır. Bir yıllık bir faaıladan Pistte yapılan bu yanılarda Belçı'kalı liyordu . 
._,,...,a,::::;:-m;;;;;;:::-:::::-::::;::;;;';;;:;;:;;;:;;;:::;::::;;;;;;:::;;;;;:::=:=:=::;::;;:~------...... ..-....... :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;o,..,..;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;..-...,iiiiii;;;;;;;;;;iioi-..-..-..-..-.-;;;;,,.,.,.-...,-.-..-iii-• ...,...,.., ... iiiiii-.;;;;;;;;;;;";;;:;::::;;:;::::;;;:-::::::::::::=:::::::;;::=:=:=:=:::;;;;;;;;;;::::_ ...... -i! -:1 

Tarihi macera Demir Maske Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası ve esrar romanı 

Bıı lr.adınlar, Uzerlerindeki ağır kadife 
elbiseleri, tavırlan, sör. aöyleyi§lerl ile 
lll1'llya men.sup olduklarını ispat ediyor· 
ı.rdı. 

Duvarlarına varıncaya kadar kaim ha
hlarla kaplanmış olan bu odanın clva· 
~ında rahibelerin ıızakla§tırılm~ ohna
sı, odada konU§ulan şeylerin lşltilmeme
•inin istendiği anlaşılıyordu. 

Müzakereye, yüksek bir yerde ve ken
dine mahsus koltuğunda mevki alımş 

olan b3§ rahibe söze riyaset ediyordu. 
- Hepimizi, diyordu ayn ayrı ve ya

kından alakadar eden vaziyeti bir kerre 
daha bülasa edelim. Mösyö dö Roban 
evvela siz söyleyin .. Arzu ve ümitlerini
zi bir daha tekrar edin. 

Bu isme muhatap olan delikanlı, göz
lerinde hudutsuz bir ihtiras ve derin bir 
riyakarlık l§ığı çakarak cevap verdi: 

- Benim istek ve ümitlerim pek sa
dedir madam .. Ben, şimdiye kadar ma
jeste kralın teveccühünü kazanmak için 
elimden gelen herşeyi yaptım. Hatta bu 
11ğurda bütün servetimi mahvettim.Bun· 
!arın hiç biri tesirini göstermedi. Ne
dense kral bana karşı pek soğuk hareket 
ediyor ve hele şimdi valide kraliçenin 
vefatından sonra muhakkak benim hak
~ımda ~ürgün emri verecektir. 

Benim bütün isteğim arzu ve ümitleri
me beni kavu turacak yeni bir hüküm

darın !!altan~ta cülUsunu sabır ile bekle
mekten ibarettir. Maamafilı eğer ma
jesle kralımızın başına bir felaket gele
cek olursa müteessir de olmam değil. 
Baş rahibe dudakları arasından: 
- Suikast mı! .. 
Diye mırıldandıktan sonra diğer gen· 

ce hitap etti: 
- Y 3 sizin arzunuz şövalye dö Loren? 

diye sordu .. 

lcontee dö Suvanaon ve madam dö Mon
te Span ile birlikte aziz doıtumuz Roha• 
mn çok tehlikeli gördüğümüz fikirlerine 
iıtirilr. etmiyoruz. ıu dakikada bizim yü
reğimiz hail kraliçe Ann d'Otrifin ölü
mü haberi ile oızlıyor. Sarayın ahl&luız
lığa doğru giden çılgın hızına An d'Otri· 
ıin metin ahlakı dizgin vurabiliyordu. 

Bununla beraber bir matmazel dö La 
Valber majeste kralı oefahetin bütün çıl
gınlıklanna atmağa imkan buluyordu. 
Şimdi Ann d'Otriı öldükten sonra oara· 
yın hali ne olacak? Onu düşünerek ÜZÜ· 

lüyoruz. 

Eskiden kralın metrui olan kontee dö 
Suvanson ili ve etti: 

- Ben, matmazel La Valber denen 
bu kızdan... nefret ediyorum. 

Şövalye devam etti: 
- Bundan başka kral on dördüncü 

Luinin tekrar baldızı Hanriyet Dangletre 
rücu etmesi de muhtemel.. 

Kralın bütün dikkatini kendi üzerine 

çekmek ihtiraaı içinde kaynıyan madam 
dö Monte Span: 

- Ben de ondan nefret ediyorum. 
Dedi. 
- Binaenaleyh hu vaziyet karşısında 

biz bir çare bulduk. Hele •on hadiseler 
bu çarenin bir in evvel tatbikini çok lü
zumlu kılmaktadır. 

Baş rahibe: 
- Zannederim, dedi. Karmelit ma· 

nastınndan çıktığı sırada ve Dijon yolun
da geçen gece kaçırttı.ğınız çok güzel 
kızdan bahsetmek istiyorsunuz. 

- Evet madam .. Ve bu çok güzel 
kızı krala takdim edileceği zamana ka

dar muhafaza için ıizin himayenize tev

di etmiştim. Zannederim bu suretle ta· 

kip etmek istediğimiz gayeyi öğrenmiş 
oldunuz. 

- Evet .. tamamen saf, temiz ve din 
telkinleri ile terbiye edilmiş olan bu genç 

kızın kralı doğru yola sevketmesini is-
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Nakleden 
Kemaleddin Şükrü: Orbay 

da olsa bu vazifeyi ondan bekliyeceğiz. 

Baş rahibenin bu sözler karşısında. iti~ 

Şöminenin yanında bir koltuğa otur
mu~. zahiri bir 18kaydi içinde kılınç ke

merinin sırmalı püskülü ile oynıyan de· 
Jikanlı cevap verdi: tiyorsunuz. raz etmek istediğini gören şövalye, onun 

Mukaddes valide .. dedi. Biraz ev· 
vel, vaziyeti hu]isa edelim demiştiniz. 

lıte ben de size hulasa ettim. Son top· 
lantımızda kralın kalbini matmazel La Madam. dedi. Be-n, madam l.a - \'e hattH.. ismetini feda baha~ına söz Bövlemesine meydan buakmadanı 

-- 1 h"' •111.v•u"'"• -
k etme. ,lum i<;in ~z~ev~c~e~l~ia~e~ta:l:i:ı:m.::_ ____ _..._ _____ .. ____________ I 

Va~berdcn çevirebilecek. bir pli.n dü

ıünmeğe karar vermiıtik. Bu plin timdi 
hazırdır. Kralı elde edebilecek müotea
na güzellikteki kız elimizde ve hattA pek 
yakınımızdadır. Geç kalmadan bu plam 
tatbik etmeliyiz. Ve ancak bu ıuretle bu 
manastır, Ann d'Otriıin hayatındaki 

zengin1iğini muhafaza edebilir ve aiz 

memnun olursunuz. Madam La kontes 
dö Suvanson kralın üzerinde eski nüfu
zunu elde eder ve memnun olur. Bu genç 
kız bizim elimizde bir ilet vazifesi göre

ceği için madam dö Monte Span kolayca 

kralın aşkını elde edebilir, o da memnun 
olur. Mösyö dö Rohan için de ııarayda 

kaybettiği teveccühe nail olmak iç.in 

bundan eyi bir vasıta göremiyorum. 
Ba, rahibe: 
- Ya.. dedi. Bu plan muvaffak ol

mazsa, .. 

Kontes cevap verdi: 

- O zaman herkes kendi hesabına 

hareket eder. 
Baı rahibe: 

- Şövalye.. beni ikna ettiniz. Bu 
genç kızı bu geceden itibaren götürebilir 
ve onu hatta yarın krala takdim edebi~ 

lirsiniz. 

Bu sırada koridorda teli.oh ayak sesleri 

ve koıu,malar oldu. 

Odanın kap111 acele acele vuruldu. 
Dışarıdan ince bir kadın eesi: 
- Valide .. Valide .. girebilir miyim .. 
Diye eordu. 

Baı rahibe Tezerin kaıları çatıldı: 
- Her ne olursa olıun kimse· 

nin gelip beni Tahataız etmemesini ıid

detle emretmiıtim. Neden itaatsizlik et
tiniz) 

Kapının arkasındaki aes cevap veTd.i: 

- Öyle mühim ve beklenmedik bir 
hadise oldu ki .. bunu gelip size haber 
vermeği bir vazife bildim. 

- O halde .. giriniz. 

Kapı açıldı. 

içeriye beyaz bqlığının altında s••: 
lik ve güzelliği parlıyan bir rahibe sİ1'" 

Kollannı göğaii üzerinde çapraıtl•~ 
rak baı rahibenin önünde hiirmetle ei' 
di. 

Sör Tezer asık bir sura da eordo: 
- Ne var} 

N' Genç rahibe, etufına bakındı. • 
1 

ha bunların yanında söyliyebilir miyirı>1 

der gibi bakışlarında bir tereddüt b' 

lirdi. 
Sör Tezer: 
- Söyleyin.. Çekinmeyin kızıırt· 

l ·< 
Dedi. Genç rahibe, büyük bir h• 

canla: tt 

- Muhterem valide .. dedi. Mai•' 

kralımız manastıra geldi. r 
Bu müthiı haber üzerine hepsi de )ı•; 

• ku, dehşet ve hayret içinde 11çrad1Jor 
ayakta dimdik oldular. 

Baş rahibe, titriyen bir eesle: r 
- Kral mı .. diye kekeledi. F akot "a> 

den daha evvel bana haber verilırt' , 
Kapıcı hemıire vazifesini neden yapa'' 

dı} lı'J 
- Çünkü muhterem valide.. . 

hazrederi manastıra kapıdan girrned~~~ 
- Çıldırdınız mı kızım .. Neler ' · 

liyorsunuz? Açıkça anlatınız. b' 
- Ben, iki hemıire arkada,ırnl• ~I 

raber bahçedeki pavyonda ... O gen( 
zın yanında idik. 

- Evet .. biliyorum. Sonra} ,ıJı 

- Genç kızı bir an için odaııı•1 ıt 
B. o' dua ederken yalnız bırakmıştık. ır J•~ 

şiddetle açılan bir pençere se•i duY ,ı 
Odaya koıtuk. Matmazel Brevanırı o'/ 
ucuna diz çökmüt bir adam gördük· 

- Bu adam kimdi} ır 
d " - Bu adam majeste kralımız 1 

de ... 
Şövalye dö Loren: ~ 

- ihtimal dedi. Bu genç h•ıl' ~ 
yanılıyor .. Belki de bir benzerlik on• 

hükmü verdirdi. 
Sör Tezer cevap verdi: 

-BiTMEDi-
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SAYFA: 1 

Kartıyaka belediye intihap en· ı lzmir Birinci icra Memurlu-
cümeni riyasetinden: ğundan: 

2 Birin tetrin 938 pazartesi gÜ• 1 L A N 
nü sabahı batlayıp ayni günün Gazeteci Hamdi Bekirin Sine-

lngiliz je~ti 
Çok konuşmayan sev5?ili Dünyanın en büyük 

kuvveti sulh istiyor 

aktamı hitam bulacak olan beledi- macı Kemal Yamanlar zimmetin· 
ye 8.-za intihabatı için Kartıyaka- de bir kıta ipotek senedine müs
nın ihtiva eylediği afağıda yazılı teniden alacağı olan paranın te
yedi mahalleye ait intihap ıandı- mini istif ası zımnında tahtı terhin· 
ğının Kartıyaka belediye tube bi- de bulunan lzmir ikiçefmelik Gün· 

Ceo Miloyu gölün kenarında ~ördüm. 
Her halde kendisini tanırsınız? Çok ta-
nılrnıs b' .. .d. 

ır gureşçı tr. 
Ona.: 

- Bonjur! 
Oedim. Maşaallah kendisine bonjur 

dediğiınj çabuk anladı. Fakat ne cevap 
~erınelc ]hım geldiğini bir müddet mü
lhua etti ve sonra: 

- Bonjur, cevabını vedi. 
b· Ve o çok eyi bir dlikanlıdır. Fakat 
ıra;z kalın kafalıdır. Çok kalkık olmı· 

)'an kaıları saçlarının başladığı nokta· 
~- Pelc. yalundır. Ben aramızdaki mu• 

•Yere bitmit zannediyordum. Halbuki 
~. hir müddet daha düşündükten sonra 
ır elimle doha söyledi: 
- Sen çok yaman bir insansın 1.. 
- Ben miL Evet öyleyimdir .. Ama 

•en de yamansın 1. 

Onun bana böyle iltifat etmesinden 
~ç te kuşkulanacak bir vaziyette değil• 
ditn.. Çünkü benden zengindir. Benden 
fidllnç para istemesine imkan yoktur. Fa
.icat her hald~ böyle bir iltifatın arkasın· 
da rnuhnkkak birşey gizli olduğunu anla
lTıı~tır: 

nasında bulnacağı ilin olunur. düz sokağında 1 kapı No. lu tek 
Donanmacı mahallesi katlı ki.rgir ve halen bot bulunan 
(Osman zade) Akıoy mahallesi ve içerisinde elektrik teıiıah bulu-

Nihayet Geonun her hususta muvaf-

su banyoları yapmağa mecbur olduk. 

* 
fak olabileceğine karar verdiğimiz gün Bükreş -- Viiteruol gazetesi cdünyanın 
meşhur daveti yaptım. en büyük kuvveti sulh istiyor> başlıklı 

Anni ile şöyle bir kenarda baıbata yazısında ezcümle şöyle diyor: 

Soğukkuyu « nan bir bap fırın(SOO)lira kıymeti 
vukuat karşısında, garbın büyük de- Bahariye « muhammene ile ve ayni sokakta 
mokratları yanyana olacaklardır. Bizim Alaybey « 3 No. da heyeti umumiyeıi itiba· 
ve herkesin, en büyük ve güzel şeyi oıar; Bostanlı « riyle ahtap ve aile evi ittihaz olu· 

kaldıkları ilk dakikada Geo beceriksiz 
bir ifade ile csizin karşınızda susup gü
zelliğinizi seyretmek ne büyük bir zevk> 
dediği vakıt genç kız saçlarının ta dibine 
kadar kızardı. Söz tcsirini yapmıştı. Geo
yu baıka davetlilerime de takdim ettim. 
Hepsinin yanında birer çeyrek saat ka
dar kaldı. Sonra kendieine erkenden git
mesini söyledim. Vedalaştı, çıktı, gitti. 
O gittikten sonra Anninin koluna dolaş
tım. E~·ela bir politikacıya ııordum: 

- Mösyö Milyou nasıl buldunuz} 
- lskandinavyalı bir diplomat değil 

mi? Değilse bile, her halde çok liberal 
kafalı bir adam. Hemen düşünceleri bir 
neticeye bağlamıyor. Çünkü hadiselerin 
çok kanşık olduğunu biliyor. Objektif 
bir insan 1 Kendinde hırs temayülleri ol· 
mıyan ne soğukkanlı ve ciddi bir adam 1 

Anni ile gidip bir filozofa da Milo 
hakkındaki firkrini sordum: 

ctngiltere, esrarengiz veyahut ham 
idealler peşinde koşmaktadır. O, harbin 
vehametini ve vaziyeti hazıra karşısında 

bir delilik olduğunu her memleketten 
daha ziyade düşünmektedir. İngilizler, 

sulh için, kabil olabilen her şey yapılmış- Turan « nan bir bap ev (1200) lira kıymeti 
tır. Bundan dolayı kalpler müsterih ola- 3619 (2988) muhammene ile ve keza ayni ıo-
cağı gibi medeniyete karşı yapılacak ci- kakta S kapı No. lu bir bap ev 
nayet de, zamanımızın duygularını an- GAYRI MENKUL MALLARIN (900) lira kıymeti muhammene 
lamak istemiyenlere raci olacaktır.> AÇIK ARTIRMA iLANI ile ve iki çefmelik caddeainde 89 

Neamul Romanesc gazetesi chakikat- lzmir ikinci icra Memurlu- No. yu tatıyan ki.rgir ve halen ha-
ler karşısında Romanya• başlıklı yazı- ğundan: rap bir vaziyette bulunan ve na
sında ezcümle şöyle diyor: Açık artırma ile paraya çevri· lın imali.thaneıi ittihaz olunan 

cSatırları yazarken, sulhu kurtarmak lecek gayri menkulün ne olduğu: bir bap dükkan (1500) lira kıy
umumiyesi, tarihe karşı, Avrupa mede- için herşeyi gözüne alarak Alman reisi- Bir bap hanenin 8 de 7 payı. meti muhammene ile 3/11/938 
niyetine olan derin bağlılığını isbat et- nin huzuruna giden B. Çemberlaynın Gayri menkulün bulnduğu mev- tarihine müıadif pertembe gÜnÜ 
mek için her türlü vasıtalara müracaat jestinden ne çıkacağını bilmiyorum. La- ki, mahallesi, sokağı, numarası. ıaat 11 de açık artırma suretiyle 
ederek harbi önlemeğe çalışmaktadır. kin Romen milletinin ne istediğini ve ne Karataf mahallesi eski Duygu ıo- satıliıa çıkarılacaktır. 
Benliklerinden, şereflerinden ve düşü- hissettiğini biliyorum. kak 663 ada 6 parça ve 2 ye 4 kapı Bu artırmada satıf bedeli mu-

vicdan hürriyetini ve eşhasın inkişafını 
en yüksek mertebeye çıkarmış bir mil
lettir. Bu sebebten dolayı İngiliz efkarı 

nüş serbestliklerinden feragat etmeyen Romen milleti, haksızlıklar ve teca- sayılı hanenin 8 de 7 payı. hammene kıymetinin yüzde yet-
ve sürU hnline inkılllp ettirilmeyen bu vüzler karşısında d~a hoşnutsuzluklar Takdir olunan kıymet: 800 lira. mit betini bulmadığı takdırde 
insanlar, bugün asilane bir .surette nok~ göstermiş ve vicdani ihtilal etmiştir. O, Artırmanın yapılac~ğı yer, gÜn, en çok artıranın taahhüdü baki 
ta1 nazarını lzhar ct~lerdir. 01:\ların hiç bir şeyden korkmaksızın rahat ~ı- saat: 2/11/938 çartamba aaat 11 kalmak tartile ıatıf on bet gün da. 
sözleri tartılı ve sarihtir. ' kılmasını, a'kdettiği muahedelere riayet de lzmir ikinci icra dairesi ha uzatılarak ikinci arbrm•ıı 18/ 

thtiyar adamıh, yetmiş yaşınd~ltayya- edilmesini ist,emekte~ir, İşte o kadar!• 1 - lfbu gayri 'menkulün artır- 11/938 tarihine müsadif .Cuma 
reye bi'nerek kendisinı:len çok daha gı:~ ma tartnamesi 5/10/938 tarihin- günü saat 11 de yapılacaktır. Bu 

- Geo, acıkça söyle·, benden ne is-- - Gayet dikkotli ve derin düşünceli • • h" b' · J)oktor Operato""r den itibaren 38/1284 No. ile ikin- artırmada dahi satıt bedeli mu• r ,. ve dal),a az ltuvvet~ sa ıp ır ınsana. uz-
. lYoraun) dedi~. .

1 
bir insan, Jcdi, bizim pisikoloji hakkın- c · ı Ü l ci icra dairesinin muayyen numa- hammen kıymetin yijzde yetmi' 
d k l k d l_aşma zeytin cl,ahnı geti~esi, .ı}.'lr.µ~a em 1 ra ra•ında herkesı·n görebilmesi için, betı·nı· bulmadı· aı takdı'rde en çok - Sen çok inaan tanıraın. ri-ti, şu, a i son nazariye erimizi onun a ar eyi l .•. 'b" • .. • 

hani küçük Anni var ya, aan:'l:ndan onlamıı olana rastgelnıedim .. Ya bir ı>e- kültürünü sexp.ho ize ettıgı gı ı garp me- MEMLEKET HAST ANESl açıktır. ilanda ya~ılı . olanlardan artıran alacaklıya ihale olunacak· 
bahsetmek isti~orum. . dagok, yahut ta lniçreli bir profesör ola- deniyetini de korumaktadır. ESKi OPERATöRO fazla malumat almak • istiy~nler, tır. Bu gayri menkul üzerinde her 

k H h ld ] k k 1 k Bugün, BriUmyanın devlet adamı ile • b tn 38/1284 dos h ' b' k 0 ld h k t 1 b' d - Ona a§ık rol oldun yoku? ca ..• er a e e e ti o ma tan ziya- .. lzmire tekrar avdet eylemit ve ıf u ,ar ameye ve - angı ır te 1 e a a e ın e 
- Eveti. de sistematik bir ha,.. .. muhaveremizin birlik olduğunu duymayacak, d~ada hastalannı Fransız liutaneainde ka- ya numaraıile memuriyetimize bulunan, ellerindeki vesaikle bir· 
- O da seni seviyor mu) sonunda onun Freuddan ziyade Yung hiç bir vicdan sahibi tasavvın: edilmez. bule bqlamı§hr. müracaat etmelidir. . tikte itbu ilanın tarihi nefrinden 
- Hayır .. Ona açılmadım kil. taraftan olduğunu anlar gibi oldum.. Ve bu dakikadan itibaren de, !b~yük • öğleden -sonra Birinci Beyler sokak 2 - Artırmaya ittirak için yu- itibaren yirmi gün zarfında dai~ 
- Kendisini eyi tanıyor musun} Kendi fikirlerini açıkça münakaşa etmek- Britanyanın sadık dostu olıriayan'. adnw, Numnra 36 TELEFON: 2310 . karıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 reye müracaatları lazımdır. Akıi 
- Oç kerre gördüm. Ama, baktım, ten hazzetmediği belli. da mevcut değildir. ~ ' · l _ 13 (2770) nisbetinde pey veya milli bir ban- takdirde hakları tapu ıicilile sa-

ba.ktırn, kaçtım. Bir kene takdim ettiler. lçlerinden ona en büyük bayran1ığı Çemberlayn _ Hitler görüşmelerin- kanın teminat mektubu tevdi edi- bit olmıyanlar paraların paylat· 
Bit daha selam venneğe bile cesaretim duyan bir iş adamıydı: den sonfa' tahaddüs edecek herhangi bir IZMIR BELEDiYESiNDEN: lecektir. (124) masından hariç bırakılacaklardır. 
Yolı::. Çok seviyorum, söyle ne yapa- - Cin gibi bir adam, dedi, imkanı 1 _ Zabıta amir ve memurla· 3 - ipotek sahibi alacaklı~~J_a Satıt petin para ile olup taliplerin 
tırn} yok, ağzından hangi işlerle alakadar ol- rına yaptırılacak 84 çift fotin ayak diğer alakadarların ve irtifak QD..11.- yüzde 7,5 niıbetinde pey akçesini 

Baktım, Geo yardıma muhtaç bir hal- duğunu ö~renemedim. Mükemmel SU· r ~ o R s A ] kabı zabıta baf ami~liğin~eki nü- kı sahiplerinin gayri menkul üze- veya milli bir bankanın itibar 
de: rette beni müstakbel ihracat işlerimiz ~ _ mune ve fartnamesı veçhıle açık rindeki haklarını hususile faiz ve mektubunu hamil bulnmaları la-

üzerinde konuşturdu. Kendisine ait bir , eksiltmeye konulmu~tur. Beher masrafa dair olan iddialarını i~bu zımdır. Yüzde 2,5 dellaliye mÜf· 
•rk~ Bicn on~ d~: l~~ni ; 0 onu~ ~azı sual sorduğum 2nmnn nazik bir cümle OZOM çift fotin ayakkabının bedeli mu- ilan tarihinden itibaren 20 gÜn icin- tcriye aittir. Müterakim vergi, ten-
Da a aş a~ını a ır 1 te avet e enm. ile işi snvu~tururdu. hammeni 6 liradan 84 çiftin mu- de evrakı müsbitelerile birlikte viriye ve tanzifiyeden olan beledi-

ruıederız. Onu daha yakından tanı- B" d h kk d H" .. d .. v.. 3045 A. R. Ozümcü 7 16 hammen bedeli bes yüz dört lira memuriyetimize bildirmeleri icap ye rüsumu artırma bedelinden 
~ğa vo belki de ona, açılmağa fırsat nü .:nni~eo::;du:: ·tn a ne uşun ugu· 2393 Alyoti bi. 7 50 16 olup ihalesi 18/10İ938 salı günü eder. Aksi halde hakları tapu sici- tenzil olunur. Şartname 13/10/ 
ııun~rsun. Ne o, bundan korkuyor mu- - Çok samimi birşey, dedi, sonra 1165 j. Taranto 8 50 11 501 saat on altıdadır. lttirak etmek lile sabit olmadıkça ~atı, bedelinin 938 den itibaren herkese açık bu-

hepiniz gibi bir takım fikirleri paoağan 973 Y. l. Talnt 7 50 11 so1 istiyenler otuz sekiz liralık mu- paylatmasından harıç kalırlar. lunduruİacaktır. 
- Evet.. Herifler benimle bir ravnt ~ 892 s r:." -k· 9 5 o 16 26" 4 c·· 'J ·• d t 2 2 1 k fi k it r gibi ezbfcrl memiş.1Bütün söylediklerinin . .ı:.ı- ın 1 vakkat teminat makbuzu veya - oaterı en gun e ar ırma- 76 numara ı va ı ar anWlU 

k n<!ar uzun muh~vereler yapmağa kal- kalpten geldiği belli. Ne çekingen, ne 758 Patorson 1 O ~ 2 75 banka teminat mektubu ile aöyle- ya ittirak edenler artırma tartna- mucibince tediyesi icap eden ta· 
l§trlar. Hem söz söylerler, hem de söz esrarengiz ve aym zamanda ne sade in- 739 K. Taner 7 10 25 nen gün ve saatte encümene gelir- mesini okumuf ve lüzumlu malu- viz bedeli mütteriye aittir. Talip-

lıitınek isterler. Beceremem. sanl 606 ş. Rcmz.i 9 17 50 ler. mat almıf ve bunları tamamen lerin 938/11179 numaralı dosyaya 

- Dana bilir misin~ Dagmar da artık talebesiyle iftihar 447 M. j. Taranto ı o 12 j 2 _Zabıta amir ve memurlan- kabul etmi~ i.d v_e itibar olunurlar. v_~ icra .~ünadiıine müracaatleri 
- Biraz bilirim, fazla değili ediyordu. Dansederlerken genç kızın 435 E!naf bank 7 50 1 O 75 na 84 adet sapka zabıta bas amir- 5-Tayın edılen zamanda gay- luzumu alan olunur. 
- Gel bizim dana profesörü Dagma- ayaklarını yerden kaldırıyor ve onun 383 A. Fesçi 9 50 11 25 liğindeki nÜmune ve fart~amesi rimenkul üç defa b~ğırıldık.t~n 3616 (2989) 

ra tidelim. O sana dans ögrw etir. h ıonra en çok artırana ıhale edılır ayaklarına artık basmıyordu. 380 Albayrak 11 75 16 75 veç ile açık eksiltmeye konul- • 
Yolda giderken vaktimi bo~ geçirme· Geoya tam bir muvaffakıyet temin et- 378 ş. Riza hn. 8 50 16 lmUftur Beher fapkanın bedeli Ancak artırma bedeli muhammen (zmir Asliye Mahkemesi ikinci 

ditn. Anni ile karşılaştığı zaman ona ııöy- mek için sosyetede, şurada, burada ve 364 1. Üzüm Ta. 1 O 17 muha~eni iki liradan 84 adedi- kıymetin yüzde. y~tmi~ betini !>ul- Hukuk Mahkemesinden: 
lcrneai lazım gelen cümleyi öğrettim: sevgilisinin yanında tekrarlıyabileceği 311 inhisar ida. 6 50 7 25 nin muhammen bedeli 168 lira maz veya &atıf ıstıyenın alacagına 38/1791 

•Karşınızda ·susup güzelliğinizi seyret- birkaç cümle daha öğrettim. 
5 

olup ihalesi 18/10/938 salı günü ruchanı olan diğer alacaklılar bu- Davacı lzmirde Selvili mescitte 

cGörüşmck, kendi kuvvetini ve zaa- 10 on a ı a ır. s ır e kul .1 . d·1m· I ki 5/1 numaralı hanede mukim ay-lnck ne büyük bir zevki.> 212 M. Beşikçi 9 25 1 O 7 ~saat it d d I t• ak tmek lunup ta bedel bunların o gayri 

On be§, yirmi tecrübeden ııonra Geo- fını öğrenmek için en eyi bir vasıtadır.> 149 j. Kohen 1 O iatiyenler 12 lira 75 kurutluk mu- men 1 e temın e ı ıt a aca a- fe tarafından kocası Eskitelrir ha-
bunu tabii bir şekilde söylemeğe bqla- cBen insan vücudunu çok eyi tanı· 1 32 P. Klark 9 14 

vak kat teminat makbuzu veya rının mecm~ndan f azl~ ~~: va okulları emrinde lzmirli Bekir 
dı. 0 ·c d . . k y h k 1 119 Akseki T. B. 9 50 12 50 banka te 'nat mektubu ile söy maz&a en ço artıranın t u u .. 1 H.k t l h. b'" b 

rım. nun ı n esını anca unan ey e - 104 Nihat Üzümcü 12 50 12 50 len .. mı tt .. • baki kalmak Üzere artırma on bef og u ı me a ey ıne aç gı o-
(l - Onun karşısında bn§ını biru sağa traşları verebilmiştir.> 

95 
M. l I. Nazlı 

15 50 
•
1
. 

1
en gun ve saa e encumene ge- gün daha temdit ve on betinci ~anma davasının nakz üzerine ce-

, evirecebin .. Kollarını göğsünün üstün- «Benim herşey hakkındaki fikirlerim 8 75 ır er. / 
938 

p b .. reyan eden muhakemesinden 
de çaprastlıyacabın. Ve ilah gibi tavır sübjektiftir. Adeta hissi diyebiliriz. Bu- 79 H. Besim 1 O 25 11 50 3 - Zabıta amir ve memurları- l?. / l ~ ltt pıl:;~mar:ır.::~ müddeialeyh namına çıkarılan da-
\te hareketine dair de talimat verdim. nun için onlar hakkında münakaşa ya- 7 3 Y. E. Bencuya 11 75 16 75 na yaptırılacak 84 takım kıtlık nu aynı ~aa e ra. . l - vetiye bila tebliğ iade edilmesine 

D pamam. Fakat emin olunuz ki. zannet- 57 Suphi Dayezit 9 75 11 elbise zabıta haf amirlig'"indeki da bedelı ıatıf ıstıyenın a acagına b • t hl''" t T' 29/9/938 agmara geldik hemen ilk derse baş· rüchanı olan diğer alacaklıların me nı be ıgatınlOı daneln . 'k. . 
ledık. Daha birinci adımda Geo, onun tiğinizden çok daha fazla size yakınım.> 4 3 Hilmi Uyar 1 O 11 50 nümune ve şartnamesi veçhile . k l .1 . d'I • p~r.em e saa a zmır ı ıncı 
' v B l 1 · d b 1 l v d" arık ekıı'ltmeye konulmuftur. Be- 0 gayrı men u ı e temın e 1 mıf h kuk ahk · d h b Yb.gını çiğnedi. Acı, acı bağıran Dag· u cüm e erı e güç e a i e ögren ı. 34 D. Arditi 11 5 O 13 h::r ak b. . b d 1· alacaklnrı mecmuundan fazlaya u m emeaın bel. - azır u-
tnara gözleri yaols yaşlı bir kenara çe~ Fakat aşk neye kadir değildir kil Niha- 25 Şınlnk Bi. ı 2 12 er t ım el ıaenın e e ı mu- k k fi k t lunması zımnında te ıgatı kanu· 
kild· O d d · '- · · yet muvaffak olduk. Nihayet gu·'nü geldi. hammeni 17 liradan 84 takımının ~hı mi a d~l°:r ıBe~. lenb~o b darlıralnda niye ifa kılındıg'"ı halde gerek biz. 

L nu erse evam ettirme"" ıçın Ona bir izdivaç talebi mektubu yazdım 16 Cemal Ali,ar 16 17 
muhammen bedeli 1428 lira olup ı d~le e 1 ır •• h 0

1
Y e ırl e e e e zat ve gerekse vekil dahi gönder-ilı:naa çok uğraştım. Biraz sonra Geonun 7 H. Albcrti t 2 2 5 1 2 2 5 'h l • / / 

38 
I .. .. t e ı emezse ı a e yapı amaz ve aa- . ld .. d h kkı d 

~ettiğimiz kadar istidatsız olmadığı- ve kopya ettirdim. Ertesi gÜn bana do- 5 Derviş Cafer 11 25 l l 25 1 a eaı 18 10 9 sa ı gunu aaa t t l b• d.. memıt o ugun an a n a 
1'!l karar verdik. Muhakkak yuz·· seksen kuz sayfalık bir cevap getirdi. on altıdadır. lttirak etmek istiyen- ıf6a e ıG Uf~r. k l k d. · mahkemece gıyap kararı tebliği-
d 14359 Yekun l .. d. 1. • • b ku - ayrı men u en ısıne k .1 • b b aki 
L er-ate adamakıllı dansetmcsini öğrene· - Ne diyor} 253 .ı 91 D. k. '- 4 er yuz ye ı ıra yırmı ef ruf- 'h l I k' d h l ya ne arar verı mıf ve u apt 
llillrdi. - Eveti diyor.. "' iın iı ye""un luk muvakkat teminat makbuzu 1 a.f 0 un~ /?1~ed er a veer muhakemesi 17/10/938 pazartesi 

267B50 Umumi yekun veya banka teminat mektubu ile verı en 'hm l ek ıçın ef pharalyı vak- saat 10 a talik kılınmıs o1dugu'" n· 
I - Geo siyah elbiseler gey, uzun kol
u gömlekler al.. lruıanı daha zeki gÖs• 
tenr. Küçük parm~ğına armalı bir yü· 
:t\ilc alalım .. 

* 
B Artık Geo, bana cevap vermiyordu. 

eyni çok yorulmuştu. 
... iki gün ııonra kendisini ziyaret etti• 
ıun 2:amnJ\ ilk söz olarak: 

- Karşınızda !usup güzelliğini seyret· 
'11ek ne büyük bir zevk; 1. 

. Derncain mi} Hakikaten 8§k zekanın 
'tıki~fında çok müessir oluyor. Gene 
"Ynı eünde bnna şu 11uali sordu: 

k - Anniye bu sözü söyliyeceğim. Fa• 
·nt Yanındaki adamlar bir sual sorarlarsa 
ne cevap vereyim} Onlarla ne konuşa· 
l'ırnı 

- Knrşındn biri bir mevzu açıp seni 
~nun hakkında konuşturmak için sustu· 
~~ Vakıt kendisine: 4.Ülı, çok enteresan, 

•.te ceva . h d . . . ' B .. 
.... L P ver, ızn e er mısınız t u· 
... ut1: al·k 
d n a duyuyorum.> Eğer sana hazan 

a do~ d dud gru an doğruya bir sual sorarlarsa 
ka/kl~rını büker cçok ince bir mesele; 

Bl bır cevap verilemez kil..~ dersin. 
ene ~ ııözleri öğreninceye kadar öyle bir 
Al rıı sarfetti ki bagına kan hücum etti. 

nına 1 k ha allı 

- Ala! Tebrik ederim. .. I .. .. mezse ı a e ararı es o unar d -•-~ .. · .. dd • 
_ Dur gitme, diye koluma yapıştı.. soy enen gun ve saatte encumene k d' . d l .. k k t k an meZKUr gun ve saatte mu eı 

gelirler. l'eftn bısınl en ek~e en yut s~ oldeu- aleyh Hikmetin mahkemeye biz. 
Evlendiğimiz zaman ona ne söyliyece- tNClR l 

4 7 14 3621 
(
2987

) ı e u unan ımse arze mıt - l d''"' b' k'l .. 
ğim. ' ' ' ğu bedelle almağa razı olursa ona, zdat ged~~ ıakgı dv.eyda bırdve ı go~-

- Hiç bir şey söylemezsin.. 173 B. j. Frank.o 7 15 75 I z veya bulunmazsa he- erme ıgı t ır e a ema ma • 
75 razı 0 ma k d • k b l'l b d 130 M. H. Nazlı 6 50 13 men on bef gün müddetle artırma- emeye a emı a u ı e gıya ın a - Olmaz. O bana birşey sorarsa .. 

- Kolay; hemen kollarını açar, onu 
b ·;ğsünün üzerine doğru çeker ve: 

c- Anlaşmak için bizim konuşmağa 
ne ihtiyacımız var}> dersin. 

Bu sahneyi Dagmarla prova ettirdik. 
Sahne bittikten sonra genç kızın gözlerini 
yaşlı gördüm. Yanına yaklaşıp yavaşça 
kulağına fısıldadım: 

- Ne o} Ağlıyorsun} Gene ayağına 
mı bastı) 

O da aynı fısıltı şeklinde: 
- Hayır 1 Ben de onu seviyorum. 
Cevabını vermez mi}. 
Çapkın, kurnaz Geo 1 Meğer Anniye 

söylemek için öğrendiği sözleri talim 
için hep zavallı Dagmara söylermiş 1. 

Evlendiler. Belediye dairesinden çık

tıkları zaman, balayı seyahatine gide-
cekleri nçtk arabanın kapısını açmadL 

Karısını kucaklııyınca hafifçe araba-
nın içine oturttu. 

Ve ben o dakil;ada onun bu kuvve-
tine şahit olan Anninin yüzünde, Geo
nun bütün hayatınca sevileceğini oku· 
dum. 

128 B. Alazraki 10 50 10 50 k l en rok artırana ihale muhakemeye devam olunup karar 

O rl\ ya çı arı ıp 7 ·ı ... k bı·-· 
122 ş. Riza Ha. 9 25 14 50 \l .l d'l. lk' 'h 1 ındaki fark ve verı ecegı g.yap ararının te ıgı 

~ e ı ır. ı ı a e aras ak k . lm k ·· ·ı· 
120 Benmayor bl. 9 25 9 2:1 •. l · • ·· d 5 den he- m aınına aım o a uzere ı an 

~ geçen gun er ıçın yuz e 
66 H. Levi 7 50 11 50 .,, .,,_/ ıap olunacak faiz ve diğer zarar- olunur. 
58 D. Arditi 6 75 6 75 lar ayrıca hükme hacet kalmak- 3620 (2986) 

59 Esnaf bank · 1 25 7 25 ...:.J il::::! sızın memuriyetimizce alıcıdan 
25 M. j. Taranto 9 50 9 50 ~ ~ tahsil olunur. Madde (133) Nazilli Sulh Hukuk Hakimli-

881 Y eklin ...... .._ ltbu Gayri menkulün yuka- ğinden: • 
73996 Dünkü yekiin nda gösterilen 2 / 11 / 1938 ta- Nazilli Basma fabrıkasında bo-
7 48 7 7 Umumi yekun ~ E-- rihinde ikinci icra Memurluğu ya ustası Mehmet oğlu Halil Sö-

~ odasında itbu ilin ve gösterilen kün taraf anda';' karısı lzmirde Al-
OZOM FtATLERt 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

• 

9 50 
9 75 

10 25 
11 50 
16 

ZAHtRE 

l 40 Kental Palamut 
50 Ton P. Çekirdeği 

100 balya Pamuk 
2 1 3 çuval Bakla 

20 va(ıton Buiday 

39 50 

s 125 

330 
3 
40 50 
3 925 
5 25 

c:: Q.. 

o 
Her tarafı bronz nikelli en sağlam, 

en kolay kullanışlı ve en idareli fener
lerdir. Her şehirde bir tek satıcı arıyo
ruz. Kendilerine çok istifadeli fiatler ve-
receğiz. 

Acentesi: H. Hüsnü !demen 
ikinci kordon, Saman iskelesi 
No. 55/3 lZMIR D. 10 

artırma tartnamesi dairesinde sa- sancak Şehitler mahalleıindel494 
blacağı ilan olunur. numaralı sokakta 39-1 numaralı 

hanede Saadet kızı Bedriye Sökün 
aleyhine açtığı au1h teşebbüsü da· 
vasının yapılan mahkemesinde 
müddcialeyhanın yeri belirsiz ol· 
duğundan ilanen tebliğat icrasına 
karar verilmit ve muhakeme 17 / 
10/938 pazartesi saat 9 a bırakıl
mıttır. 

Göz hekimi 

Mitat Orel 
Ağustoı sonuna kadar hastalarını öi· 

leye kadar bu tarihten aonra aabahJan 
10 - 12, öileden aonra 3 - 5 arasında 
kabul eder. 

ADRF.S :: tkinci Be7ler Numanzade 
sokağı Numara 23TELEFON : 3434 

O gün mezburenin gelmesi akıl 
halde kanuni muamelenin yapıla
cağı ilan olunur. 

3615 (2990) 
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ÇEŞME iCRA DAiRESi: 
D. No. 938/137 

GAYRI MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA iLANI 

ÇEŞME iCRA MEMURLU -
~UNDAN: Madde 126 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün ne olduğu: 
içinde elli zeytin ağacını havi tar
ladan borçlunun hiaaeıi. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, ıokağı, numa
rası: Çetmenin Ayasaramda mev
kiinde. 

Takdir olunan kıymet: Tarla
nın beher dönümü altı liradan 180 
lira. Zeytin ağacının beherinin 

1 
üçer liradan 150 lira. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: Çe,me icra dairesi birinci ı 
artırma 1/11/938 salı günü saat 
14 de ikinci artırma 16/11/938 
perfembe günü saat 14 de. 

1 - işbu gayri menkulün artır
ma şartnamesi 20/10/938 tarihin
den itibaren 137 No. ile Çe~me ic
ra dairesinin muayyen numara· 
sında herkesin görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler, 
i~bu ,artnameye ve 938/137 dos
ya numarasile memuriyetimize 
müracaat etmelidi r. 

2 - Artırmaya iftirak için yu
karda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir ban
kanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek ..bibi alacaklılarla di
ier alakadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerinde
ki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialannı it bu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün icin
de evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu sİ· 
cilile ıabit olmadıkça satıt bedeli
nin pay18'masından hariç kalır
lar. 

Ta~site ~ 
• TORNAX Motorsikletleri 

ne, sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plak ve her cins musiki alatı 

1ZMIR ve Havalisi toptan ve perakende salı§ deposu 

M. ALIM Şenocak 
Emirler çarşısı kar!ısında Ba§turak No. 143 Tele fon : 4079 

DiZ 
.Kadın Dikiş 

ate)yesi 
ikinci Beyler sokağında Ahenk matbaası 
kartısında (36) No. ya la§IJlDl.l§tır. 

Dikkat: 
Atölyemiz sayın mütterilerini daha çok 

memnun etmek için, Yeni modeller ve bir 
çok kolaylıklar hazırlamı§tır. 

Aynca hevesli olanlara hususi biçki ve dikq 
dersleri vermeyi deruhte etti~ini, isteklilerin 
yeni atölyeye müracaatleri rica olunur. 

HASAN MEYVA 
• 

, 

•• •• ozu 
iştahsızlık Mide 

bozukluğu 

Hazımc;ızlık Barsak atalet\ 

Şişkinlik lnkı baz 

Ekşilik Sarılık, safra 

Bulantı Sıkınh, sinir 

Gaz, sancı Karaciğer 

Uil pashğı Horlanıak 
ve bütün mide ve barsak rahatsızlık 
larında mutlaka Hasan Meyvn öı 
istimal ediniz ... Mide için her yeme~ 
ten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yarım 
dak su içinde ve barsak hastalıklar 
da her sabah veya gece yatarken a 
karnına 1 - 2 çorba )taşığı yanm 
dak su içinde köpilrterek içmelidir .. •' 
Hasan Meyva ö~U meyvalardnn 
mcyvaların özlerinden yapılmış bir 
rikal .sanattır... Avrupa ve bi 
İngiliz meyva tuzlarından daha yükse 
olduğu katiyetle sabittir. Buna rağm 

Avı ..ıpa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva özü yalnız bir türlü olup şekersizdir. Ve çok köpürUl-
25 - 40 - 60 - 100 kuruştur ... 

•• •• 

HASAN GAZOZ OZU 
Limon - Portakal - Mandalina - Çilek - Ağaç çileği - Muz - Anana 

Frenk üzümü - Sinalko - Şeftali - Kayısı - Armud 
nevilerinde olup şekerlidir. Ve mcyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan meyva özünün bütün evsafına malik olma 
beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir ... 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada gazinolarda temiz1iği ve kolaylığı ve ue 

luğu sebebiyle kullanılır. İngiliz ve Italyan şerbetlerine tamam.ile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En s!'·hl bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka ıra 

san Gazoz Özü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 
Telefon 3180 

4 - Gösterilen günde artırma- Saime Gören 
ya ittirak edenler artırma tartna· 

()z HAS N DEPOSU 
Perakende satış yeri Kemeraltı caddesi 
Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı 

Karşıyaka perakende satış yeri Ferah eczanesi 

« 2862 

« 5023 

m~nio~u,~ffi~mfum~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~l~S~~~~H~·~3~~~~ 
mat almıt ve bunları tamamen ka- G R 

1
• p 1~ N 

bul etmit ad ve itibar olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda gay

ri menkul üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmif betini bul
maz veya satıf iıtiyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklılar bu
lunup ta bedel hunların o gayri 
menkul ile temin edilmis alacak
larının mecmuundan faz laya çık
mazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on bet 

Niçin daima tercih ediliyor? 

ve ecza depoları da, ·tuhafiye 
a 'i ·e ve hurdavat mağazalarında 
muvc, ffakıye~le satılmaktadır. 

Biluınum 
bak 

Eczane 

Çünkü 
Evvelki gün soğuk almıştı, 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

Zayi 

gün daha temdit ve on befinci GR iPi N 
~nü ayni saatte yapılacak artır
mada, bedeli satıt istiyenin alaca
ğına rüchanı olan diğer alacaklı
ların o gayri menkul ile temin edil

lzmir esnaf ve ahali bankasın
dan aldığım dört hisse bedeli kar
.,ılığı ödediğim kırk liradan 15/ 
11/927 T. 2361: 2364 No. dört 
adet ceman yirmi liralık makbu
zumu zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü olmadığı ilan olu-

Bütlin ağrı, sı
zı ve sancıları 

dindirir. 

nur. 
Çapak karyesinden Hacı Ali 

mif alacakları mecmuundan faz- GRiPiN 
laya çıkmak şartiyle, en çok artı
rana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz. 

30, 1, 2 
ağa 

3580 (ıgs2) 

Ve satıf talebi düfer. 
6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı f esholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmi~ oldu
ğu bedelle razı olursa ona, olmaz 
veya bulunmazsa heman on bet 
gün müddetle artırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde 5 ten hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar ayrı
ca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olu
nur. Madde 133) 

lığına, nezleye, 
grioe, diş, be], 
sir • , ndale ağrı
larile romatiz -
maya karşı bil
hassa müessir -
dir. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

Yerlimal1 
ÇAT AL, BtCAK, KAŞIK 

Mevkii yukarıda gösterilen gay- Büyük fedakirH:larla vücuda ge-
ri menkul 1111/938 tarihinde Ceş- icabında günde 3 kaşe alınabilir tir'!en fabrikamızda verli malı ola-
me icra memurluğu odasında işbu !sim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız........ rak her model çatal, bıçak, ka~ık 
~nffd~u~n ~t~aş~n~--------------------------~~~~~~~~~Avru~m~u~ 
mesi dairesinde satılacağı ilin olu- ~ anisa btlediyesinden: tıavannafoikol:ınbuem~alsizyerli 
nur. Beheri (750) liradan (1500) lira kıymeti muhammeneli iki adet malt fabrikasının maınulatını her 

3569 (2965) kal yerd• ıııravın•z. 
Sigoni mar ı 12 inç yağ preseıi .. 

Beheri (250) liradan (500) lira kıymeti muhammeneli iki adet LOKANTA ve Gazinocuların 
Diş Hekimi 

Abdullah Naci 
Hortaçsu 

Dit ve Çene Rontkeni ile teıhis 
ve tedavi 

ADRES : Birinci Beyler ıokağı .. 
36 ... TELEFON : 2946 
------~---- - -
Sat ·ık ve kiralık ev 
Güzelyalı tramvay caddesinde 921 

aayıla ev satılık ve kiralıktır. 
Görmek istiyenlerin ayni eve mü

racaatleri. 
~ .. ~,,,_,, .. l - 6 (_29M) 

erak etme .. \um için ıcvcc\iic talıbım. 

Sigoni markalı Pompariya. na7Rrı cHkkatine : . 
(150) lira kıymeti muhammeneli bir adet zeytin tft!ı. Fa.hrikamız BASKURT marka-
Beheri (50) liradan (100) lira kıymeti muhammeneli iki adet h YERJ t marnu1~t:,mızı P.ÖrmP--

preae yağ pulimi dP-n, CA TAL, KASIK ve BICAK 
tak1mlarınızı almavımz. Bütiin Beheri (35) liradan (70) lira kıymeti muhammeneli iki adet ha-
mallarımız hem kalite it'bariyle 

mur pulimi. A.vrunanınkindPn rbh" viiksek ve 
Beheri (10) liradan (20) lira kıymeti rnuhammeneli iki adet ıu hem de fiatçe YOZDE 30 daha 

pulimi. ucuzdur. 
( 1 O) lira kıymeti mubammeneli bir adet ıu tulumbası. 
Belediyemize ait yukarıda müfredatı yazılı zeytinyağı makina ak- Umumi Satiı Yeri: lstanbul Tah-

ıamı gerek toptan ve gerekse ayn ayn satılmak üzere açık arttırmaya takate caddesi No. 51 
konulmuttur. (Jak Dekalo ve Ssi.) 

ihalesi 11/10/938 tarihine rasthyan salı günü aaat 15 te belediye Yahut lzmirde umumi acentesi 
dairesinde toplanacak olan Belediye daimi encümenince yapılacaktır. S. Abuaf ve M. Peco 

Taliplerin yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat teminatlariyle Maretal Fevzi Bulvarı No. 6 
müracaatleri. T elcfon : 2273 
- -- 1-3-5-7 

• 

, 

~ 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçların dökülmeaine ve kepeklenmesine mini olur. Komojen taÇ• 

lann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır .• 
Tabii renklerini bozinaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
ıaç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

Manisa belediyesinden: 
Belediyemize ait Atatürk caddesinde Balyozoğlu namiyle maruf 

fabrika mÜ§temilatından Uzunyol caddesi tarafındaki mağazalarırt 
altı aylık icarı (500) lira muhammen icar bedeliyle 3/10/938 tarihi· 
ne rasthyan pazartesi günü saat on bette pazarlıkla ihale olunacaktır• 

Taliplerin (30) lira muvakkat teminatlariyle mezkUr saatte beledi· 
lunur. 2 2992 
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AL KAMiL A TA 

~..,....AL ECZf.~ E 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çeşitleri yakından 

\'e uzaktan gören parfe siferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla a lbn, nike l, pilitin, bas baga ve sellüloid çerçeve
ler, şoför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPOAN PERAKENDE •.. 

Tiirkkoşu Genel Direktörlüğün
den: 
T-.n&asu tefln"lit-da motiidii Ye matGniiz tayyareler iim"inde 

iiıe1wu-.... 91hpmk ma\ediyle ,.~ ıs lala! ~ 
-..-. Aranan belli batlı pıtı. ......... : 

ı - a-.n <SuJaodanl Olmak 
2 - iyi .... ft ,ülıaet .ahibi IJftlnnmak 
3 - Saibk dwcauu tayymeci o1mağa elverifli olmak. 
4 - Boyu 1.58 den aıaiı olmamak. 
5 - En az Lisenin onuncu sııufmı bitirmi§ olmak. 
6 - En az 18, en çok 22 yqmda olmak. 
7 - tki vesika fotoğrafı ibraz etmek. 
Öğrebnen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden Türldru§u 

teılrili.tmda uçucu1uğu öğrenmiı bulunan planörcülük B. ~ C. 
1Lröve1eriyle i§e baştadıklan tarihten, ıhiç UçmeDR! buhmenlara da pli
llÖrtiilük B Brövesi &klan tarihten itibaren nizamname mucibin
ce yab:ıak, yemek "Ye giyim masraftan TürldmJuna ait -0 mere 
•)'da lise on tdısilini görmüflere 25, liseyi Litinni! olanlara 30 iira
d.n &ret verilecektir. 

Gdecdl aene1er içinde açuculak kudrederiain arbt derecelerine cö
te eörecelCleri umlar hususi m talimatla labit edilmit bulunmalrta
dır. 

Tiirklmfuna bu suretle aeçileceklerin öğretmen muavini oluncaya 
bdar. normal olarak bea ıene evlenmemeyi ve h\l$ll.Si bir taahhitna
.tneyi İmza ederek Türkkutunwı vereceği vazifeleri on sene müddetle 
IOrrne:ii kahul ve taahhüt etmesi p.ıttır. 

Bu b-uwlar hakkında fazla tafsilat almak istiye'nler TürkkuAu ta
linı - Terhiy• Bürosu direktörlüğüne doğrudan doğruya ıahaen~ veya 
~ ile müracaat edebilirler. 
.. 'Kayıt muamelesine Cümhuriyet bayramına kadar devam olunaca
ttndan müracaatlerin bu tarihe kadar yanılması prttır. 

6-tt-16-21-26-1-6-12-18--24 (2800) 

BRlSTOL 
8eyoğlunda 
~/7-l 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~~ 

6:u her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
L F.R LOTFO'dür .. 43 senelik tecrübeli iduesiyle bütün Ege 
alkına kendisini sevdirmiştir. 

'- OteDerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki cahab bu
•ur1ar. 

l'ltanbu!da bütün Eee ve lzmirliler bu otellerde bulusurlar. 
Birçok huıusivetlerine ilaveten fiatler nıüthit ucuzdur. 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
CeJıne kazasının Çiftlik köyünde tamire ~taç do1aı:ı kirgir eTİn 

~evcut keıifnamelerine göre tamirah 27/9/9'38 günden jtibaren lS 
ıiin ınüddetle açık eksiltmeye konmlJ!tur. 

2 - Mu'hammen ke§if bedeli ceman 952 lira 36 kuruştur. 
~ - Eksiltme 13/101938 günü .saat ikide iz.mir iskiıı dairesinde 
~komisyon huzurunda yapılacakbr. 
.:~14 - Mevcut fWhıame ~ ketif evrakı her gün iskin dairesinde gö
•O( eb·ı· l il'. 

,.:-E.billnııeden bir mt eYWel mUYakkat teminat bedeli olarü 71 
....._:43 kurut yatınJr.bima dair Teaikanın komisyon reisliğine veril
~ li.-..mr. 
~ - Weldilır.ria ylilml ıda yadı gün ve natte lskan dairesine mü
--ı:e,atJa; ilia olwmr. 

27 - l - 5 - 9 3534 (2941) 

'""----~---~--------~-----------------------------------------------------
1 z mir ticaret ve zahire borsa-
sından: 

,\i~laouzm zahire ve hububat analiz iıleri için aylık en az 90 fil1l 
·~ ,~ ,kimyager aLnacakbr. 
~ veaikalariyle hona idareaine müracaatıeri. 

rateHi Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

cHERMES> ·vapuru 28-9- da beklen
mekte olup Amsterdam Roterdarn ve 
Hamburg limanları iç.in yük alacaktır. 

cORESTES vapuru 6- ! O d a b eklen
mekte olup yükünü tahliyeden sonra 
Burı;as, Varna ve Köstence limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 
GDYNIA motörü 29-9 da beklenmclt-

l)EU1~SCH ;J LEVAN 
TE - LJNIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

A TI..AS l..EVANTE UNE BREMEN 
cBARCELONA> vapur h alen limanı-

mızda olup Rotterdam, Hnmburg ve 
Bremen limı.mlnna yük alııcakttr. 

cSA MOS> vapuru 5 Birinciteştinde 
bekleniyor. Anvera ve H ambur, Bremen 
limanlan ndan yük ;ıkarııcak ve Burgas, 
Vama limanlan için yük alacnkbr. 

cATHEN> vapuru 1 O Birinciteorine 
te olup Roterdam, Hamburg Danmark kadar Rotterdam, Harnburg ve Bremen 
'\"e Bn,uk limanları :için yük alacaktır. limanlım için yük nlacakbr. 

VASALAND , ·apuru 15-1 O d a bek- V ESTSEE vapuru 23 birinci teşrin-
lenmektc olup Rotterdam, Hamburg den 30 birinci tcşrine kadar R otterdam, 
GDYNIA DANZf G Danmark ve Baltık Hamburg \'e Bremen limanlan için yük 
limanlnn için yük alacaktır. 15-1 O a ka- olacaktır. 
dar Norveç için yük kabul eder. ARMEMENT H. SCHULD"f: 

7.F.CLUGA POLSKA cBlRKENAU> vapuru 30 Eylülde 
l.ECHI.STAN v11.puru 29-9 da Avners bekleniyor. Rotterdarn. Hamburg ve 

D~nzig ve Gdynia \irnanlan ;çin yük Bremen için yük nlncaktır. 
nlacuktır. AMERICAM EXPORT LINE.S lNC. 

SERViCE MARITIME ROMAIN DOCRU SEFE.R 
ALBA JULIA vapuru 21-1 O da bek- c:EXMINSTER> vapuru 26 Eylülde 

!cnmc:k.te olup Mııltn. Mru-silya ve Ce- bekleniyor, 1evOTk için yük alacaktır. 
nova limı:ınlım için yük ve yolcu alır. cE.XCHE.STER> vapuru 2 7 Eylülde 

HOLLAND AUSTRAILA LINE bekleniyor. Nevyork için viik alacaktır. 
ARE.NDSKERK motörü 7 - t O da bek- cEXT A VIA> vapuru 7 Biri.nciteşrin-

lenrnekte olup Bombay ve Avusturalya de bekleniyor, Nevyork için yük alacak
için yük nbuk ve Nevzelıınd limanı iç.in tır. 
de )"Ük kabul eder. c:EXPRESS> vapuru 14 Birincit~n-

flfuıdal:i b arekcl tarihle.ri}'!e navlun- de bCkleniyOT, NevyOTk için yük a1acak

lard ak{ değŞldilderdcn acnete mC3Uli- tu. 
y et 1:abu1 etmez. Daha faz!a tafsilat için c'EXHIBITOR> vııpuru 24 IBirincitet· 
2 Ci kordonda Fratc'lli Spcco vapur rinde b ekleniyor, Nevyork için yük ala

auntcliğinc müracaat .edilmesi rica olu- 'Ca'kttr. 
nur. . <€.XERM01'1T > vapuru 2 7 Birinciteş-

Tdefoa : 4111 14142 I 2663/4221 rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala
caktrr. 

Olivi Ve Şüre. 
LtMİTET 

Vapur acentast 
BCRINCI KORDON REES 

B!NASI TEL 2443 
Elferı:rıan Lines Ltd. 

'PtR€ AKTARMASI SERt SEFERLER 
cf.XCAMB10N> vapuru 23 Eylülde 

Pireden Nevyorlt ve Bostan için hareket 
edecektir. 

cf..."<.OCHORDA> vapuru 7 Birinci
'te~nde Pireden Nevyork ve Baston için 
bare1<ct edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHA VLlNJE 
OSLO 

c:BOSPHORUS> vapuru 26 Eylülde 

POLO vapuru 19 -eylwe kadar Lond- bekleniyor, Dieppe Dünkerk ve Norveç 

1-'ull . . _.:,1• - '-- - '- umnrn ,imnn,nnrıa yük olacaktır. 

LO NDRA HAITI 

m ' 'e- -. ıçın >'...., ;ww;aı; tır. . . . . 
BA YARD vapuru 24 'Bırıncı teşnncle 

Al.BA1ROS vapuru 18 eyJulde ce- L ki . L H o· o·· ve enıyor, e avre, ıeppe ve un-
1~ , .e 28 ~ylwe hckr doğru Lonı:Ua ı _ __ı_ ı· ı · · -k ı kt Ke:n<: uman an ıçın yu a aca ır. 

için yük alacaktır. SERViCE MARITJME ROUMAIN 
fONlA:N vapuru 28 eylulde gelece'k BUCAREST 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETt 

~IRAAllBANKASl 

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

SabcıA, ôfµ w akftlTl' :lıer ,..emekten 
sova güııue J chfıı 

Kullanmak 

Şarti!e 

8 birinciltefline ltadıu d~ Londra İçİ.Jl <eOUROSTOR> vapura rn Birinciteş- RAD YOı'f"N 
yük alacaktır. rinae Köstence, Gnb.tz ve Galatz aktar- L 

TRENTINO ~puru 14 birinci teş· ması cTUNA> limanlarma yük alacak- Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
rinde geleoc'k 18 birinci tC1Tiııe ile.adar br. ve sa,psağlam yapaT4 Ona ylrmin-
doğru Lond:a için yük a1acalcm. S'l'E ROYALE HONGR.OlSE ci asa kimyasınuı b5.rikalanndan 

LtVERPOOL HATii DANUBE MARmME biridir, denilebilir. ·K okusu güzel 
BELCRA VlAN vapuru 1 8 eylwde BUDAPEST lezzeti hoş, mik roplara karşı te-

Londradan gelecek yük çakanp ayni za- TISZA vapuru eylul eonlannda bek- siri yüzde yüzdür ..... 
manda Liverpool ve GlaskoY iç.in yük leniyor. Tuna limaıılanna yÜlı: alacakta'. 
cılacaktır. cDUNA .. vapuru Ey]ül sonunda bek-
ClTY OF LANGASTER va,puru 26 q- leniyor, FORT-SAIT ve lskenderiye için 

lulde gelecek 5 birinci teşri.ne bdar U- yük alacakbr. 
verpool ve Claskov için yük alacaktır. JOHNSfON WA RREN LINE.S 

BRISTOL HATil UVf.RPOOL 
cDROMOR& van1""' 30 9:..:....:.-.. SFLMA ıvapuru 20 eylUlde gelecek r-- .. ~.._.-

22 eylwe kadar doğra BristOI için yük rinde bclcleniyor. Liverpol ve Anven 
alacaktır. limanlarından yük çahracak Ye Bmgu 

' . . . 

:: ··RADYO'LiN 
1 • • -

1 • • • • . 

1 '. . 

dişlerini eo ucuz şeraitte 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam h~r yemekten sonra günde 3 defa 

DEUJ'SCH LEV A:NTE • JJP(1E Köatence_ Sulina Galatz ve lbndi için ,.ilk 

oELOS .-apmu t6 eylülde cJecek :a'lacıllc:tır. Kullananlar, 
yük çıkaracalctır. ARMEMENT DEPPE S.A. ANVERS 

Tan1ı n oavlunlardaki d~iklikler- cMAROC> vapmu 8 Birincitqrinden 
den acenta mesuliyet kabul etme2:. 12 Birincitqrine kadar An'Yen (Doiru) 

Det Forenede 
Oampskıbs - Selskab 

C,OPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS-DANEMARK 

SKANDINAV&A 
sıs. SYANHOLM 
EylUlün birioci ıOD bq güDliikte yük 

alacakbr. 
sıs. ALGARYE 

alecaltbr. 

limanı için yük alacak!r.. 
lllndakl hareket tarihlerlyle zıu· 

tunlardaki değişlkliklerden acenta me
suliyet kabul etmez.. 

Daha Caz.la tafsillt alina1: için Birin· 
el Kordonda W. F. Henıy Van Der Zee 
ıve Co. D. v. Vapur acentalığuıa milra· 
caat edilmesl rica olunur. 

Tel. No. 2007 n 2008. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
M/V. ALGtER HEI 1 ENIC UNES LID 
EylUI sonunda ve !birinci tefrin bat- GERMANIA vapuru balen limam-

bngıcında yük alacaktır. .mazda olup 30 cylwde doğru Hambıng, 
M/5. BROHOLM Rotterdam ve Anvc:na limanlan için ha· 
Birinci te~in ilk haftasında yük ala- reket cdeccktiT. 

C'.nktır. A lH!NAl vapuru 30 EylUlde 
S/S. EGHOLM bddenilmckte olup Rotterdam ~e Ham· 
Birinci teşrioia ilk on bet günlükte burg •e Anven limanbn için yük .Ja-

yük alacaktır. c:aktır. 

sıs. EBRO GRlGORJOS c. il vapuru 7 /9 birin.-

dişlerinizi fırçalayı.nız. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her tü~lii tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karştsında 

. • • • • • t 1 

Birinci teorinin ikiaci on bet eönlük- ci t'efrin arasmda beklenirnekıe olup 
lıe yük alacakbr. Rottadaın. Hamburc ve A.Jıyena li.awı- NeY - Y.ork için .7'ik ala-caktw. L OV C EN 

ı 

M/V. MAROCCO Jan için yük alacaktır. UNEA SUD AMER&KAKA f Lüb TaP\U'U pazartesi 17 biriacitepin<lo 
Son tepia ilk ha.Etunda vük alacak- HEU.As vapuna 118/20 birinci tqırin M. C. HOLM npuna 20/22 '-iriaei saat 12 de ~e ~eket edecek. P~re 

ta. arasında beklenilmekte olup Rotterdam tctrin arasında beklenilmebe olup ~-ı ~otfıa. Adnyatik lirnaoJan. Venedik, 
M/V. TUNtS Hambııra Te Anveraa limanlan için yük yodt için yük alacaktır. "ırieste ve Şupk limanlan için yolca ve 
Son, .. ikiııci oa het günlükte yük .ıacaktu. BALKANLAR ARASI HATil t'iik alacaktır. 

alacaltm. ANGHYRA Yapunı lS/28 biriDCi ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor Gerek vapurlann mu\OUalat tarillleri. 
HER ON BE:ş CON MUNTAZAM tepin arasında beklenilmekte olup Rot- Balkaa ıittifak.ı iktısat koaferanauwı gerek vapur tsımleri ~e navlun.lan hak· 

SERViS OLACAKTIR terdam, Hamburg ve Aon.na limanlan eeyyah. yolcu ve yük için teeia ettiği hat- kında acenta bir taahhllt altma girmez. 
Navlan ve bilGmum nım::ayöman için için Jiik alacaktır. ta mensup Yugoslav bandıralı Daha fazla tafsillt ıalmalt ıiçin Birinci 

Acenteliğc .müracaat edilmesi.. UNlTED STAiff.S AND LEVANT L OV C EN Kordonda i52 numarada (UMDAL) 
ADRES : .Fevzi 'P8J& bulvarı No. 7.. UNE L TD l.üb vapuru 9 birinciteşrinde .aat 18 umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 
TELEF.ON : 3~0.f AACNA GORTHON vapuru birinci de Constantza ve Yama limanları için edilmesi rica olunur. 
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Alman ordusu tarafından on günde işgal <!dilecek olan Çekoslovakyanm Sildet topraklarından Rayşenberg, Eğer, Aşh, Teplia kasabaları 

Südet toprağı nasıl işgal edilecek? 
Bir program hazırlandı 

Bölgelerin işgali ayrı ayrı olacak 
ikişer günde tanı.anılanacak 

ve 

eını temenni ederler.> Masni tarafından temsil edileceği zan-
POLONY A VE MACARlSTAN nedilmektedir. Komisyon Südet arnziai-

Anlaşma olduktan sonra 
Çemberlayn Hitlerle 2 saat süren 

hususi bir görüşm~de buJundu 
ı~ Berlin, 30 (ö.R) - Beynelmilel ko

misyon uat 17 de toplanmışhr. Çekos
lovak delegesi B. Masni de müzakerele
re iştirak etmlıtir. 

Berlin, 30 (ö.R) - Harice mahsus 
bir Alman haberinde iyi haber alan 
mahfillerde Südet arazisinin işgali hu
ıusunda Dörtler konferansında hazırla
nan protokolun dördüncil fıkrası muci
bince aıağıdakl ıeyrln kararlaıbrıldığını 
bildirdikleri kaydediliyor ı 

Münih, 29 (A.A) - Siynsi mahafil- nin Çekoslovaklar tarafından tahliyesi 
de dola~an bir rivayete göre Polonya ve şekillerini kararlaştıracnk ve ilkteşrinin 1 

Macaristan kendi ekalliyetlerini plebisit- yedisi ile onu arasında tahliye edilecek 
siz alacaklardır. araziyi tayin edecektir. Çünkü bu arazi I 

BEYNELMlLEL KOMiSYON.. protokola ilişik olan haritada tasrih 

Plebisite tabi olmıyan Südet arazisi
nin bir ve iki ilktetrinde i§gal edilecek 
ilk kısmı Çekoslovakyanın cenubu gar
bı hududundadır. Almanyada (Eski 
Avusturya) Natan ve Llnz ıehirlerinin 
,imalindeki mmtakadır. Bu mıntaka Va-
1em, Bufford, Kober ve Bren! mmtaka
larını ihtiva ederek bilhaua Moldov 
nehrinin mecrası üzerindedir. 

2 - 3 ilktetrinde i~gal edilecek ikinci 
mıntaka Gödenbah, T esen, Fridland, 
Grosenav, Yukenav, Ronburg, Vans
dorf nahiyelerini ihtiva ediyor. 

Münih, 30 ( ö.R) - F ransanın Ber- ' edilmemiştir. 
lin sefiri B. Andre Fransuva Ponse Al- BOKREŞIN BIR TEKZtBt 
man hariciye müsteşariyle birlikte ıaat Bükreş, 30 (AA) - Havas Ajanın-
ı. 15 te tayyare ile Münihten Berline ha- nın muhabiri bildiriyor : 
reket etmişlerdir. Dört devlet adamı 1 Romanya hükümetinin Sovyetler bir

araıında imza edilen protokolun üçüncül liği ile Çekoslovakya arasındaki Rumen 
fıkrasında teşekkülü kararlaştırılan bey- topraklarında yapılan nakliyatını dur
nelmilel komisyonun öğleden sonra saat durduğuna dair Alman menbalarından 
1 7 de yapacağı ilk içtimada hazır bulu- verilen bir haber dün akoam burada do
nacaklardır. Bu komisyon Almanya, in- laşmakta idi. 

giltere, Fransa, ltalya ve Çekoslovakya• Resmi mahfiller bu haberi kat'iyyetle 
nın birer mümessilini ihtiva edecektir.. tekzip etmektedirler. Romanyanın Çe
Almanyayı hariciye müsteşarı B. Fon koslovakyaya petrol vermek istemediği 
Vey Beker, Fransa, İtalya ve lngiltereyi hakkında ayni menbadan verilen diğer 

Londra büyük elçileri temsil edecekler- bir haber de ayni suretle tekzip edil
dir. Çekoslovakyanın da Berlin elçi!!i B. mcktedir. 

lngiliz deniz kuvvetleri büyiik erkanı ha,.biye ,.eUi Amfrat SiT Roje Yako, ıngıuz orausu 
,.eisi geneTal Ştof ve Ingiliz Amirallık ba~ Lordu Duf KupCY 

Münıh, 30 (ö.R) - İngiliz baıveld- ta bulunmuıtur. Oteline döndüğü za- LONDRAYA DöNOŞ ..• 
li B. Çemberlayn B. Hitlerle mumailey- man B. Nevil Çemberlayn matbuata 
hin hususi ikametgahında saat 11.30 aşağıdaki beyanatta bulunmuştur ı 

dan 1 3 e kdar süren uzun bir mülakat- cDaima öyle zannediyordum ve yine 

Londra, 30 ( ö.R) - B. Çemberlayll 
Etor tayyare limanına saat 17.40 ta vat• 

OçüncU ve en mUhim kısım 4 - 5 ilk 
tqrinde iıgal edilecektir. Karlsbadd, 
Maryenbod, Tapn, Lodor, Şadan, Hal

kenan, Sebutiyenberı, Craobsa, Haı, 
Grosenbah ve O.lov nahiyelerini muh
tevidir. 

6 - 7 ilk tetrfnde iıgal edilecek olan 
dördünci.I mıntaka Silezya hududunda 
olup Jegerin, AJstad, Javernge vesaire 
mevkilerini ihtiva eCliyor. 

Japonya hariciye nazırı 
neden istif asını verdi ? 

de öyle zannederim ki Çekoslovak me
selesine muslihane bir tesviye tarzı bu-

ınışbr. Burada yeni Zelanda, Avustural· 
ya ve cenubi Afrika fevkalade koınl· 

lununca bu, bütün Avrupa için umumi ııerleriyle Londra belediye reisi, ltaly• 
bir yatışmanın başlangıç noktası ola- ve Almanya sefirleri kendisini sel&oı• 

caktır. Şansölye Hitlerle bu aabahki mu- lamışlardır. B. Çemberlayn aaat 18. 1 ~ 
haveremiz neticesinde şu beyanatın net- te Bukingham ıarayına giderek kral ta• 
rine karar verdik : rafından kabul edilmiştir. 

cBiz, Almanya Führeri ve oansölye- Halka kışa bir hitabesinde B. Çerrı• 

AMERIKADA TF.StR 
Vaıington, 30 (ö.R) - Vaıington 

diplomatik mafilJerinde ıu intibalar kay
dediliyor : 

1 - B. Rooseveltin B. Hitlere ikinci 
mesajı birinci derecede ehemmiyetli ne
ticeler vererek Avrupada Münib konfe
ransına dayanan eiyaal bir faaliyet uyan
dırmııtır. 

İngiltere ile yapılan görüşmeler ordu 
tarafından tasvip edilmemiş 

si, ve lngiltere baıvekili bugün yeni bir berlayn her şeyden evvel aldığı mektuP 

içtima yaptık ve şu noktayı kabul ve ve telgraflara teşekkür etmiş, bundart 
tasdik hususunda mutabık kaldık : 1ki cesaret bulduğunu söylemiştir. B. Çerll' 

memleket arasındaki münasebetler me- berlayn Çekoslovak meselesinin hallini 

selesi her iki millet için olduğu kadar Avrupada daha umumi bir tesviyeye 

bütün Avrupa için de birinci derecede mukaddeme telakki ettiğini ve Führerl• 

ehemmiyeti haizdir. Şu kanaatteyiz ki yeni mülakatlara imkan bulacağını sÖY' 
son anlaşma ve İngiliz - Alman deniz lemiş, Münihte okuduğu tebliği Alman· 

2 - Amerlkada bu teoebbüae karşı 
mühit tecerrUtçülerin bile itirazı yüksel
memi§ ve bu teşebbü. sempati ile karşı· 
lanmıştır. Bu da gösterir ki reisicümhur 
umumi efkarın tahditlerine rağmen, fim
diki buhranda mühim bir rol oynıyabi 
lir. Amerikalılaxn ekseriyeti Avrupa 
hldiselerinden ve Hitlerin hal ve hare
ketinden o kadar yeise düşmüştü ki tim
di Amerikanın manevi • müdahalesini 
protestosuz kabul ediyor. Dört devletin 
prensip anlaşmıuı haberi Vaşingtonda 
geniş bir nefesle karıılanmıştır. Şimdi

den ıu netice kaydediliyor ı Müzakere
Jeri ispat etmiştir ki, ne kadar dikeni' 
olursa olsun, muslihane halledilemiye
cek hiç bir mesele yoktur. 

FRANSADA TF.SlR 
Paris, 30 ( ö.R) - Fransanın heı 

tarafından belediye meclisleri ve diğe: ' 
tqekküller ba,vekil bay Daladiyeye te 1 
~kkür ve tebrik telgraftan gönderiyor
)ar. Bu telgraflarda sulhun kurtarılmı", 

olmnsından ileri gelen in~irah ifade edi-1 
liyor. 

Yiyen belediye reisi İngiliz sefirine 
gönderdiği bir telgrafta umumi hissiya
ta ıöylece terceman oluyor : cDünya 
tulhunu kurtaran lngiliz hükümet reisi-

Tokyo, 30 {ö.R) - Kabine bugün 
saat 1 4 te başvekil prens Konoenin ri-
yuetinde toplanmıştır. Pren!l Konoy 

ne ahalimizin ebedi minnettarlığını bil- hariciye nazırı general Ugakinin istifası· 
dirmenizi rica ederiz.> na saik olan sebepleri izah ettikten son-

Paris belediye meclisi bütçe komisyo- ra şimdiye kadar eski nazırın idare etti
rıu Parisin hava hücumlarından korun- ği hariciye ve müstemleke nezaretlerini 
ması tedbirlerini müzakere için topla- kendi üzerine aldığını bildirmiş ve kııbi
n.ııcaktı. Münih haberlerine rağmen bu ne erkanını kendisiyle iş birliğine deva
İc;tima ıchir edilmemiş ve neticede şu ma davet etmiştir. 
karar sureti kabul edilmiştir : cUmurni Tokyo, 29 (A.A) - Hariciye nazı
Meclis nzalnrı reisicümhur Roosevelte, rı general Ugaki Çin işleriyle mesul ol
başvekil Daladiyeye, lngiliz başvekili B. mak üzere doğrudan doğruya başvekile 
Nevi! Çcmbcrlayna ve Avrupanın ge- merb!Jt olarak teşkil edilen büro hak
çirdiği facialı hüngamelerde sulh lehin- kındaki kararı tasvip etmediğini prens 
de gayret snrfedenlerin hepsine en ha- Konoye) e bildirmiştir. 

raretl~ leşekkürleri~i ~il~:rir ve . g~r~ş-1 Mütenkiben hariciye n~zın vazifesi 
melenn Çekoslovrı - ıhıılafının ılensıne başından ayrılarak Tokyo cıvarında bu-

eçerek Avrupada her mıllet menfaati- lunan evine gitmi tir. 

·-~ ·~-· , 

Japon cukcrleri bir harp nümayisi esnasında 

ordunun arasını bulmak teşebbüsünün Tokyo, 29 (A.A) - Kabine gene
akim kaldığı söyleniyor. İhtilaf Çin bü- ral Ugakinin istifasını müteakip derhal 
roşunun selahiyetleri üzerinden çıkmıştır toplanmışbr. Yarı resmi bir tebliğde Ja-

Tokyo, 30 (AA) - Prens Konoye pon harici siyasetinin kat'iyyen değişmi
bu sabah imparator tarafından kabul ' yeceği ve hükümetin antikomintern si
edilmqtir. Prens imparatora general ya!letine ve Çine kar~ı şiddetli ve azim
Ugakinin İstifanamesini vermiştir .. im- kar hattı hareket takibi siyasetine sadık 
parator prens Konoyeyi generalin yeri- kalacağı bildirilmektedir. 
ne hariciye ve müstemlekat nazırlıkları- Tokyo, 29 (A.A) - Hariciye neza-

anlaşması iki milletin birbirine karşı ya ve lngilterenin birbirine harp etme· 
harbe sürüklenmemek arzusunun bir mek kararının delili olarak tekrar etm~· 
timsalidiT. Memleketlerimizi alakadar tir. B. Çemberlayn bütün geçtiği y0 Jlat• 

edebilecek bütün diğer meselelerin halli da halkın müthiş ve emsalsiz alkı~lati• 
için de uzlaşma metodunu kabul etmek le ıelfımlanmı~tır. Mütemadiyen cBra•/O 

kararındayız ve muhtemel ihtilaf kay- Nevil I> cÇok yaşa Nevi) I> sesleri yük• 

naklarını ortadan kaldırmak ve Avrupa ı;eliyor, halk başvekile sevgisini bildirerı 

ıulhunu temine hizmet etmek için gay- ve ona hitap eden halk ~arkilariyle ııe· 
retlerimize devam azmindeyiz.> lamlıyordu. 

Londra, 30 (A.A) - Deyli Meyi Londra, 30 (ö.R) - Münih anlaş· 
ııazetcsinln bildirdiğine göre Çember• ması bütün lngilterede her sınıf ahali ta' 

layn Hitlerden hususi bir mülakat ta- rafından sevinçle karşılanmııtır. BaY 
lep etmiştir. Mülakat bu sabah eaat Çemberlaynın adı tarihe cSulh babası' 
11.30 da yapılml§tır. İngiltere başvekili 

diye girecektir. Son günlerde memleke' 
Alman devlet reisi ile birlikte halihazır

dalf.i başlıca mü,külleri halletmek ım

kinlarını araııtırmışlardır. 

Çcmberlayn öğle yemeğinden 
Münihten hareket etmİJtİr. 

ıonra 

ÇEMBERLA YNlN GAZETECiLERE 
BEYANATI 

Münih, 30 (ö.R) - B. Çemberlayn 
Münihten hareketinden evvel gazeteci-.. 
!erle görü~müştür. Muhabirlerden biri 
sormuştur : 

- Çekoslovak meselesi halledilince, 
umumi bir tesviyeye intizaren, lngiltere 
seferberliği terkedecek midir~ 

B. Çemberlayn cevap olarak sefer
berliğin terki için bir tarih tesbit edilme· 

diğini, fakat bunun sür' atle yapılabile
ceğine kani olduğunu bildirmiştir. 

B. Çemberlayn B. Hitlerin son müla
katında umumi meseleler üzerinde gÖ• 

tin inatçı taleplere ve sert tehditlere ın"' 

kavemet azmine terceman olan Jngili' 
gazeteleri bugün Çekoslovak mesel~· 
nin müzakere yo)iyle hallinden dolı•>" 
memnuniyet izhar etmektedir. 

Stok Ekçencde bütün kıymetler üze• 
rinde umumi bir tereffü vardır. Bunu" 

sebebi de beynelmilel sahada Münj). 

konferansından doğan ürnitlerdir. 

Dominyonlardan gelen haberlerdeıt• 
harp halinde, bütün lngiliz milletlerioİfJ 

İngilterenin arkasında olacağını göstetİ' 
yordu. Bugün ayni haberler B. Çember' 

layni muslihane hal gayretine sonuıt• 
kadar devamından dolayı takdir ediyor' 
lar. 

na tayin etmiştir. 

Tokyo, 29 (AA) - Japon harici
ye nezareti tarafından neşredilen bir 
tebliğde hariciye nazırının istifasının 

çok derin sebeplere istinat ettiği. harici
ye nazırının lngiliz büyük elçisi ile yap
tığı müzakerelerin ordu tarafından iste
nen siyasete kat'iyyen uygun olmadığı 
ve Çin işleri bürosunun da bunun ıçın 

doğrudan doğruya başvekile merbut 

retinin siyruıi müşavirleri Saito ve Arita 
rüştüklerini ilave etmiştir. 

da istifa etmişlerdir. 
Tokyo, 29 {A'.A) _ Siyasi mahafil- Tayyare istasyonuna giderken Bay 

Avusturalya başvekili B. Leon rei5İ' 
cümhur Roosevelıe bir telgraf göndere' 
rek Avrupl\ müzakerelerine doğrudııfJ 
doğruya müdahalesiyle eulh <lavaııırı• 
kazandırmağa amil olmı151ncJan dola>" 
t~ekkür etmiştir. 

Avusturalya ve cenubi Ahika dorllirı; 
yonları Münih anlaşmnsiyle beynelırıile 

de bey" l d w •• J Çemberlayn muazzam sempati tezahür-.. n o un uguna gore aponyanın 1 
enternasyonal siyasette bugüne kadar leriyle knrııılanmııı ve alkışlanmıştır. Sa
gösterdiği itidal Ugakinin İstifası ile en at 14 tc İngiliz başvekili hava limanına 
faiı.l uzuvlarından birini kaybetmiı;ı olu- varmış, selam müfrezesini teftiş etmiş
yor. Bu istifa Japonyanın garp devletle~ tir. Muzika God Sev The King marşını 

riyle ve bilhassa Jngiltcrc ile olan müna- çalıyordu. Tayyare hareket ederken B. 
sebatında fena akisler yapacağı tahmin Çemberlayn geniş bir veda işareti yap-

· k • k .': J rtı~ sıyasette uvvet vasıtasının at ı o ıı 

terkei:Jilmiş olacağını ümit ediy'orlar. 

Londra ııiyasi mnhfilleri prntik b~ 
anla~manın tahakkuku için daha bir ço 
güçlüklerin mevcut olduğunu gizlctı1e' 
mekle beraber Münihte elde edilen Jle 
• J • b J b v•,.df tıce erın un arın ertnraf edil ca h• 


