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il Prenses dö Piyemonte 
/ngiltereye gidiyor 

Brüksel 20 (ö.R) - Kral Leopold ve kız kar
de§i prenses dö Piyemonte lngiltereye hareket 
etmişlerdir. Bu seyahatin tam.amile hususi ma
hiyette dlduğu bildiriliyor. 

• ____ _J 
FtA T1 ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ue Ciimhuri11et eaertnın belcçiaf, sabalıL4n çıkar ıi114$i ga:etecttr YENt ASIR Matbaasında buılımttıı 

Atatürkün 
Sıhhi vaziyeti 
Son •• gore rapora 

Asabi araz tamamen geçmiştir 
Umumi salah artmaktadır 

Leh -Rumen müzakereleri 
Bekle Den neticeyi vermedi mi? 

Leh Hariciye nazırı B. Bek'in Romanya 
görüşmesinin nef.iceleri hakkında birbirine zıt haberler 

Almanya bu işe uzak kain.ak niyetinde 
ROMANYA INGIL TERE 

1 

Diin Sabahki Rapor 
---o--

Macaristanın büyü. 
mesi ve hududun ge
nişlemesinden endi
şe ye mi düşmektedir 

R . 1 
utenyanın şzyasi ve 

lstanbul, 20 (A.A) - Riyaseticümhur umumi katipliğinden : 
1 - Reisicümhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve 

müşavir tabipleri tarafından bugün saat 1 O da verilen rapor · ikinci 
maddededir : 

1 2 - Geceyi ÇO~< rahat geçirdiler Asabi arazlar zail olmak derece-
sinde azalmışbr. Umumi hal daha iyi. Nabız muntazam 102, tenef
füs 20, hararet derecesi 36,8 dir. 

Dün Akşamki Rapor 

-0--

Paris, 20 (ö.R) - Hariciye na~ın 
B. Bonne bu sabah Romanya sefiri bay 
Cezy::moyu kabul etmi~tir. 

Paris. 20 ( ö.R) - Bükreşten bildi
riliyor : Galaçtan gelen Lehistan hari-

istanbuJ, 20 (A.A) - Riyaseticümhur umumi katipliğinden : ciye nazın B. Jozef Bek bu sabah Var-
1 - Reisicümhur Amtürkün !!ıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve §Ovaya dönmek üzere Polonya - Roman-

müşavir tabipleri tarafından bu akşam saat 20 de verilen rapor ikinci ya hududunu geçmiştir. 
maddededir : Akram, Polonyanın Bükreş büyük el-

2 - Asabi arazlar tamamen geçmiştir. Umumi salah artmaktadır. çisi ile Romanyanın Varıova büyük el-

~N~a;b;ı;z;m~u;n;~~~~m~9=4='=t=e=n=ef=f=ü=s=2=0='=h=a=r=a=re=t=d=e~~~e~ce~s=i~3=7='=1=d;i=~~~~~~ ç~i Bükre~ dönmü~«~~ Roma~anın 

ekonomik bir manev
ra ya kurban gitme
sini istememektedir 

o 
Varıova büyük elçisi yarın vazifesi ba
§lna gideeektir. 

Varıova, 20 ( ö.R) - Salahiyettar 
Leh mahafili Leh - Rumen müzakerele· 
rinin neticeleri haklunda hali kuvvetli 
bir ihtiyatkarlık. muhafaza etmekte ve 
bu görüpneler neticesinde neşredilen 
resmi tebliğ hududu dahilinde kalmakla 
iktifa etmektedirler. Bu tebliğ Leh ga
zetelerinde aala tefsir edilmernittir. Di
ğer taraftan tebliğin metni müzakere 
mevzuu olan meseleler üzerinde Roman· 

BO§vekil B. Celal Bayar 

Vekiller 
Heyeti 

Dün Dolmabah
çede toplandı 
btanbal, 20 (Hususi) -Büyük 

Millet Meclisi reisi B. Abdülhalik 
Renda, Ankarada bulunan vekiller 
bu sabah elupreale geldiler ve doğ. 
ruca Dolmababçe sarayına gittiler .• 
A vrupada tedavide olan maliye ve· 

insanlık YENi BiR iRFAN YURDU Romanya kralı Karol - SONU 10 UNCU SAHiFEDE - - SONU 3 ONCO SAH1FEDE -

Vazife ve borcları • 
--o

Kızılay haftasını dün mektepli 
)avrularımız Atatür!; heykeline 
liikran çelengini koymakla açtılar. 

Kızılay, istisnasız bütün Türk 
~illetinin kalbinde yeralmı~ bir te
tekküldür. 

Kızılayı bütün Türk milleti kara 
tün dostu olarak tanır ve sever. 

En felaketli günlerimizde bu te
tckkülü daima yanımızda görürüz .. 
Onun şefkatli eli bütün bahtsızların 
iizerindedir. Nerede bir sey]ap olsa, 
tıerede bir zelzele vukua gelse, ne
l'ede alevler tüten ocakJarı süpürüp 
•öndürse orada Kızılay bayrağı sal
lanır. Orada çadırlar kurulur. Orada 
le.azanlar kaynar. · 

Milletimiz ne zaman milli varlı
iını tehlikede görerek silaha sarıl· 
fllışsa Kızılayın şefkatli eli ateş içi
ne, ilk siperlere kadar uzanmışbr. 

Kızılay bayram günlerinde boy
nu bükükleri sevindirmeği kendisi
ne vazife bilmiştir. Yoksullara yar-

Güzel yalı ilk okulu Kızılay haftası başladı 
D~n v ~li ~· F az_lı Güle~ tarafından Gençlik Cümhuriyet meydanın
guzel bır hıtabe ıle v~a~.!~~::!:.~~~:~ da güzel bir geçit ·resmi yaptı 

iik okulun açılma töreni dün saat 15 de 

davetliler huzurunda vali B. Fazli Gü- -------- Atatürk Heykeline Kızılay 
leçin elile yapılmıştır. 12500 liraya inşa H t 
edilen bu okul, muhitin ihtiyacına cevap a ay gençliğinin şükran ifadesi 
verecek bir değerdedir. • 

Vali B. Fuli Güleç, belediye reisi Dr. Cümhuriyet bayra- bır çelenk kondu 
Behçet Uz, parti yaroımcı üyesi B. Meh- mı na hazır/anıyor 
met Aldemir, ha§ müfettiş B. Hikmet 
Türk, kültilr direktörü B. Ali ruza öz- Y Q nl Hatay kanunu me-
kut, kültür müfettişleri ve gawtecilcr denlel nasıl olacak? 
1örende hazır bulunmu~lardır. lıtanbul, 20 ( HU1Ui) - Cümbu-

Okula törenle bayrak çekilmiş, istiklal rİyetin 16 inci yılını kutlulamak için 
marşını çocuklar hep bir ağızdan söy- Hatayda büyük hazırlıklar Lafla· 
leınişlerdir. Güzelyalı okulu beşinci sı- mıtbr. Bayram programmı tanzim 
rufından Perihanın kısa bir hitabesi için bir komite aeçiılmİt ve bu komi.. 
zevkle dinlenmiştir. Bunu müteakip Gü- le İfe baılaautta. Hataym yeni ka· 
neş isminde mini mini bir yavru, davet- nunlanm hazırlamak için lmrulani 
lilerin yanına gelerek valiye hitaben komisyon da ilk it olarak 'bir Ha· 
bir kaç cümle söylemiş ve Güzelyalı tay medeni kanunu bazuiıyaaılmr. 
okulunda okwnağa başlıyan yavruların Yeni kanunun tanziminde Türk me-

• 

deni kanunu örnek tutulacakbr. - YAZISI 6 iNCi SAHiFEDE -
dımı şiar edinmiştir. Vali .B. Fazli Güleç okulun açılış 

Hülasa içtimai muavenet mev· nutkunu söyliyor _ SONU 2 INCt SAHlFEDE _ 
~u unda onun milletten esi rgiyece k ;;;;iiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~İiiİİİiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiilii~~~~~~~~~~~~;__ ..... _;..-;.;;;;;;~~~~~~~~--------o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.,..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
hiç bir şeyi yoktur. 

Biz üç büyük devri ya,amış bir 
•ıesiliz. 

Her devirde Kızılayı şefkat ve 
l'ardım timsali olarak karşımızd:ı, 
l'anımızda bulduk. 

Köylüye 
Çarık f iatine 

ayakkabı 
Hepimiz habrlarız. Meşrutiyetir 

il&nından beri yüzlerce cemiyette- UCUZ 
kkkül etmİ_Ştir. • Fakat bugün bunlardan ayakta 
l.1 Istanbul 20 (Hususi) - Köylü için 
~ abilen kaç tanesinin ismini saya-
1 ·1 Sümerbank tarafından hazırlanacak olan 
oı iriz} 

Fakat Kızılay kuvvetini milletten ucu~ ayakkabı etrafında .~a~.~a olan 
il)-. ka ·· d tl w h h"' tetkıkler ilerlemiştir. Koyluler ıçm ha-

•11ış, ra gun os ugunu er a- f' 1 · 
di8 d f'I ·· · h 1 ••t zırlanacak olan bu ayakkapların ıat erı-e e ı en gostermış, er yı mu e- . . . 
~ · b. k d l l w h f nın çok ucuz ve hatta çarık fıatine mu-

Yıt ır u ret e var ıgı mu a aza d'I b. f' t lm alı 1 ktad C'bl · . B h . k . a ı ır ıa te o asına ç şı ma ır. 
ı:' emıştır. u ayatıyet utlretı se-
1.lepsiz değildir. Sebebi aşikardır. 

Kızılay milletin, millet onun dos· 
ludur. 

MiJletimiz bu varlığı korumağı , 
}'~~tmağı milli ve insani vazifele-
r· 1nden sayar. 
d Binaena leyh Kızılay haftnsı ytırd
d aşJara vazifelerini hatırlatmakta
ır. 

Diz diğer bir bakımdan da Kızı· t}' haftasını içtimai muavenet ter-
l'esini insani duyguların : lkişafı

İiu te_min ettiği bir hadise sayıyoruz. 
lıer RUnün çocuklan, yarının büyük
Jt idir. Onların kafasına ve kalbine 

1':ılay sevgisini .sokmak lazımdır. 
- SONU iKiNCi SAHiFEDE -

HAKKI OCAKOGLU 

B. Bonne 'nin 
verdiği ziyafet 
Paris 20 (ö.R) - Hariciye nazırı B. 

Bonne Kedorsey sarayında büyük bir 
öğle ziyafeti vermiştir. Bu ziyafete işti
rak edenler arasında şu zatlar göze çarp-

mıştır: 

Mısır ayan meclisi reisi Mahmut 
Halil paşa, Mısır hariciye nazırı Yeğen 
paşa, Suriye başvekili B. Cemil Mardam, 
Fransız maarif nazın B. Janjey, Mısırın 
paris sefiri Fahri p.qa, Hamit Bedevi 
paşa, Hafız Hafitl paşa ve muhtelif F.ran
sız. diplomat ve parlamenterleri. 

Tütün denkleri hazır 
yerli kumpanyalar tütün 

tasnif işine başladılar 
Amerikalı ve 

mıntakalarında 

Yeni beden 
teşkilatı 

Faaliyete geçti 
• 

ÜÇÜNCÜ 
Yeni Beden te§okilatı faaliyete geç-

KALİTE TÜTÜNLERE ALMANYA miştir. Teşkilatın wnum müdürlüğilne 
VE ITALYA DAHA f:İMDİDEN T ALJP getirilen Tilin general Cemil Tahir, spor 

~· sistemimizde esaslı değişikler yapacak, 
Egenin muhtelif mıntakalarında yeni kulüplerde ve kulüplerin yapacakları 

meTSim tütün hazırlıklan ilerlemiştir. hususi, lik ve temsili müsabakalarda oto
Akhisar mıntakıuında tütünler yüzde rite tesis edecektir. Teşkilfıtın Izmir şu
.ben itibariyle denk haline gelmİ§tİr. besi pek yakında faaliyete geçecektir. 
l.zmir vilayetinin bazı yerleriyle Milasta _ -----
denk işleri henüz neticelenmİJ değildir, 
faltat bugünlerde ikmal ediJecektir. 

Muhtelif tütün mıntakalannda piyasa 
için gözleri okşıyan bir hazırlık ba!lla
mıttır. Amerikalı ve yerli kwnpanyala
nn memurları tütün mıntakalannda tÜ· 

izciler 
Ankaraya gittiler 

tünleri tasnif ederek numara vermeğe Şehrimizdeki izcilerden kalabalık bir 
baılamışlardır. Tütünler, denk halinde kafile, dün sabahki trenle Ankaraya ha
kalitelerine göre aynlmaktadır. Müstah· reket etmişlerdir. Iz.cilerin başında B. 
sil, büyük bir memnuniyetle tütününü Nuri Toz.koparan vardır. Cümhuriyet 
göstermektedir. bayramı şenliklerinden önce, diğer vi· 

Bu suretle piyasa hazırlıklan bilhassa layeUerden gelecek izci gruplarile müş
Akhisar mıntakasında bir hayli ilerle- terek talim ve terbiye göreceklerdir. 
miş bulunmaktadır. Cüınhuriyet bayramına 2500 izci iştirak 

- SONU 2 tNCl SAHiFEDE - edecektir. 
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Köylüye mektup 
Büyük • • 

ıçın bayramımız 

lzmir köylüierine 
bir mektup 

Valim ez 
açık ve güzel 
gönderdi 

Parolamız iş ve sevgidir 
Cümhuriyet bayramı için fehirdeki ha· 
znlıklar hız.lan.mışbr. Vali B. Fazlı Gü· 
leç baynun münasebetiyle köylülere 
apğıdaki açık mektubu göndermiştir : 

Arkadaılar 1 
En büyük bayramımız, hepinize kutlu 

olsun. Bu en büyük bayramımızın on 
bqinci yıldönümündeyiz. Ne mutlu he· 

pimize .• 
Bu kutlu ··nde ben sizinle yüz. yüze 

görüşmek. bayramlaşmak isterdim.. Bu 
olamayınca mektubumu yaz.mağa karar 

verdim. 
Arkada~Iarl Bizim. bugünün hayab· 

na giri~imiz, medeni aleme doğu§Umıız 
Cümhuriyet ile başlar. Türk milleti, cüm· 
huriyet iledir ki bugünün dünyasına : 
(Ben de vnrım) dedi. Vnkıa bu, kolay 
olmadı. Çünkü bütün dünya, iki yüz 
senedir ~ (Türk hasta!) diyorlar ve mi· 
rasına konmağa hazırlanıyorlardı. Ba~ta 

padişahlar ve vezirleri de ümitlerini kes· 
mişler, kendi şahsi hayatlarım düşün· 

meğe başlamışlardı. Şunu pek iyi l.Jilme· 
liyiz ki milletin ve devletin varlığı, an· 
cak ıahsi menfaatlerden, şahsi ihtirMlar· 
dan vaz geçmekle mümkündür. Bunu 
onlar unutmutlardı... Nihayet bir cün 
geldi ki düşmanlar, milletimizi sımsıkı 
bağlıyaralc uçurumun )uyuma yabrdık, 
sandılar, boğazlamak istediler. Dünya 
kurulalı var olan ve tarihin fıer devre· 
sinde büyük medeniyetler kuran Türk 
mületi yokolmak üzere idi. Fakat (gök· 
)er yıkılmadıkça, yerler batmndıkça) 

Türk milleti mahvolmaz. Milletimizin ve 
tarihimin en sıkınhlı bir zamanında, bü
yük Atamız yetiıti. Zifiri karanlık gece 
·;çınde bir ümit yıld~ı doğdu. Ümit o~··
az.mi, onun dehUı, milletimizin feda· 
ki.rlığı ile gittikçe kuvvetlendi.. Onun 
kudretli sesi ile Türk milleti bütün dün
yaya. iı; ve dlf bütün dosta ve dü mana 
haykırdı t cTürk ·utanı bölünmez bir 
lcüldür. Vatam adını adım müdafaa ede
ceğiz. CesetJerinüzj çiğnemeden vatan· 
dan bir karq yer alamazsınız.> 

Kanlı bir eavq bafladı : Bu, bütün 
dünya muharebelerinin en kutlusu. en 
pn)ısıdır : ölmem diyen Türk milleti· 
nin istiklil muharebeleri iıte budur. ls
tikliıl muharebderimizin knhramanlıkla· 
n, dcstanlan: Türk istikbali için her za• 
man kuvvet ve kahramanlık kaynağı 

olacakbr. Asırlarca sonra dahi bu top· 
rnklnr üstünde Türk tarihini ya~tacak, 
milli varlığımızı ebediyen idame edecek 
olan Türk çocukları. bunalınca : c Biz 
lstiklôl muharebesi yapan bir milletin 
çocuklarıyız dedikleri ve Atatürk hey• 
keline gelip kal'fıaında sevgi ve eaygı 

ile ilham aldıkları zaman onlar kendile
rini bnmba:ıka birer kahraman hissede

ceklerdir. 
istiklal muharebeleri, İstikbalimizin 

lrnvvet kaynağıdır. Fakat arkadaılar, İs· 

tikini muharebeleriyle ve cümhuriyeti 
kurmak ile işimiz bitmiş değildir. İstik· 

lal muharcbelerile vatanı kurtardık.Cüm
huriyet ile adli, iktısadi, içtimai bütün 
müesseselerimi~i yeniden kurduk. Unut· 
mıyalım ki bunları sadece yeni kurmu~ 

olmak için yapmı:ı değiliz. Elbette bun
dan çok daha yüksek başka maksatlan-
mız var. O yüce maksadı, yüce Atamız 
şöyle bir düstur Üe bize bildirdi : Türk 
milletini en büyük bir refah ve sandete 
ulaştırmak. Türk kültürünü, dünya kül
türünün üstüne çıkarmnk. 

Genç, ihtiyar hepimiz bu yüce m:ıksa-

dın, hu kutlu ülkünün tahakkuk etmesi 
için çalı:ımağa borçluyuz. Bu borç. mil
letimize en büyük borcumuzdur. Türk· 
lüğümüz ve insanlığımız ancak bu bor· 
cu ödeme yolundaki çalı"'mıımız ile öl-
çülür. 

Milli varlığımızın, İstikbalde var , 
bilmemizin birinci şartı da Ludur. işle

rimize dört elle sarılarak işçe bütün dün
yadan üııt olmak. Devlet ve millet, biz
den malca ve canca fedakarlık isteyin
ce : Hepsi, hepimiz milletimiz içindir 
diyerek fedakarlıkta bütün dünyada üst 
olmak. cBirimiz hepimiz için. hepimiz 
birimiz için yaşıyoruz.> diyebilmek. 

Bilgi ve ahlükımızı her gün biraz da
ha yükselterek kültürce Türk kültürünü1 

dünyanın en üstüne çıkarabilmek. Bağı
mıza, bahçemize, çiftimize, çubuğumuza 
bütün varlığım12.la sarılmak, köyün orta 
işlerini benimsemek. gençleri işe teşvik 

etmek. birbirimizle kardeş ıse"lgİsi için
de ya~mak. Bu vatan üstünde birden 
sonra yaşayacak olan evlatlanmw ken
dimizden daha mükemmel yetiştirmek.. 
işte cümhuriyetimizin on beşinci yıldö

nümü bize böyle diyor. Ben bu mektu· 
bumla sizlere onun bu sesini duyuruyo· 
rum. Bu, benim için bir borçtur. 

Hepimiz derin bir i~ aşkı ile • lerimize 
sarılmalıyız. Çok bilen, az bilene öğret
meli. Türkiye, Kars yaylalanndan Me

riç kıyılarına kadar iıt memleketi, kar
d~ sevgisi memleketi olmalıdır. 

Parolamız : iş ve sevgidir.. Böyle 
olursak her Cümhuriyet b yramımız, bi
zi daha üst, daima daha ileri bulur. 

Bu en büyük bayramımızı hepinize bir 
daha hıtlulıyarak parolamızı hiç unut· 
mamanızı dileriz. 

. 

İzmir Valisi 
FAZUGULEÇ 

Federasyon yenı kararlar aldı 

illi Kümeye lzmirden 4 
takım iştirak e ecektir 

ikinci Kanun ayında Atina ve Bük 
reş muhtelitleri lzmirde maç yapacak 

Futbol federasyonu 9.38-939 mevsimi 
futbdl programını hazırlam11tır. Prog· 
ramda milli küme maçlan. milli maçlar, 
mıntakalar temnsları ve hakem turu var· 
dır. 

lstanbul. Ankara ve lzmirde lik maç· 
lnrının hitamından ııonm milli J..-üme mü· 
sabakalanna baıılıınacaktır. Milli küme 
tek devreli olacak ve kupa wuliyle oy
nanacaktır. 

Bu sene milli kümeye fstanbuldan se· 
kiz, Ankara ve fzmirden dörder takım 
iştirak edecektir. Bu suretle maçların 
daha alakalı bir şekilde cereyan ederek 
kulüplerin tatmini cihetine gidilecektir .. 
Her ne kadar milli kümeye lzmirden 
dört takım iıtirak edecekse de, milli 
küme maçlarının ilk müsabakaları iz. 
mirde cereyan edecektir. Bu müsabaka
larda üçüncü ve dördüncü dereceyi 
nlnnlar final maçlarına iııtimk edemiye· 
cektir. Birinci ve ikinci gelenler Devlet 
merkez.ine giderek lstanbulun dört, An· 
karanın iki takımiyle ka~ılaşacaklardır. 

Finaller Anknranın Y e~il stadında oyna• 
nacnktır. Milli küme şampiyonu, Türki· 
ye şampiyonu illn edilecektir. 

TEMSILf MAÇLAR. .• 

hinde lunirc gelerek Türkiye - Roman· 
ya milli maçını yapacaklardır. 

4 Kanunusanide Türkiye - Yunanis
tan milli maçı Ankaradn oynnnac:ak, bi· 
lahare Atina muhtcliti lzmire ge)e.rek 
İzmir muhteJitiyle bir müsabaka yapa· 
cı:.!<tır. İzmir • Ati~a muhtelitleri 1 O ka
nunusanide karııılaşacaklardır. 

Bu suretle lzmir muhtditi bir gün fa. 
eıla ile iki temsili maç yapacaklardır .. 
Yugoslavlarla da temsili ve beynelmilel 
maçlar yapılması hususunda müzakerata 
başlanmıştır. Belgrad muhteliti de iz. 
mirde bir maç yapacaktır. 

GRUP ŞAMPiYONASI 

Mıntakalar arıwnda grup birincilikle· 
ri yapdmaaı mukarrerdir. Bölge mer· 
kezleri Aydın. Konya, Sivu ve Eııki,e
birdit. Grup birinciliklerine 26 ikincitet
rinde grup merkezlerinde ba;lanacaktır. 

* 
İncir tarifesi 

Tütün denkleri hazır 

in anlık 
Va zile ve borcla • 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAHiFEDE 

Zira şerefli bir mazisi olan 

1 
varlığı yarın yaşatacak onlardır. 
miyet hayatının en tabii ve 
icaplarından olan şefkat ve y 

Amerikalı ve 

mıntakalarında 

yerli kumpanyalar tütün 
tasnif işine başladılar 

dım mevzuunun bugünden küç 
yavruların kalplerinde büyük bir 
alması icap eder. 

Medeni insan vasfı ancak bu 
miz duyguların en geniş mikyas 
kalplere yerleştirilmesiyle kazanılı 

Türk milletinin ecdattan tevar 
eylediği hasletler arasında bu tc - BAŞT ARAFI 1 lNCt SAHlFEDE - dadll'lar. Bu hususta daha şimdiden mil· 

Piyasanın l ) ikinci teşrinde açılacağı li tütün §irlc:etlerimizden biriyle anlaoına 
kuvvetle zannedilmektedir. Piyasada yapdmıohr. Diğer taraftan İtalya da 

yaatta bulunulacağını tahmin ederim. 
Yeni tütün kayıtlan Türk müstahsilini 
daha iyi çalllUlağa. eevketmiştir. Denk
ler daha iyi hazırlanıyor. 

duygular çok kuvvetlidir. 
Düşenlere, yoksullara yardım e 

ni uzatmak faziletkarJığı milleti deveran eden bir habere göre, başlıca 
Amerikan firmalnrı piyasanın l) ikinci 
te§rin günü açılmasını kendi aralnnnda 
kamrlaştırmı,lardır. 

Akhisarlılar piyasanın sekiz ilk te11-
rinde açılmasını istemektedirler.. Buna 
sebep bankalarn ve kooperatiflere olan 
borçlarıdır. Faiz tutarı müstahsili dü-
şündürdüğü için b;r:ln önce piyasanın 
açılmasını arzu etmektedir. Hatta bu 
hususta lktısat vekaletine müştereken 
müracaate bile karar vermişlerdir. Ege 
tütün rekoltesinin azami otuz milyon ki
loya baliğ olacağını salahiyettarlnr ıs· 

rnrla iddia etmektedirler. 
30 milyon kilolu.le tütün rel;oltesi nefn-

set itibariyle mükemmel bir durumda
dır. Tütünlerimizin kaliteee iyi oluşu, 

iyi fiatle satılmasını temin edebilecektir. 
Bu sene üçüncü derecede tütünlerimi· 

ze baılıca iki alıcı memleket vardll'. Bun
lar Jtalya ve Almanyadır. Almanya ile 
yapılan ticaret anlaşması gayet müsait
tir. Almanlar, 1) milyonluk ihtiyaçlannı 
mcmJeketimizden temin etmek lc:arann-

Vekalet 
Kaput bezi icin • 

tedbir aldı 

memleketimizden geniş ölçüde tütün 

alacaktır. Yeni Türkiye • ltalya ticaret 
anlaşmasında bu hususta sarahat mev· 

cuttur. halyanlar altı milyon kilo tuta
rında ve bir kalemde tütün alncaklardır. 

Fiat meselesi hakkında şimdilik tam 
bir gizlilik muhafaza edilmektedir.. Şu 

dakikaya kadar hiç bir mÜstahsil ve hiç 
bir firma fiat bahsinde tek kelime söyle
memiştir. Amerikalıların ıöylediklerine 

göre pİynsn günleri yaklnşmadnn ve bü
tün mıntakalarda tütünler denk haline 
gelmeden fiat bahsini açmak: mevsimsiz
dir. Fakat Türk mü tahsili geçen sene· 
lerde olduğu gibi tütününe değeri olan 
fiati bulacaktır. Bilhassa iyi tütünlerin 
kolayca satılacağı muhakkaktır. 

Amerikalı firmaların ne kadar tütün 
satın alacakları henüz belli değildir. Dün 
bir maha.rririmiz, bir Amerikalı firma· 
nın mümeailiyle yaptığı temasta müba· 
yaa mikdannı eormuı ve şu cevabı al-

Fiat bahsinde şimdilik konuşulamaz .. 
Çünkü ne kadar fiat verinek az görü
nür. Bu itibarla piyasanın açılacağı gün
leri beklemek lbımdır. 

Amerikalı firmalar arasında mevzuu 
bahsedilen anlaşmadan haberim yoktur. 
Esasen piyasa gÜnÜ hallında bir anlq· 
maya lüzum bile görülemez. Çürıkü her 
mıntakanın tütünlerini balya haline ge
tirmesi §nrttır. Bu ise biraz gecikecektir. 

Amerikalı firmaların ne kadar müba
yaatta bulunacaklarını bilemem. Fakat 
1 2 milyondan fazla olacağını ve iyi ka
liteli tütünleri alacaklarını, her seneki 
teamüle bak.arak söyliyebilirim. 

Size. Türk tütünleri için iyi bir haber 
vermek isterim. Amerikada Türk tütün 
nevileri her sene biraz daha artmaktadrr. 
Çok beğeniliyor. Benim mensup oldu· 
ğum müessese bu sene yalnız Türk tü
tününden mamul yeni bir cins sigara çı· 
karacak ve adı Ankara. olacaktır. Daha. 

m11tır :. şimdiden reklamlarım bile yapmağa ha1-
-c:Kabil olduğu kadar fazla müba· )adılar.> 

YENi BiR iRFAN YURDU 

Güzel yalı ilk okulu 

zin şiarıdır. 
Bu temiz hasleti korumakta kı 

kanç olmağa mecburuz. 
Bu mevzuda en küçük miisam 

ha bizlere yakışmaz. 
Her aile babası yavrularına Kı 

lay haftasında Kızılayın yüksek va 
lığını izah elmeği, onu filen bu t 
§ekküle bağlamağı, hatta ona fii 
yardım örnekleri göstermeği b 
terbiye vazifesi bilmeli, medeni i 
sanlık borcu olarak kabul eylemel 
dir. 

HAKKI OCAKOGLU 
---•·---

Bir d<Jlandırıcı Suri-
yeye kaçmak istemiş 

Bundan üç ay evvel şehrimizde i 
'kifiyi dolandırmaktan suçlu Sami ismi 
de biri zabıtaca yakalanmıştır. Nu 
oğlu Sami karakolda alınan 
de demi§tir ki : 

- cBen asker firarisiyim .. Bir kaç 
evvel Kilisten Suriyeye geçmek ı&tedi 
muvaffak olamadım.> 

Suçlunun üz.eri arandığı zaman dö 
adet kol saati ve bir gazete maktu 
bulunmu§tur. Bu gazete parçasında 1 
tanbulde Haliç iskelesi açıklarında d 
nizden çıkanlnn, gözleri oyulmu~ cese 
hakkında malumat vardı. 

Kış mevsimi yaklaştığı için piyasada Dün Vali B. Fazlı Gülec tarafından 
ihtiyacı, bilhassa köylü ihtiyacını ka?§ılı· t 

Suçlunun vaziyetinden şüphe edilmi 
rahatsız olduğu anla~lnrak hıutaned 

nezaret nltına alınmıştır. 

:c;,7y::;:r:;:U:e~~nb:~y:u:t:~~:: güzel bir hitabe ile ve törenle açıldı Cevizleri ıslatarak 
satanlar takip 

edilecek 
tin fevkinde fiatlerle kaput bezi' sahl- - BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE - insan yetiştirir ve refahını temin eder. 
dığı lktasat vek!lletine şikayet cdilrnifti. heyecan ve şükran hislerine tercüman Temenni ederim ki bu mektep de bun
Bu §İknyeti yapan manifaturacılar biıJi- olmufiur. dan evvel açılanlar gibi memleketlmize 
ği için 1ktısnt vekaletinden odaya gel~n Vali B. Faili Güleç mektebin kapısın· temiz ruhlu, iyi kalpli ve memleketimi· Ay sonu mUnasebetiyle ehrimizdo
bir mektupta piyasada kaput bezi tale- daki korde1Ayı keserken şunları söyle- zin istediği iyi vatandaşlan ye~ ki bir çok ihracat mü cseleri AlmllD'" 
bini karşılamak ve tayin edilen fıatten miştir. Ne mutJu bize ki AtatürkUn yarathğı yadaki firmalarla muhtelif ihraç mn.dde• 
yüksek fintlerle sahş yapllmam sı ıçın - < Bu gün kapısını açmak üzere hu· Cümhuriyet devrinde her gUn bir çok leri üzerine angajmanlar yap~lardır .• 
hükümetçe tedbir alındığı, ayni zaman• lunduğumuz eser bir okuldur. AnneleT, mektepler açmakla, onun gösterdiği iz Üzüm ve incir mahsulleri üzerine hara-
da Kayseri ve Bakırköy fabrikalarının babalar evliıd yetiştirirler, bu nüfus me- üzerinde yürüyoruz. retli satışlar devam ettiği gibi kabukla 
knput bezi imalatlarının arttırıldığı bil- selesidir. Ve çok önemli bir vazifedir. Var ol un Atatürk'ümUz... ceviz üzerine de satı~ar olmuştur. 
dirilmiştir. Okul yurddaş yetiştirir. O da bu bakım- Yaşasın Cümhuriyet... Tüccarlar piyasadan fazla mikdarda 

dan anaların, babnlann yardımcısıdır. Valinin genç çocuklar tarafından çıl- ceviz almağn başladı.klan için fiatler 12 

is .. bankası Londra 
şubesi 

lş bankasının Londra şubesi pek ya
kında merasimle açılacaktır. Londra 

Okulsuz yerlerde anaların ve babaların gınca alk.ışlanan sözlerini müteakip B. kuru~t.an 14 kuru:ıa çıkmıştır. 
vazifesi noksan kalır. Fazli Glileç, okulun kapısındaki korde· Bazı satıcıların cevizleri ısla.taralı: nefıa· 

Eski tllimlcrden biri chcr açılan mek- IAyı kesmiş ve okulun smıflan gezilmiş-- setine halel verdikleri görülmüştür. Tai· 
tep için bir hapisane kapanır> demişti. tir. Okulun bir odasında hazırlanan bü- şi~n men'i kanununa giren hu gıbt hal• 
Bu çok doğrudur. Mektep cemiyete iyi fede misafirlere çay verilmiştir. lerin devamı halinde nlakadaılar hak· 

kında takibat yapılacaktır. 
şubesi miidiirli.iğüne tayin olunan B. Ca- ---------------------------------

··········································-Burnavada Kızılay Toprak mahsulleri iOkarların mektuplarf: bir halen lstanbulda bulunmaktadır. 
!zınir Merkez bankası şeflerinden B. • ........... • .............................. . 
Ruhi 1§ bankası Londra şubesine tayin haf fası of İSİ Okurlarımızdan, Karantina 177 mel 

olunmuştur. Müdür ve memurlar bir Burnavada da Kwlay hnltası büyUk Toprak :mahsulleri ofisi Izm.ir şubesi sokakta oturan Ş. Aktimur imzası ile 
haftaya kadar Londrnya hareket edecek- bir canlılıkla başlamıştır. Başta orta okul faaliyete geçmiştir. Toprak mahsulleri al~ımız .bir .mektuptau cBelediye reisi
lerdir. olmak üzere bütün mektep talebeleri Ofisi Izmir şubesi müdü.rlüğüne B. Cevat ~den hır rı<:a> başlıgı ile şu temeıı
--------------- parti konağındaki Kızılay merkezi önün- Dem, Muhasebeciliğine B. Kemal Te- mde bulunulmaktadır: 

• 
Olüm 

Devlet demiryolları sekizinci i~letıne 

müfettişliği muhasebe memurlarından B. 
Ahmet Celal mezunen Anknrada bu· 
lunduğu sırada kalp sekte.'linden vefnt 
etmi§ Ankarada mcrnsimlc tedfin olun
muıtur. 

Kcderdide ailesine kain birrıderi avu· 
kat bay Hüsnü Cumana samimi taziyet· 
lerimizi sunarız. 

de toplanmışlardır. Bura-dan Cümhuri- kin tayin olunmuşlardır. Ofis bu mcv- Ben Izrnir belediyesinde 566 No. dl 
yet meydanına gidilmiş, Atatürk bUstü- simde faaliyetini genişletecektir. kayıtlı bisiklet sahibiyim. 
ne _çelenkler konmuştur. -*--- Bisikletime numara çıkartırken bele 

Kızılay başkanı B. Enver Atacan bu 
1
. . d diyeden bana §U ihtarda bulundular: 

münasebetle gençliğe güzel bir hitabede zmrr e Umumi ma- «Bisiklete korna ve z.il takmak ya,sak..ı 
b~unmuştur. Kızılay hnftasının ilk gü- •"' [ k Sonra zabıtai belediye memurları bisik:· gaza açı aca let üzerinde zil yahut koma gördükleri 
nü Burnavada Kızılaya 300 yeni üye Iktisad vekaletinin Iznıirde açacağı zaman derhal alıyorlar. Peki bisiklete 
kaydolunmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Küçük Haberler E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kar§ıya orta okulu yardirektörü İzzet 
Çn.kının Ücretine beş lira zam yapılmıı
ur. 

umum1 mağaza bu kış mevsiminde faa· korna takmak yasak fakat biz ahaliSe 
liycte geçecektir. Bu müessese açıldık- çarpmamak için ve önümüzden gidcJl 

tan sonra müstahsil, malını umuml ma- nakil vasıtasını haberdar edebilmek içiıı 
ğnzaya teslim ederek muayyen nisbette ne kulla.nalını. 
bir avans alacak ve eline- geçecek kuponu .Bu i§in tetkiki ile kornaların tekra1 

bankalara ciro edebilecektir. Hazırlıklar bisikletlere takılarnk biz bisiklet sahiP' 
ilerlemiştir. Umumt mağazalar umum lerinln bu sıkınbdan kurtarılmasını ~ 

§ Samsun mebusu 
Torbalıdan geJmi~tir. 

bay Asım Sivel müdürü yakında bu iş için şehrimize reisi bay Behçet Uz'da• 
gelecektir. 
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icra tebligatları posta ile yapılacak kanun çıkıyor 

Cürmü meşhut kanununun ağır ceza
lara tatbiki memnuniyet vericidir 

Sinemalaraa 
ayakta kalmak 

yasak?! 
YAZAN: Eczacı Kemal K. Aktaş 

Belediye sint'malarda ayakta kalınma

sın diye" tedbirler alıyor. Bunda yerden 
latanbul 20 (Telefonla) - Adliye ve-' İcra işleri üzerinde tetkikler yapan mü- den geçerek meclise gelmiştir. Önümüz- göie kadar hakkı var. Sinema bugün 

- B. Şükrii Saraçoğlu bugün şehrimiz' tahassısın verdiği raporun tercümesi bit- deki sene içinde umumi heyetten çıkma- huzur içinde aeyredilec.ek bir eğlence ha
tıbiyesine giderek tetkik.atta bulunmuş-' ı· T-L-..l:ı k alakadarlara tevzi edile- sı muhtemeldir. Cürmü meşhut kanunu- lindec:lir. Oturmak ile ayakta seyretmek 
lı._; 1 ı. iıl'UeQllCre -1 la •~~1 edilin 
.._.. · rek al ak f"k. l ·· .a-..l:H.t ıl nun ağır cezalı SUy<U ra """j'"U& e- meselesi mevzuubahis olunca hatırama 
~ • . . mac ı ır ere gore wtUUil yap - sinde al ticeler memnuni 

eldi bu tetkikatı hak\µnda gazetecıle-1 1. L-..lil k. n sonra ınan ne . • tıhıeman1n ilk icat edildiği günler geldi. 
it fU beyanatta bulunmrnltur dıktan sonra mec ıse sev~ ece tir. yet vericidir Bu hususta sıze kat'i ra- s· "d" e··ı . b .. ··'--,. · . . · . . . ınemanın mucı ı u mıyer uyu& 

- Muddeı"unı··-•, icra ve ticaret reis- Tebliğatm posta ıle yapılmasına dair kamlarla malGmat verebilmek ıçın daha · d b d 37 1 J b ld L.... uııu • ıca mı un an sene evve atan u a 
~ muhtelif işler etrafında görüştüm. , hazırlanan kanun liyJlıası encümenler- bir müddet beklemeniz lazımdır. ilk defa olarak Galata rıhtımında bir sa-

Londra -Roma müzakeresi 
Gönüllülerin ltalyaya iadesinden 
sonra yeni bir safha ya mı girecek 

1-f kultihe içinde göstermitt,i,. Adı da 
sineına değil canlı fotosral idi. Canlı fo
tografta insanlar ve bütün hareketler tit
rek sanak idiler. Perdede alelade bir 
yatak çaqafından başka birteY değil

di. Oyun başlamazdan evvel perdenin 
Önüne bir kova deniz suyu gelir, bir ba
dana fırçasiyle perde ıslatılırdı Halka ge
lince, oturarak seyretmek adet değil. her 
kes ayakta hayret içinde bakarlardı. Tek 
ltir filim hemen bir sene devam etti. Bir 
giren bir daha görmek merakından kur-

. Roma. 20 ( ö.R) - Londradan bil
~or ı Çoktan beri ltalyan - lngiliz 
-.&..._betleri hallmda mütalaa yüriit
~en lngdiz gazeteleri, nazırlar meclisi 
'-Plantmndan sonra yeniden bir çok. 
..... tta bulunmaktadırlar. ltalyan le
~önerlerinin ispanyadan seri çekilme-

leri, lnsiliz - Jtalyan göriifmeleri üzerin

de büyük bir tesiri olacaktır. 

1 d b 
-L J 1 h" b. __ ı_ • • tGlamadı. Filim de ıu idi : ner er en a"°"a ta ya ıç ar .... erıru 

• w ._ d lr. d" 1 L .Bir ıimendifer ist .. yonu, bavolu, eı-

Bazı eazeteler, ltalyadan başka bir 

tqebbüs beklemekte, fakat Londranın 

halyan mahfeHeri batka bir teşebbüs ol-

gen çagırmıyaca&tır eme te ır er. on-
d t l • hf 11 • d ·• l d'v. Y ... elinde tren bekli,,en bir kalabalık ranm ta yan ma e enn e soy en ıgı- .. · .. 

•. J il. h··L•· . A ı_ atagr yukan gezınıyor, bu sırada karşı· 
ne gore, ng ız a&umetı vam ııtama- d .. .. . . .. 

b 1_ k 16 . l . an tren gorunmektedır. Lokomotıf ko-
rasına ir ta .. rir verere , nısan ngı- - . ,._._ .. .. "b" .. I 
1. ı I I t · • . mur yemıt alet p...-.uruyor gı ı surat e 
az - ta yan an aımaauım me nını. yenı . .. 

mıyacaiını söylemektedirler. Bu lejiyö- . l .. d"I' . . . ,_b. ıstasyona dogru ilerledikçe büyüye bü-
şeraıt ere gore ta ı anı ıabyece& r. .. .. . 

yuye halkın uzerıne gelmekte, ayakta ---
kudüste Ingiliz kuvvetleri 
Arapları sıkı bir çember altına aldı 
Lut denizine kadar uzanan yer altı 

araştırmalar muazzam- mahzenlerde 
yolları ve 
yapılıyor 

le üzeri Kudils şehri bomboş bir manzara 
arzediyor ve sokaklarda yalnız asker kı
taları ve askeri otomobiller dolaşıyordu. 

kudüa 20 (Ö.R) - Şafak&an beri Ku- beyannameler dağıtmıştır. Bunlarda A
"- eMı eehrinde uked hareketler tek- rap ahalisi mıntakaları üzerinde uçan 
lk 1Nıflrnl§tır. Bir askeri kordon asile- Ingiliz tayyarelerini düşman telakki et
lla ~masına mhi olmak için müstah- memeğe davet edili) or. Bilakis bu tayya-

ı._ Mirlerı~ aumq bulunmak.. relerin. ebali"'W e-llbfılrtlııd ~ ve Londra 20 (A.A) - I)Un sabahld içti-
tad.r. Askerl mü&ezeler c Süleyman > sulhu bozan haydutlan w hna 1dımeleri mda Jcablnenln B. llakdoruıldm ~ 
-.&bedinin muazzam mahzenlerini ve takibe memurdurlar, diye illve edili- miş ,,ıduğu raporu tasvip etmlf olduğu 
~ı yollarını ar&§tırınaktachr. Bu ye- yor. zannedilmektedir. Mumaileyh bu rapo
lıaltı geçitleri mAbedi bir kaç kilometre Faris 20 (ö.R) - Kudüsün •ki şeh- runda Filistinin taksimi fikrinin terkedil
'-aktaki kablrlerle birlepıektedir. Ve rine karşı yapılan askeri harekat etma- rnesi lüzumunu iz.ah etmektedir. B. Mak
i.ut denizi yollarına dojru uzanmakta- sında bir çok sillh sesleri duyulmuştur. donald intizam ve aaayİ§İn temini husu-
41.r. Fakat Arap çeteleri tarafından yapılan sunun diğer her türlü hal suretlerinin 
~kuvvetleri Ömer caıniine iltica çetin bir mukavemete ra~en lngiiiz tatbikine zaruri olarak takaddüm etmesi 
~ oWı Asilerin hariçle temaslarını askerleri umumiyetle hedeflerinde mu- mukte2.i oldulu mUtallasmdadır. llk ola
~e çalışıyorlar. Gece, bilhassa Ku- vaffak olmuşlardır. Ancak stratejik bir rak hissedilen zaruret Filistindeld Ingi
-.un fimaldeki yahudi mahallelerinde vaziyette bulunan eski kudüsün bir aem- 1i% kontrolüniln müddetini uzatmak ve 
tıedhişçiler bir çok hücumlarda bulun- tinde 8000 arap çetesi lngiliz polislerine bir itilaf husulü takdirinde bu kontrolü 
llbu§lardır. Polisler bu hücumları tarde- karşı hila mukavemet etmektedirler. kaldırmaktır. 
dere.k mUtaarrızlan zayiata uğratmışlar- Zannedildiği.ne göre kabine Araplarla 
«LP. Kudüs 19 (ö.R) - Tayyare ile bu sa- yahudilerden müteşekkil bir teşrii mec-

kudüs 20 (Ö.R) - Ingiliz yüksek ko- bah Kudüs halkına aşağıdaki mealde lis ihdası tasavvurundadır. Bu meclis 
"1ııeri Sir Mak Mikel bu gün Arap isi- bir beyanname atılmıştır. idari kanunlar vaz ve idari tedbirler 
lerine ve siyast sürgünlere, bu arada Bugün eski şehrin dahilinde polise ittihaz edecektir. 
~eye iltica etmiş olan eski baş müf- yardım maksadile bazı askeri harekat Londra 20 (A.A) - B. Çemberlayn 
ttlye ait emlakin istimlAkini emretmiş- yapılacaktır. Bu sebepten dolayı surların ile B. Inskip arasında kabine toplantısın
tb-. Arap reislerine ait bazı evler yıkıla- haricinde oturanların bu giln evlerinden dan sonra yapılmış olan görüşmeye ha
'-ktır. çıkmamaları rica olunur. riciye ve dahiliye nazırlarının da iştirak 

lngiliz kumandanlığı arapça yazılmış Mektepler de bugün kapatılmıştır. öğ- etmiş oldukları tasrih edilmektedir. 

İzmir kız muallim Ticaret 

seyredenler lokomotifin albada kalma
mak için tetikte... Tehlike yaklaşınca 
panik halinde kapıyı zor bulmakta idi
ler. Bu sırada filim bitmiş ortalık aydın
lanmıı. herkes bir kaza geçirmiı gibi 
korku ve telif içinde Galata nhtımına 
bOfllnmı§ bulunuyordu. Eğer o zaman 
belediye bu emri verip te oturarak sey
redeceksiniz deseydi herkes çabuk fır
lamak İçin ayakta ve kapıya yakın bir 
yerde dunnağı tercih edecekti. Hey gi
di günler hey ... 

Vekiller 
Heyeti 

Dün Dolmabah
çede toplandı 

o 
- BAŞTARAFI 5 INCt SAHtFEDE 
kili B. F..t Ajnıh da bu ..W. ıel· 

di ...... -- ...... llled• 
ev.el lıı.pekil B. Celil &.7ann ri-
7aaetinde Do ......... -,..da 
bir içtima akdetller. 

lstanW. 20 ( A.A) - Atatiir
kin rahebnlıldan tlola~ lstan
llalda ~olan NtNkH B. 
Celal Ba,.... mutat heyeti •ekile İç
timaı ~ •ekil arbdatlanm ı.tan
bula ça1wmıf ve bucün öjletlen ev
•el Dolmabüıçe ..... yında toplanı· 
larak rumameye dahil itler ıöriitül
miiftür. 

V ekiHer Ankaraya döniyorlar. 

---'"--
Greko Romen 

6Ure' blrlnclUklerl mllll 
takım terfi mUeabakası 

mektebine alınacak 
olan leyli talebeler 

Müzakereleri Ankara ıs <A.A> - T. s. x. Güreş 
federasyonu 1938 llell8Iİ Türkiye greko 

Ankara, 20 (Hueuai) - Parasız ya- dan Sacide Gökçe, Dudu Sungar, Zehra 
blı olarak muallim mekteplerine alm- Yıldırım, Milaıtan Nevin Donangül, Sa
lbak için müracaat edenlerden evraklan ime Yddızhan, Muazzez Yengin, Nevşe· 
ltıınam olanlar aruından seçilenlere· ait birden Sabiha Tulun, lıpartadan Hac.er 
li.te kültür bakanlığınca tas,•ip olun- Arıktürk. Sacide Altınel, Turan Aytün, 
~. Liete bugünlerde mekteplere Belkis Sipahi. Ayşe Demirkol, Selma 
...,.ii olunacaktır. Gür, Manisadan Perihan Aksoy, Fütü-

Paraaaz yatılı olarak lzmir kız mual- vet Çilli, Melahat Gerenbene, Saime 
1iın mektebine alınanların isimleri şun- Uzel. Feride Tezer, Nazilliden Hadiye 
1-rdır : Öngel, Behiye Saltan, Muzaffer Alt.oy, 

1
. Ödemişten Hafıza Gülcü, Muzaffer Akhisardan Makbule Doiruk, Macide 

l-. •barin. Uşaktan Makbule Aysal, Sarı· Seyfur, Afyondan Nahide Şerif, Antal· 
~•rn_ıştan Mualla Türkoğlu, Silifkeden yadan Muhabbet Günhan, Nilüfer Tay
I &cıye Yrldınm, Bedriye Güney, Me- fur, Adanadan N. Akgün, Balı"esirden 
(!k ltıklar, lzmitten Muazzez Ece, iz- Bedriye Doğuşlu, Saime Tançağı, Ban
lrıİrden Avsc Balkan. Münevver Yurd- dırmadan Süreyya Tunç, Burdurdan 
clınç, Hikmet Yıldız, Zahide Yeşildağ, Fikret Saden, Bergamadan Remziye 
~~~~a Yalçıntas, Safiye Zeytin, Hikmet Mahmut, Pakize Mehmet, lamail Saadet, 

llzuntürk, Sabiha Şen"zel, Vehibe Sar- Aydından Nebahat Can, Nuriye Türk
~n, Saadet Günel, Hamide Çimen, Gü- men, Mediha Tin, Hacer özgün. Mürüv
~ d~ Özpınar, Zehra özdemir, Seher vet Orver, Mediha Güven. Bahriye Su
() 

0 &unkerdi, Nefise Ahcalı, M•heddt't nar, Gülsün Şölen, Fatma Adıgüzel, 
ZÇa)dıran, Samime Sarıgül, Emine Gül- Yalvaçtan Saime Ali, Denizliden Hadi-

~~~er, Muferrih .?zçulp .. Leman Alp- .) c Karabacak, Nimet Ercebe, Bedia Ma
"-a. Hikmet Döke, Meliha Başkan, nas, Çankından Bedriye Arzel, Simav
biJıa Yukav. Türkan Ersezen, Muila- dan AYte Mehmet. 

Istanbul 20 (Hususi) - Lehistan ve romen güreş birinciliklerinin milli takı
Macaristanla ticaret müzakerelerine ya- ma terfi mUsabakalannm şimdilik tehir 
kında başlanıyor. Amerikalılarla da bir edildiğini ve tarihinin ayrıca i1h edile-
müddet evvel kesilmiş olan milzake~ c:eğini bildirmektedir. 
lere Ankarada tekrar ba§lanmıştır. -"'--

Kongreye C. H. P. Ala.vbey 
giden doktorlar ocak kongresi 

dönüyorlar C. _H. P. Karşıyaka Alaybey ocağmm 
• amelık kongresi pazar günü saat on da 

Istanbul 20 (Hususı) -Ankarada toır toplan _ı..... __ Al bey imda ka tlı 
lanan k · ;..H .. k ...ı. •• ao.:aa.ur. ay oca yı 

tıp ongresıne ~ ..... a etm!C'll. uze- Ln.u:- .•• n,u tonda'--. . -•uu aza pazar a-- saa aungre-
re gitmiş olan doktorlarımızdan bir kıs- de h bul ktır 
mı dönmüşlerdir. 

lstanbulda sıs 
Istanbul 20 (Hususi) - Bu sabah bu

rada çok kesif bir sis oldu. Sis yüzünden 
Galata köprüsü açılamadı. Hiç bir vapur 
haliçe giremedi ve haliçten çıkamadı. 

Romanya kralı 
Önümüzdeki ay 

Londraya gidi")lor 
Londra, 20 (ö.R) - Kral Karol 

Londrayı 1 S ila 18 tqrİDİAnide ziyaret 
edecektir. Londranm Rumen mahfelle
rinde aöylendiiine göre, Kral Londrada 
•ocak 4 - 5 triin blacakm. 

azır unaca . 

S 1 Z E 
Mevsimin en iyi lilmlerini 

hazırladı 

81z1 
Memnun edecek bir 
teşkt1Atla 

Yak1nda 
AÇILIYOR 

SON HABER . "' ""'·~ .. · ' .. 

Jktısat Vekili B. Şakir Kesehir 

A nkarada sergi binası 
işile n~eşgul olacak 

İstanbul, 20 (T elcfonb) - Vekiller heyetinin toplantısına iştirak 
için şehrimize gelen iktısat ve Ziraat vekiller.i toplantıdan sonra bu 
abam Ankaraya harckt>t etmi§lerdir. 

lktısat Vekili bay Şakir Keaebir, hareketinden evvel gazetecilere 
. §unları söylemiştir : 

- Vekiller Heyeti içtimaında bulunmak üzere geldim .. Ankaraya 
dönüyorum. Ankarada daimi .ergi binuı işi ile mcıgul olacağım .. 

Ziraat Vekili Istanbul-
. . . 

da tetkiklerde bulundu 
lstanbul, 20 (Telefonla) - Ziraat vekili B. Faik Kurdoğlu bugijn 

Ankaraya hareketinden evvel Türkofise giderek bir müddet mqgu) 
olmuştur. Vekil bundan ı.onra muhtelif dairelere giderek Ziraat kon
areai etrafında hazırlanan raporları tetkik etmiştir. 

Ebre cephesinde 
Şimdilik faaliyet yok 

Fakat cephe gerisinde hazırlık var 
Barsclon, 20 (A.A) - Dünkü hava cevelanı esnasında Lake Hal

vil ve Afrikan eksplorer adlarındaki iki lngiliz vapuruna bombalar 
isabet etmiş.tir. 

Paris, 20 (Ö.R) - Saragostan bildiriliyor : Aylardan beri ispan
ya harbinin en kanlı muharebelerine sahne olan Ebre cephesinde sü
kunet vardır. Bu on bet kilometrelik cephede sükl'ıneti şimdi ancak 
mitralyöz sesleri bozmaktadır. Top sesleri duyulmamaktadır. Tayya
reler nezaret ve müşahedelerle meşguldür. Bununla beraber cephe ar
kalarında faaliyet büyüktür ve cephede faaliyetin yeniden başlıyaca
iını göstermektedir. Nasyonalist cephesinden çekilen ltalyan gönül
lülerinin yeri tamamen İspanyol kıt'aları tarafından tutulmuştur. 

Belçika sosyalist amele enternas
yonali ıcra lıomıteamın kararı 

Brüksel. 20 (A.A) - SosyaJis amele enternasyonali icra komitesi 
bir karar sureti kabul ederek çar§81llba günü mesaisine hitam vermiş
tir. Bu karar suretinde bilhassa Münih itilafları mütahassısların mü
talaalnnna kat'iyyen müracaat edilmeksizin ve B. Roosevelt tarafın
dan teklif edilmiş olan bitaraf memleketlerde akdi lazım konferansla
ra hiç te benzemiyen bir konferans tarafından tanzim edilmiş olduğu 
da beyan edilmektedir. · 

F ransada dahili vaziyet 
Radikallerle sosyalist ve 

komiinistler arasında ihtilaf 
Paria, 20 ( ö.R) - Başvekil B. Da1adiye bu sabah Maliye nazırı B. 

Marpndo ile görütmüş, bunu müteakip te sosyalist partisi reisi bay 
Leon Blumu kabul etmİ.§tir. Bu son mülikat bir saat kadar sürmüt 
ve siyasi vaziyetle parlimento vaziyeti hakkında cereyan etmiştir. 

Mülakattan çıkarken aoayalist partisinin reisi başvckille siyatti, ma
li ve diplomatik vaziyet hakkında geniş bir ufk devri yaptığını bildir
mİ§ ve fUDU ilive etmi§tir : «Beynelmilel konferanslarda olduğu gibi 
bu devrin geniı bir uzlatma zihniyetiyle yapılmıı olduğunu söyliye
biliriz.> 

Paria, 20 (ö.R) - Halk topluluğu miUi komitesinin bugün öile
den sonra toplanması kararlqtırılmlfb. Fakat radikal - aoeyaliıt par
tisi icra komitesi büroeu dün alqam bu içtimun, Mareilyada ~ 
cak Radikal • aosyalist kongresinden sonraya talikini iatemi§tir. O... 
rağmen içtimaın bugün yapılacajı sabah halk topluluğunu tqkil i'clS 
ıiyasi gruplara bildirilmiftlr. Radikaller, kendi karar Ye teletıılnt.li. 
göz önünde tutulmamumdan dolayı, ba toplantıya mime11I .. 
dermemeğe karar venniflerdlr. Sotyaliet dlmburi,r~i hita ... 
da radikallerin vaziyetiıae uymUfhU. 
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Trakya Haberleri: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir bölgesi r ŞEYT A~ =-7/Lr~ 
VE KUMPANYASI 

eriçin taşmasına karşı Atletizm 
Birincilikleri ya 

başlıyor ........ !ill::l .. IEIJIEıılililllllilmEmttmıı.:r:z:ı-..:~~~iiEI~ 

~Büyük ask ve macerQ 
~ 

romanı 07,'.;a;e J 

- 76-
Jan ise, elde malum bir nokta olma- ti ve her ne bahasına olursa olsun nsl·ı 

dığı müddetçe oraya gitmekten ve ora-/onu elimden çıbumnmaklığımı söyledi. 
"da yapılacak tetkikten bir fayda olmıya· Demek ki ( Ötekil::rin) hedefleri bu .. Se· 
cağını söyledi. ı bastiyani.. düşmtınlarımın benim aley-

Bosna 
• 

yenı 

köyünde yapılan büyük sed 
f elilketlerin önüne geçecek 

Yarınki Cumartesi günü saa ton 
lzmir bölgesi atletizm birincilik 
başlanacaktır. Müsabakaya Pazar 
saat dokuzda devam edilecektir. lk 
devam edecek olan bu müsabakanın 
gramını aşağıda yazıyoruz : 

Scbastiyaninin odasında Jan, Hami himde bu kadar inatçılıkla uğraşmaları
ve Güs toplanmışlar, emektar katibi din· na bu arazinin sebep olduğu muhakkak. 
liyorlardı. Sizin n:ızzmnızda M rş Forestiycr nra-

- Metr T evenot birkaç aydanberi zisinin kıymeti ne tutar? Or:ısı bu <lercce 

hasta idi ve hep •izi görme.k istiyordu. mühim ~·e zengin b :r yer midir? 
Kendisine bir adres hile bırakmadan git· Noterin kütibi omuz!e.rını kaldırdı: 
miştiniz. - Doğrusu, dedi. Ben orada öyle 

- Beni niçin görmek istediğini bili- mühim bir değer görmiyorum. Şimdili!: 
yor musunuz? orası geni~ bir artızidir. 

- Hayır .. Metr Tevenot bana bütün Ilugünkü vn:ziyeti ile lıüyüi: Lir kıy-
işlerinden ve hatta hususi işlerinden dai- met taşımamaktadır. 
ma bahsettiği halde benden yegane sak- Bir kerre toprak. zimate elveriıli de· 
ladığı şey de bu olmu;ıtur. ğildir. Bnzı yerlerde orm:ıncıklar vardır. 

- Ufak bir tahminde bile olsun bu· Belki coğrafi vaziyeti bakımından mühim 
lunamaz mısınız? dir. Çünkü pek yakından ana caddc1cr 

- Hiç bir~ bilmiyorum .. ö~rrenme.k geçiyor. Burada büyük bir otel. bir park. 
istedim. Muvaffak olamadım. Belki yap- tenis, oyun ve eğlence yerleri fnlan ya· 
tığı davetlere bir cevap gelir diye ümit· pılırsa belki para getirir. Bu da fevkala· 
lenmişti. de büyük masraflara ihtiyaç g&.tterir. 

- Nasıl davet? Dediğin1 gibi. Metr Tevenot bu hususta 
Sebastiyani bir yevmi gazetenin bir da bana hiç birşey söylemedi. O, bütün 

çok nüshalarını uzath. bu işlerin esrarını yalnız kendine saklı-
- Bu gazetede ac;Uc muha~re eütu- yor, yalnız kendi biliyordu. V c hamı 

nunda hemen her gün verilen ilim ~Üp· her vakıt tavsiye ederdi. ( BiR SfRRl 
hesiz görmedini7. MUHAFAZA ETMEK iQIN EN EMiN 

Dedi. ÇARE. O SlRRl UNtITMAKTtR.) der

Jan, katibinin parmağı ik işaret ettiği 
fU aatırlan okudu: 

di. 
Size bu hususta yardımım dokunamı

yacağıru dü~nerek çok üzülmekteyim. 
Mö.yö Jan .. 

Bosna köyü sed iılşaatmdan iki safha 

Edirne (Hususi muhabirimizden) lıştınlmak suretiyle civar lc.öyler halkı 

Nafıa vekaleti tarafından Bosna kö- ile Bosna köylülerini de refaha eri~tirmiş 

yünde ynpılmakta olan büyük seddin in- oluyor. 
şantı ilerlemektedir. Jnşant, Nafıa vekaleti ııu mühendit!le-

Bosna köyünü su baskınından kurtar- rinden Azminin ve maiyetindeki fen 

mak için ( 50000) liraya infa edilen ve adamlarının sıkı kontrolü altında süratle 
ilk kazması general Kazım Dirik tarafın- ilerlemekte ve umumi müfettiş general 

dan vurulan bu sed, Moriç sahili boyun- Kıizırn '.)irik yapılan işleri yerinde gör· 
en ( 1 700) metre uzunluğunda köyü mck üzere Bosna köyüne eıli sık gitmek· 
kuşatmaktadır. tedir. Dün de Baş mü~vir Sabri Öney, 

Dört beş yıldan beri Meriç nehrinin Vali Niyıızi Mergen inşaat mahalline gİt· 
sık sık su baskınına u~rıyarak büyük za· miş ve inşaatı uzun boylu tetkik ve teftiş 
Tarlar gören bu lı.öy geçen seneki su bas- etmişlerdir. 

kınında haftalarca su altında kalmış ve Köylüler hükümetin hu yakın alaka 
hatta bir aralık köyün Mericin ka~ı sa- ve icraatından minnetle bahsetmektedir

hilinde b~ kilo metre yakınındaki bir ler. lnpat iki haftaya kadar bitecek ve 
(J.L.H .. acele Llyona gelsin. Niçin 

olduğunu kendisi bilir.) 

Jan: 
fiil çiftliğe nakli dahi düşünülmüştü. Fakat scddin açılma töreni Cümhuriyet bayra-

- Bu gazeteler ..• dedi, benim bulun· 
Cluğum yere gelmiyorlardı. 

Hanri Sübeyran: 
- Vakıa gazeteler sizin bulunduğu· 

nuz yere gelmiyorlardı ama, dedi, bu 
ilanlar §Gpheaiz (Baılcalan) tarafından 

okunmuıtur. 

Sonra Sehastiyaniye •ordu: 
- Bu ilandan sonra Metr T evenota 

hiç bir ihbarda bulunuldu mu? Ve yahut 
tehdit edenler, tehdit mektubu !,.l~n 

gönderenler oldu mu"> 

Jan l..iyonda daha bir gün kalmak ve yapılan tetkikat neticesinde böyle bir mında yapılacaktır. 
çok sevdiği Metr Tevenotun cenazesin· sedle .kurtarıJmasa mümkün olduğu anla- Trakya istatistik yılltğl 
de bulunmak istedi ise de Hanri ve Güs •ıldı.i7ından Ve•-a·let bu··yu'"'- para yardım- Ed· (I~ ) " • .. "' ::. lrne •Ususi - Geçen sene teşek-
bıraLnadllar. Böyle bir hareket dü"- lnrını csirgemiyerek -ddı"n ı· .. .,.·ını La- k"l d T k · · i.k. b T ak " ~ • ..,........ K u e en ra ya .ıstatuıt üro•u r • 
manlann diH:atlerine kendı"nı· çarptır- 1 t rar a, ırm.ı.ştır. yamız için faydalı bir e!ler meydana ge· 
malt olurdu. B ·· · ı unun uzerıne su arın çekildiği en mü- tirmiştir. 

Trende hep Mıt"7 Forestiyer iıini gÖ· .sait bir mevsim olan yaz mevsimi kaçın!- cTrakya ista~tik yıllığı> adını taşı-
rü tülcr. k d h l h mıyara er a arekete geçilmiş ve İn· yan bu eser umumi müfettişlik bölgesini 

Güs bir .ıin evvel oraya gitmek ve ye- ~aata başlanmı tır. teşkil eden Edirne, Kırklareli, Telcirdağı, 
rinde anlamak taraftan idı·. ş· d. b · 1 B ım ı u muntazam ınşaat ya nız os- Çnnakkale vilayetlerinin ahvali tabiiye, 

Hanri Sübeyran da bu fikirde idi. na köyünü kurtarmakla kalmıyor, aynı Klimatolepi, nüfus, adliye, kültür, eko-
Şimdi düşmanların gayeleri anlaşılmı;ı, zamanda bütün bir yaz 250-300 işçi ça- nomik durumu, Maliye, hususi idare ve 

belediye iatatistik tabloları bu eserde se· 
kiz on senelik malUınat bir arada olarak 
gösterilmi!,!lİr. Esere aynca harita ve gra
fikler de eklenmiıtir. \ 

Haber aldığımıza göre önümüzdeki 

yıl daha mufassal ve zengin olarak ikin
ci bir yıllık neşredilecektir. 

Edirne (Hususi) - Konya kız sanat 
akşam okulu müdürlüğüne tayin edilen 
Edirne kız !lanat okulu müdürü bayan 
Hayriye bugün vazifesine hareket etmi,. 
tir. 

Edirnede büyüle bir muvaffakıyet ve 
takdir kazanan bayan Hayriye umumi 

müfettio general K&.zmı Dirilt tarafından 
bir takdirname ile taltif edilmiıtir. 

Edime (Hususi) - Umumi müfettiı· 
lik iktısat müşaviri bay Saffet Sezer !ktı
sat vekaletince verilen iki aylık mezuni
yetini geçirmek üzere bu sabah lstanbula 
hareket etmiJtir. 

Edirne (Hususi) - Trakya talebe 
yurdunda bulunan gençler aralannda bir 

spor kurulu teşkil etmişlerdir. Dirikspor 
kurulu adını taşıyan bu kuruma orta ve 
liseye devam eden ve yurdda bulunan 
gençler dahil olmuolardır. 

Birinci gün: (Cumartesi): 
l 1 O metre manialı koşu 

1500 > 

400 > 
100 > 

5000 > 

( 4x 1 00) bayrak ko§usu 
Gülle atma 
Disk atma 
Uzun atlama 
Oç adım atlama 

ikinci gün: (Pazar) 
400 metre manialı koşu 
800 > 
200 > 

10000 > 

4x400 metre bayrak ko~su 
Yüksel atlama 
Sırıkla atlama 
Cirit atma 

Bu müsabakanın neticesinde deı 

alan atletlere madalyaları verileceği 
ayrıca kulüpler arasında bir tasnif 
pılacaktır. Tasnife esas olarak puvan 
ziyetleri aşağıda gösterilmiştir: 

Birinciye 5 puvan 

ikinciye 3 puvau 
Üçüncüye 1 puvan 
Bayrak koşularında kazanan ta~ 

ferdi müsabakalardaki puvanların 
mislini kazanırlar. 

Bu suretle yapılacak tasnif neticesi~ 
en fazla puvan kazanmağa muvat 
olan kulübe bölge tarafından bir k\ 
hediye edilecektir. 

-------
Berlinde 

İngiliz gazeteleri 
müsadere edildi 

- Hayır .. Esasen son günlerde ne· 
dense Metr T evenot yllJama tarzını de
ğiştirmişti. Hemen hemen hiç sokağa 
çıkmazdı. 

demekti. Büyük istifham çöz.ülmüştü. Fa- -----------·--------------------------------------

Londra 20 (A.A) - Berlinden bU 
rildiğine göre Ingiliz gazetelerinin c 
risi Alman zabıtası tarafından müsad 
edilmiştir. Sebebinin bu gazetelerin N 
yorkta görlilmektc olan casusluk da 
sına ait malumatı muhtevi olmalan 
duğu tahmin edilmektedir. 

- Eve zorla girme te~büsü fatan 
gibi şeyi er oldu mu) 

fki defa hınız girdi. 
- Ya? .. 
- Yirmi beş senedenberi burada va· 

zife görüyorum. Bu müddet zarfında bu 
hıraızlık vakalan ancak dediğim gibi son 

%amanda oldu. 

- Suçlular yak.alandılar mı? 

- Hayır .. Ese.en hırsızlar birtcy al-
mamışlardı. Sadece kağıttan karıştırmış
lar, dosyaları devirmişlerdi. 

- Bu teşebbüsten .onra Mctr Teve· 
not kendisine ait bazı hususi evrak ve 
dosyayı daha emin bir yere Akladı ~ . 

- Hayır .. Böyle mühim gördüğü ev· 
rakın hepsini yaktı. 

kat yeTini daha esrarenciz bir cniçin> e 
terketmi~ti. 

Pariste ilk önce Jnnm emin olarak ka
labileceği bir aparbman kiraladdar. Çün
kü Janm Reynuard sokağındaki kendi 
apartmıanında il:amet etmesi tehlikeli 
olurdu. 

Şimdiki buldukları yer, Lülc~nburg 

bahçesi ile Sen-Sülpis lcilisası arasında ve 

salcin b?r mahallede idi. 

-BITMEOJ-

Belçika 
Kralı lngıltereye 

gıtti 
- Şu halde.. Londra. 20 ( ö.R) - Belçika Kralı 

- Metr T evenotun ölürken size bah- Leopold buı;ü.n Ostandadan lngiltereye 
setmek istediği şeylere ait en ufak Lir gitmek üzere vapura binmiştir. 
vesika bile mevcut değil.. Londra, 20 (ö.R) - Belçika Kralı 

Bu son cümle üzerine Jarı. Hanri ve Viktorya gnrında mühim bir halk. kitle-
Cü• birbirlerine bakı~tJlar.. si tarafından kar§tlnnmıştır. Belçika kra-

J an bir müddet siikUttan eonra: lı, kral tnrafından kabul edilecektir ve 

- Metr T cvenot, dedi. Bize yine bir tere fi ne birçok resmi kabutler verilecek.· 
[p ucu vermiş oluyor. Bahamdan kalan tir. Krnl Brübele pazar gÜnÜ dönecek

Mar§ Forcstiyer malikanesinden bahset· tir. 

cvvd denizde boğuldu.. ~ o gün bu· 

gündür d~ birdenbire.. .. 
Acı acı gülcl iim: 
- Bu fdaketltt hep •zcıyı. klıimet· 

çiyi bulayor değil mi L 
- ETCt .•. Talisiz insınlar .. 
- Doğru .. 
Dedim ıvc ~,.·atta sanaı.llrlu~ ebedi 

nası'bini düşündüm, içim karardı gitgide.. 
Acaba felaketlerin hassas ruhtan arayıp 
bu!masl, astıraplan. daha dcıindcn. da
lla candan duydukhm için midir? 

Her halde öyle olmalı ki, neşenin ay· 
dm1ık diyarına değil. eanatkann. mana
larla ve muammalarla dolu ruhuna ge· 
lip çöküyorlar.. i§tc muradına cremiyen 
sazcı ve İşte kansını da.lgaLınn kuca
ğında kaybden deli klarnetçi .. 

Dekorun melankolisini artıran bu dü· 
§Üncelerimi. durgun suya fulatarak sor· 
dum: 

- Deli kl;ırnetçi ııe iı tutardı eski· 
den? 

- Uzun müddet muzıh z.ahitliği 

yaptı. Tekaüt olunca da gddi, köyüne 
yerlqti. .. 

Bu sırada yanımıza köylüler gddiği 

İç.İn konuşmamız yanda kaldı. 
Cece köy odllS'lna gitti.le.. 
Dı.,'lllnda yine Ü§Ütcn bir rüzgar var

dı. Yavl havası baska oluyor .. 

fri çam kütüklerinin yandığı ocak, kı

zıl alevJeriylc cmıer duvarları ışıklandı· 
rıyor, olı:pyıcı Lir sıcaklık dağıtıyordu. 
Köylülerden biri: 

- Kusura kalma ama beyim, köyü· 
müze niçin geldiğini anlamak iıtiyorum .. 

Dedi. Güldüm: 

- DoktorJar dağ rüzgarı sana eyi ge
lir. dediler •• Ben de .lu.ılktım, geldim.. 

- Çok eyi ettin beyim!. 

- Sonra ben. halle türkülerini. halk 
~7.cı!anm gönülden seven bir adamım. 
Köyünüzün bu bakımdan zengin olduğu· 

nu da söyl~crdi. Sırası geldikçe saz· 
cılarınızı dinliyecek, türküleriniz.i yazaca
gım. 

Söze ihtiyar bir köylü karıştı: 

- Öyle İ9e beyim!.. Bizim Recep 
e.dınd meşhur bir sazctmtz var.. Onu 
bir dinlemelisin .. 

- Evet. söylediler. Şimdi çai;ırtlak 
gdınez miı 

Cenç muhtarın yüzüne baktım: 
- Ne dersin} •• 
- Biraz zor.. .Ak.i gibi gavur dayı 

da ortalarda yok .. 
Bizim Çolak atıldı: 
- Sen gider.en gelir bellc.i.. Hele bir 

bakıver canım .. 
Muhtar ümiuiz bir halde kalktı, gitti. 

Amerika Dahiliye nazırı diyor ki 

Mantık limhası sönüyor 
Mantıksızlığın zaferini görüyoruz 

Paris 20 (ö.R) - Dün akşam irad et-ı Fakat şimdi, maalesef mantıksızlığın bu 
tiği bir nutukta Amerika dahiliye na-, zaferini hiç birimiz inkar edemeyiz. 
zırı ezcümle demiştir ki: Bununla beraber bu son günler bize 

cDiğer memleketlerde mantığın lam· büyük bir ders vermiştir. Amerikanın 
baları yavaş yavaş sönmektedir. Bu ıam- istiklali ancak Amerikalıların elindedir. 
balar yeniden dünyayı aydınlatacak mı? Onu müdafaa etmek için hiç kimseye 
Hiç kimse buna cevap veremez. Fakat muhtaç değiliz. Hiç kimseye yalvarmak 
bu vaziyet, bizim memlekette de tekrar- mecburiyetinde de değiliz. Biz ancak 
lanmasın. Beş sene evvel, diktatörlerin Allaha dua ederiz. Yeni kurulan antifa
fikirleri ortaya atıldıkça mantıklı hiç bir şist kurumun büyük bir ~vi vardır. 
insan onların muzafferiyetine inanmazdı. Onu yerine getirecek.> 

İskandinav yada 
oturan Çekoslovaklar 

Prag 20 (Ö.R) - Ingiliz ve Iskandi· 
nav sefirleri, Prag hükümetinin nezdinde 
bir teşebbüste bulunarak, Ingiltere ve 
Iskandinav memlelı.:etlerde yerleşen Çe
koslovak. mültecilerinin vaziyeti hakkın
da görüFtelerde bulunmuşlardır. 

Lord Stanleyin 
cenaze töreni 

Londra, 20 ( 0.R) - Dominyonlar 
nazın Lord Stanleyin millt cenazesi bu
gün kaldınlmı~tır. 

Sabahleyin dini bir merasiaı olmuıı· 
tur. Kralın yakınından bir ~ıs VI ıncı 
Jorju temsı1 ediyordu. 

-01M1~;;9"U$G~ll\N~ 
y,,·ı.an,PUAT IEDIP ~ 
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lzmitte 
Talebeler ıcın • 
hususi tren 

----0-----

lzmit (Hususi) - Vilayetin mücavir 

köy ve lcasabalarından, orta tahsiilerini 

§Clırimizde yapan talebeler ve.ait yü-

zünden büyük mü;ık.üli.ta uğramaktalu

dı. Bilhassa trenleri olan mıntakalardan 

gelen talebeler, tarifelerin ders saatle· 

rinc uygun olmaması münasebetiyle 

mektebe devam edememek vaziyeti ile 

karıılaşmışlarda. Vilayetin nafıa vekale

tine yapbğı müracaat üzerine ders saat· 

lerine uygun olarak hususi bir trenin 

Tavşancıldan fzmite kadar olan istas· 

yonlardalci talebeleri banliyo fiatiyle iz. 

mite getirip götürmesine vekaletçe mü

saade buyurulmuııtur. Nafta vekaletinin 

bu lütuf ve alikaa talebeleri ve talebe 
velilerini pek sevindirmiş ve minnettar 
bırakmıştır. 

- Bilmem .. 
Ve teessürünü saklayan bir sesle ilave 

etti: 
- Elim değmemiş olacak!.. 

- Öyleyse şimdi tam sırası .. Her hal-
de misafirini kırmak istemezsin delikan· 
lıml... 

En ha..aaa yerine dokunulmuş ~ibi: 
- Gözüm, başım Ü.9tüne emme ... 

Seni memnun edemem deyi korkuyo-
rum. 

Dedi. 

- Düıündüğün şeye bak Recep!.. 

Hitler yeni 
toprakları geziyo 

Bcrlin 20 (ö.R) - Dün Avustu~ 
bir teftiş yapan Bay Hitler bu gün Sil 
mıntakasını ge7.tn.iştir. 

Linz 20 (Ö.R) - B. Hitler dün 
saat 20 de buraya gelmiş ve harar 
karşılanmıştır. 

Kiralık ev 
Bütün asri konforu haiz 5 odalı 

içinde elektriği, suyu, banyosu, fev 
ade nezareti olan Güzelyalı 54 üncü 
kak.ta ( eski Nuribey sokak ) 6 num 
lı ev kiralıktır. Her gün öğleden e 
ayni eve müracaat. D.4 S.• 

Kiralık daireler 1 
1 inci kordon Saman iskelesinde u 

kiralık daireler vardır. 
Müracaat: Saat 16 dan sonra Yeni 

idarehanesine. D.4 S.• 

Ba~ını önüne e~di: 

- Saz çalmak isteği, adamın içind 
gelmeli beyim 1.. Boşuna olmaz ki b 

Recep, doğru söyliyordu. Dediği 
bu i;ler cbo~unal> olmazdı. 

- Hakkın var delikanlım, dedim. 
Fakat bizim de gönlümüz bu gece ea 
dinlemek istiyor .. 

Muhtar, benden yana çıktı! 
- Evet .. Evet ... 
Dedi ve gençlerden birine 

rek, Recebin evine gidip sazını ge · 
sini söyledi. 

Kalbim, tatlı bir heyecanla çarpıyordu .. 

Dedim ki: 

- T anı;ıtığımıza sevindim 
Dedim. 

d lik nI Haydi sazını getir de dinliyelim ... e · a ı .. -BlTMEDl
f7.Z7/.7LYY.7.'~/'.A'J'Y':/2"AJ.WWWW owc~r~~••lll!! 

- Bizi kırar mı acaba} 
Birkaç •es, birden cevap verdi: 
- Yok.. yok. eyi çocuktur!. 
Ve ben. lm cEyi çocuğun> ve bağrı 

yanık delikanlının gelmesini sabırsızlık· 
la beklemeğe b:ış!ad ım .. 

Çok geçmeden muhtar, yanında sazcı 
Heccp oldufıu lıalde İçeri girdi. Recep, 
dedikleri gibi. esmer bir delikanlıydı .. 
Mahcup bir tavrı vardı. Muhtar kendisi
nı: 

cBizim Recep! .. » 
Diye takdim ederken hafifçe kızardı

ğını ve boynunu büktüğünü gördüm. 
Oturdular. Recebe: 

Yüzündeki kırmızJık biraz daha can
landı .. Sağ elini göğsüne götürdü: 

- Eksik olmayın. sağ olun!.. 
Oca.ğın kızıl ışıkları, Recebin esmer 

yüzüne vurdukc;a manala§ıyor, hatların
daki vuzuhu çoğaltıyordu. Bu dağ deli
knnlısında da görülen deruni vakarın 

izleri vardı. Dedim ki: 
- Recep, hemşehrilerin sazını çok 

övüyorlı:\6- Şunu bir dinlesek olmaz mı) 
- Söyledikleıine bakmayın beyim 1 

Beni sevdikleri için sana övmüşler .. Çok· 
tandır sazı elime aldığım yok.. 

- Neden} 
Gözlerini ocağın alevlerinde gezdir

di: 

Alaiyeli Abdullahta 

Yeni Fiatlar 
Rekabetsiz satışlar 

Pazarhksız salı§ kanunwıun tatbikinden itibaren mağazamızd 
kumaılann fiatleri rekabet kabul etmiyecek derecede indiriler 
maktu fiat tesbit edilmi§tir. 

Yeni gelen Donneuil Fi§er, Fayn Vulen yerli ve Avrupa kuma§la 
ın etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın müıteril · 
e tavaiye ederim. 

Peıtemalcılar Ka.zm.irci 
H. ALAtYELI ABDULLAH 

(2902) 
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Ne de kolay çıkan canı varmış .. 
Uğurlar 

yarar. 
olsun, bizim altın kesesi 
Altınları bozdur bozdur, 

öte 
güle 

dünyada işine 
güle harca •. 

Sebutiyano, prap mqrabaauıı mua• 
nm üzerine bmılıar bıralcmaz ellerini he
men midesine götürdü. 

- Aman .. 
Diye lavranmağa bqladL 
Eftimin kanın köte<fen oealendi: 
- Haydi çabuk .• Herifin bir dakika· 

lık ömrü kaldı. Can çekiıirken sen de 
deliği aç. 

Sebaatiyano: 
- Alc;al<lar .. Katiller .. beni öldürdü

nüz. 
Diye boğuk boğuk söylendikten son

ra olduğu yere yıkıldı. 
Bir müddet debelendikten sonra ha· 

reketsiz kaldı. 
Haydut, fıraattan istifade muanın 

üzerinde kalmıı olan altın kesesini Efti .. 
min karısına göstermemeğe çahşarak ce

bine end.irm.İ§ti. 
Sonra odanın ortasında bulunan bir 

halkaya yapııb çekti. Bir insan çılr.acalı: 

kadar bir delik açıldı. 
Açık yerden odanın içine serin bir rüz 

gir yayıldı. 
Bu delik. denize kadar uzanan bir la

iıma açılmakta idi. 

- Ooof.. Ama da aiumıJ. 
Djyerek aöyleniyordu. Gözlerini ihti

raaın bürüdüğü haydut, cebinde da
ha bqka kıymetli §eyler var mı diye Se
baatiyanonun üzerine eğildi. 

Odanın yan karanlığı içinde ve bulun-
duğu köşede oabınnzlanan lr.ötriim kan: 

- Çabuk.. Çabuk.. ol .. 
Diye aabırsızlanıyordu. 
Boğuk bir hınlh .. duyuldu.. Bir deb

renme sesi etrafı sanh. 
Ve delile.ten aş.ağı bir cisim yuvarlan

dL 
Bunu bir küfür ııesi talr.ip etti: 
- Hay Meryemananın domuzu .. 

Amma da çabuk. çık.an canı varını~ be 

herifin .. Kahpenin dölü .. Bizim albn ke· 
aesini de birlikte götürdü. Öte dünyada 
bozdurup bozdurup güle güle harca -
sın. 

Ve böyle söyliYerek Sebastiyano aya
ğa kallr.b. 

Bu, nasd olmUftu? 
Haydudun zehirli taraP getirdiğini an

lıyan Sebaatiyano herifin dikkatini para• 

ya çevinnelc için cebinden alhn kesesini 

Hangi hayalet, silô:
hin yerini Jeğiştirdir 

çıkannıı. Keseyi masanın öbür ucuna 
kaaten koymuş ve haydudun gözlerinin 
o tarafa çevrilmiı olmasından istifade 
ederek ve esasen birbirine benziyen maş
rabalan değiıtimıiıti. 

Madam Eftim bu vaziyeti görünce bo
ğuk bir feryat kopardL 

Yerinde çırpınmağa bqladı. 
Diğer haydutlan çağumalt üzere ağ

zını açhğı sırada Sebutiyano karşısına 

dikildi. 
- Muhterem Madam.. dedi. Eski 

dostlarınızı siz böyle kestirme ölüme 
gönderme adetini ne zamandanberi tat
bik ediyorsunuz) 

Kötrüm icadının gözleri birden fal ta

t• gibi açddı. 
Sebastiyanoyu tanırnı§tı. 

- Ne.sıl.. Siz.. siz.. burada.. neden 

kendinizi tanıtmadınız. ah.· Eftiın sizi 
görünce ne kadar çok oevinecelc.. fakat.. 

Kadın birden durakladı. Sonra buru
şuk suratını ekti terek: 

- Y okaa... dedi.. Siz buraya yengeç 
Kosti tuafından mı gönderildiniz) 

-BiTMEDi-

Yeni bir kasa hırsız
lığı usulü bulundu 

Bir çığlık kopararak yere dÜflDÜf olan 
genç kız ise bayılınantlfb. Diittüğii yer
<ıen korku ve debfet içinde gözlerini bu 
açık deliğe dikmiıti. 

Zehirle öldürülenlerin bu delikten atıl· --o~ - - --0-
dıldannı bir haftalık tecrübe gÜzel Zoiçe- Bu bir zabıta hikayesi değil, bu oırada Londrada alb aydan beri lngiliz gizli 

ye öğretmişti. 
O kadar istediği halde zavallı vilılyet

liyi mukadder ölümden kurtaramadığına 
çok üzülmüştü. Aynı zamanda elinde 
olmıyaralı: çığlık lr.oparmaoı üzerine bay• 
dutlann kendisine de dÜJ111an olabilecek
lerini dütünerelc korkusu bir kat daha 
&rtmlfb. Hele Eftimin kötrüm kanamm 
hayduda: 

- Çabuk ol.. Sonra da bu kahpenin 
işini yola koy .. 

Belçika polisini çok merakla meşgul eden polis teşkilahnın takip etmekte olduğu 

bir cinayettir. Belçikada Naat ıebrinde 
Leman ismindeki karı kocayı komoulan 

birkaç gür\ üatüste görmeyince merak 

ediyorlar, evlerine girmek istiyorlar. Fa
kat bütün kapılar kapalıdır. 

Polia, çilingir getirerek kapılan açh• 

nyor ve yatalı: odasında kariy\e kocanın 
ceaederini buluyor. Erir.ek döşeme üze
rine oerilmiştir. Bir tüfek kuryunu kafa-

bir hadise vardı : Ka.ıa soygunculuğu.. 

Bir haydut şebekesinin işi olduğu tesbit 
edilen bu soygunculuğun bir huausiyeti 
vardır : Kasalar aessiz bir patlayıcı mad

de ile delinmektedir. Bu hadiseyi büyijk 
bir alaka ile tak.ip eden polis, nihayet 
ses çıkarmadan patlıyan bu maddeyi 

bu1muıtur. Samaonit denen bu patlayıcı 
madde en sağlam ka.salann dahi. kalın 
cidadannı kolaylılda çökertmektedir. 

Demesi genç laza feci bir akıbet ihti- aıru patlatmış, icadın da karyola üzerin- Polis dosyalanna göre bu eoy~cu .. 
!arın, altı aydan beri çaldıkları para bir malini anlatml§ oluyordu. 

Bağırmak ta neye yarardL 

Meyhaneden doğru ise uğultular git-
tikçe kuvvetli alcsetmeğe başlamışh. 

Ne oluyordu? 
Acaba yengeç baskın mı yapmışb. 

Haydut: 
- Haydi bakalım babalık.. Gittiğin 

yere bizden de selam götür diyerek ma· 
llll11111 alhna eğildi. Sebaatiyanoyu baca
iından tutarak deliğin kenarına doğru 

aürüldedi. 

de yatıyor. O da yanağına yediği bir kur
şunla ölmüş. 

Fakat işin muammalı tarafı burası de

ğil.. Cinayet aleti olan tüfenk icadının 

aol tarafında duruyor. Hem de dolu ola
rak. 

Zabıtayı meşgul eden mesele şu: Kapı 
içeriden 1'ilit1i olduğuna göre cinayetten 

sonra içeriye kim girdi ve nasıl girdi) 

Hiç kimse girmediyse tüfenlr. nasıl oluyor 
da dolu bulunuyor? 

milyon 800 bin frank tuhnaktadır. Fa
kat polis, hırsız şebekesini teşkil eden
leri bir türlü ele geçirememiştir. 

---··---
Kız kacırma , 

Cumaovası nahiyesine bağlı Develi is
tasyonunda kardeşi lsmailin yanında 
bulunan Bn. Nedimeyi kaçıran lbrahim 
oğlu Kamil yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

Tarihi macera Demir 

lngiltere -Avrupa maçı 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Ayın 26 sında Londrada yapılacak 
Zürih (A.A) - F.t.F .A. komisyonu' Elaıelsior Rube - Rasing Straıbrgı güreg ekibi, birleşik Amerika serbest gQ. 

1ngiltereye karşı oynıyacak olan Avrupa 6-1, n!I§ ekibi ile şehir halinde 6,000 seyird 
takımının 16 oyuncusunu tesbit etınlştir. Rasing Lens - Antib 1-1, önünde karşılaştnıflardır. 

Avrupa takımının kat't şekli Amster- F.C. Ruen - F.C. Soşe 1-0, Birleşik Amerikalılar, Stokbolmda <»-
damda Hollanda B. milli takımı ile yapı- Sc. Fives Lll - Olimpik Marsey 0-0, duğu gibi bu defa da galip gelerek AJ.. 
lacak olan antrenman maçından sonra Aa. kan - Rasing Parls 1-2, ınanları 5 - 2 mağl(lp etmişlerdir. 
anlaşılacaktır. Amsterdamda yapılacak F.C. Mets - Raslng Rube 1-0, F.C. Set- Netice şudur: 
olan bu antren mana Hollandalı futbolcu Olimpik IJl 2-2 56 Kiloda Mak Daniel, Alman Fiferi, 
Kaldenboven ile İsviçreli Vemati de da- Sen Etlen - Lö Havr 4-2. 3 dakika, 61 kiloda Amerikan MUard, 
vet edilnıiştir. Macarisfıında: Alan Pulhaymı 3 dakikada, 66 klloda 

Evvelce oyuncu vermekten istinklf Budapeşte (A.A) - Llk maçlarının Alman Vaykart Amerikan Skrlvenl 6 da-
etmiş olan Macaristan, futbolcularını F. son neticeleri şunlardır: kikada 15 saniyede, 72 klloda Amerikan 
tF.A.nın emrine Amade kılmıştır. Hungarla - Budafok 0-3, Ujpest - Boç- Jakob, Alınan Neteshaymi 3 dakika, 79 

Buna mukabll Çekoslovakya, red ce- kay 6-1, Elektromos - Ferençvaroş 1-2, klloda Alman Şefer, Amerikan Kravfor-
vabı veımiştir. Guglo - Föbuş 0-1, Solıınk - Suerketaksl du 9 dakika 15 saniyede, 87 klloda Anıe-

Avrupa takımına seçilmiş olan 16 3-2, Seged - Neıru:eti 2-4 . rlkan Harbll, Alınan Eratı 3 dakika, ağır 
oyuncu şunlardır: 1..,;çrede: siklette Amerikan GUstavson, Alınan 

Kalecller: Raftl (Almanya), Alivierl Bem (A.A) - Llk maçlarının bu haf- Bömeri 3 dakikada mağl(lp etmiştir. 
(İtalya), müdafiler: Foni, Rava (İtalya) takı neticeleri şunlardır: BASKEI'BOL AVRUPA 
Biro (Macaristan), muavinler: Kupfer F.C. Luzern - F.C. Grenşen 2-2 , ŞAMP!YONASI 

Fitzinger (Almanya), Andreolo (İtal- Lozan spor - Nordstern 1-1, Roma 17 (A.A) _Kadınlar arasınıh 
ya), ~ (Macaristan), . Şadöfon - Yung Fellovs 0-0, yapılan Avrupa basketbol şampiyotullll< 

Muhacimler: Aston (Fransa), Kolosı, Groshopers - F.C. Lugavo Z-1. nın dördUncU gUnil, İtalya ve Lehistan 
Piola (İtalya), Braine -~elçika- Brustad F. C. Bal-Yung Boys 0-0, ekipleri muvaffak olmakla beraber, bllf" 
-Norveç-, Doktor Saroşı, Şengeller Ma- F.C. Bul - Servet 0-0. ta giden Litvaııyaya yaklaşmamışlardır. 

caristan. . Belçikadıı: İtalya ekibi İsviçrelileri 58 - 8, Lehl.. 
Amsterdam (A.A) - 26 llkteşriıı Çar- Brilkııel (A.A) - Bu haftaki ıı.k maç- tan ekibi Fransızları 24 - 19 nıağ!Qp eı. 

şamba günü Londrada yapılacak olan ve !arının neticeleri şunlardır: mişlerdir . 
büyük bir alfu ve heyecanla beklenen S.C. Anderleht - C.S. Briigge 0-1, TEN!S 
İngiltere - Avrupa futbol maçı için Av· Darlng - Stand Lütlş 2-1, Londra 17 (A.A) -Kins kulübünde 
rupa muhteliti 23 llkteşrinde Hollanda La Gantuaz - tl'nion Sengilluaz 0-1, başlanan tngiltere kapalı kord tenis maç-
B. milll takımı ile son bir hazırlılı: ant- Berso A.C. • Olimpik Şarlrua 5-1, larında Fransız Borortra dokuzuncu de-
renmanı yapacaktır. Bu antrenmanda, F.C. Moşel:n - F.C. Anvers 2-3, fa olmak üzere şampiyon olmuştur. 
16 oyuncu muhtelif yerlerde ayn ayrı Lierşe S.K. - Vite Star 6-3, Finalde Butler ile karşılaşan Borortn 
tecrübe edlldilı:ten sonra takım kat'ı şek- F.C. Brilgge - F.C. Boom 3-0. rakibini 6 - O, 4 - 6. 4 - 6 maf\\Qp et-
lini alacaktır. Bu tecrllbeye tahsis edil- ltalyadtı: mlştir. 
miş olan Hollanda B. millt takımı §il şe- Roma (A.A) - Llk maçlarının son Kadınlar arasındaki maçlar bugün y,.. 
kilde sahaya çıkacaktır. neticeleri şunlardır: pılacaktır. 

Kaleci: Disktra, F.C. Bolonya - Lazio Roma ı-0, HOKEY DONYA ŞAMPiYONASI 
Müdafiler: momvliet, Van Gerland, F.C. L!vomo - Novara 0-2• Amsterdam 17 (A.A) -1940 Olimpl-
Muavlnler: Stam, Vallaart, Bool, F.C. Bari - F.C. Mllano 2-l, tl da ıimı '- anla '-·· lan Genua 93 - Sampierdarena 0-1. ya arın yap yaca,.. şı~,,.. o 
Muhaclmler: Vels, Vente, de Baer, Hokey dünya şampiyonası yerine diğer 

edekl Aınbrosiana - Yuventwı Torlno ~ Neputıınus, Ooıns. Y er: Klol:eme- ' bir dünya ııampiy<>nasının yapılmasına 
yer, Kuyten, Bekenes, Vroomen. F.C. NapoU - F.C. Trleste 2-0, karar verilmiştir. Şimdilik, bu tumovaya 

lngilteTede . 

Londra (A.A) - Bu haftaki lik maç-
larının neticeleri şunlarclır: 

Birmlngham - Derbl Kauntl S-0, 
Bolton Vanderes Everton 4-2 

Karlton - Hudersfield 2-1, 

Çelzea - Arsenal 4-2, 
Lids Unaytid - Volverhampton 10-, 
Layçester Siti - Sunderland 0.2 , 
Liverpol - Aston Villa 3-0, 
Mançester Unaytid - Blakpol ~. 
Midlesburg - Grimbi Tovn 3-2 
Preston Northend - Portsmut Z-2, 
Stoke Siti - Brentford 3-2, 
Franaad4: 
Paris (A.A) - Llk maçlarının bu haf

taki neticeleri şunlardır: 

A.S. Roma • F.C. Lukka S-0, 12 milletin istirak edeceği tahmin edil-
F.C. Torino - F.C. Modena 4-2 mektedir. 

NORVEÇ ŞAMP:J;YONASI Böylo bir turnovaya karşı 1nglltereı 
Oslo (A.A) - Norveç futbol ~ampiyo- Skoçya ve trlandanın büyük bir allb 

nasının finali Yöndalen ile Fredrikstad gösterme-kte olduğu anlaşılmaktadır. 
arasında yapılmıştır. 10,000 seyircinin Turnova, 60,000 seyirci almak kabili. 
hazır bulunduğu bu maçta aralarında yetinde olan AmstNdam stadında yapı
meşhur sol açık Brustadın da bulunduğu lacaktır. İtalya, yeni Zelancla ve AVU9o 
Fredrikstadlılar, çetin bir mücadeleden turya enternasyonal Hokey federasyo-
sonra 3 - 2 galip gelmişlerdir. nuna kaydolunmuştur. 

ALMANYA - MACARİSTAN EL SPARTAK SOVYET KUPA 
TOPU MAÇI ŞAMPİYONU 

Budapeşte 17 (A.A) - Almanya elto- Spartak kulübü, bu sene SovycUeı 
pu milli takımı ile Macaristan milll ta- Birliği futbol kupa şampiyonluğunu ka
kum arasında yapılan karşılaşma 14 - 5 zannııştır. Sovyet kupası, ilk defa olarak 
Almanların galibiyetile neticelenıniştir. 1936 da 96 ekip arasında çarpışmalara 

Gtl'REŞ •ebep olmuş, geçen sene bu maçlara 120 
Stutgard 17 (A.A) - Almanya serbest bu <ene ise 286 ekip iştirak etmiştir. 

aske 
wz --ve esrar romanı 
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Fransa tarihinin 

1kördüğüm nokta~ıJ 
- Gniafon .. 
Diye mırıldandı .. 
Kanbur. arabanın kapı.sını kapadı. 

Ba,ını pençereden İçeri uzath 
Madam Skarron •oiiukkanlılığını elde 

etmişti. 

- Ne var}.. Dedi .. Yeni bir talimat 

bir .. emir mi verece.bin) .. 
Kanbur ıcrt ve keıik cevap verdi : 

- Hayır .. Sadece anlamak istiyorwn. 

Kralın salonunda bugün neler reçti). 

- Hususi olarak bizi ala.kadar eden 
bir şey olmadı. 

- Ben de sarayda idim .. Salona gi· 
den koridorun büyük sütunlarından biri

nin arka.sına saklanmıştım. Kraliçenin 

dam dönörlerinden çok güzel bir k1Z1n 
birden bire bayıldığını söyliyorlardı. 

- Evet .. Oldukça giizel bir kız. 
- Sonra bu kızı sarayda h.iç kimse 

tantmıyormuş .. 
- Evet .. Ben de ilk defa gördüm. So

racakların bu kadar mı}. 
- Şimdilik bu kadar .. Halbuki .. şey 

zannetmiştim de ne kadar çok kork.mU§ .. 
tum .. Maamafih bu gece gelip sizinle 
konuşacağım .. 

- Bu gece mi} Jmki.naız .. 

- Haniya tartlanmız .. 
- Evet .. Amma .. Şey .. Nasıl söyli-

Yeyim .. Bu gece imkanı yok .. 
- Pek ili. keyfim ne zaman iaterse o 

l:anıan gelirim.. Haydi.. Uğurlar olauo 
•nne .. 

Kanbur bunları söyledikten sonra iil-

rcnç bir vekilde sırıttı. 

Araba hareket ettikten sonra da ken
di kendine mırıldandı .. 

- Anlaıdd.L. Bizim valide bize iha
net ediyor .. Zavallı .. Bu hareketi ile be· 
nim plılnımın muvaffakıyetine daha faz· 
la yardım ettiğinin farkında değil. Şim· 
dilik yine gözcülüğümüze devam edelim. 

Şövalye Dö Loren, Kontes Dö Suvason 
ve Montespanın ne yapmak istediklerini 

muhalckak öğrenmeliyim .. 
Epeyce bekledi. 
Akşam olmuş .. Gecenin karanlığı et

rafı baahrmı,tı. Luvrun kapısından bir 
arabanın çıktığını gördü. 

Ditleri arasından homurdanıyordu: 
- işte onlar .. 

Ve araba yanından geçerken büyük 
bir çeviklikle hemen arkasına bakındı 
ve arka dingilleri üzerine oturdu. 

Etraf karanlık olduğu için onu kimse 
görmiyordu. 

Araba, Luvrdan uzakJaşıyor ve eüra~ 
tini arbrarak Sent ÖıtatJ kili.ıJsına doğru 
gidi,rordu. 

N .. yet kilia.anın önünde durdu. 
Gniafon onların madam Davidin evi

ne gitmekte olduklanru anlamıı ve kili
.adan daha evvel athyarak. çamaıırcı ka

dının evine koşmuıtu. 
Evi kapalı buldu. 
- Ya .. diye mırddandı. Bizim muh

terem valide çamqırcı kadını uzaldq· 
bnnq.. Fak.at piç oğlunu o kadar kolay 
atlatamıyacağını kendisine göatermek il-

zun .. 
iğrenç cüce böyle •Öyliyerelc kapının 

topuzuna basmak auretiyle üetteki · pen

çere pervazına yap!fb. Camı yumrukla

mak ıuretiyle elini sokarak pençerenin 
mandalını açb. Kendini yulr.an çekti ve 

eve .. Kapının arkasına atladı. 

Valcti dar olduğu için hemen merdi
venlere ko,ıu. Aralık kapıdan madam 
Skanonun odasına girdi. 

Madam Skarron oğlunu kartıaında gö
rünce birdenbire bir feryat kopardL 

- Sen .. Sen.. 
- Evet muhterem annec.ıgun.. ben. 

- Fak.at.. içeri nasıl girdin. 
- Nasıl olacak.. Kapıyı kapalı bu-

lunca pençereden · girdim. Yalnız biraz· 
dan gelecek olan misafirlerinize de aynı 
yolu göstermenizi size tavsiye ederim. 

Madam Skarron :ıatırmlfb. 
Ne söyliyeceğini bilmiyordu. 

Bu iifenç mahlakun bu sırada orada 
bulunması kendisi için ne büyijk bir teh· 
like olduğunu anlıyord1L 

Onu buradan uzaklaştırmak için bir 

bahane bulmalc lazımdı. 

Kendine hilr.im olmağa çalıpl'Bk: 
- Gniafon.. dedi. Sana bu akıam 

gelme dedim. Çünkü bu ak~am buraya 
gelecek. olanlar kendileriuin 1'im~e tara

fından görülmesini istemedikleri gibi bu
rada görü~ülecek olanların da gizli kal
masını istiyorlar. Mesele o kadar mühim 
k.i.. Şayet .sizi görecek olurlarsa muhak

kalc meThamet etmeden öldürürler. lıte 

sana acıdığım ve seni korumak istediğim 
içindir ki böyle hareket ettim. Sözümü 
dinle de ... 

Kanbur bir kahkaha eavurduktan 11<>n

ra: 
- Ben, dedi. Nasihat almağa dei.il. 

emir vermeğe geldim. Yakıt var .. Nere
de iae gelecekler .• Buraya gelmezden ev
vel bütün bildiklerimi ve bu ifte •izin na
aıl bir rol oynadığınızı tafıilô.tiyle bir U
ğıda yazarak. Rozarj adında bir dootuma 
bırak.hm. Eier yar1n sabah eai ve salim 

olarftılc Rozarjın yanına dönmiyecek olur
sam o zaman dostum kendisine bırakb
ğım ıafsJatlı kağıdı doğruca krala t ... 
dim edecektir. Kralın burada misafirinll 
bulunan zab naad bir düşman teliikkl 
etti&ini biliyorsunuz. Böyle bir düımam 
aakladığınız ve kendi aleyhinde kurulan 
komploda faal bir rol aldığınız için sizin 

<ezanız da her halde ölümden hafif ol
ml)'a::ak. Görüyoraunuz ya .. Benim gibi 
eiz de aynı ölüm tehlikesi içindeıiniz. 

Madam Skarron titredi. 
Gniafonun, bu tehdidi ona yelkenlb

ri suya endirtmişti. 
Kan bur devam etti: 
- Bana itaat eder ve vaadinizde da

tursanız ben de vaadimi ifa ederim. Be.ı 

ni dinleyin ben burada görüıülecek teJ'
leri muhakkak ~uTette öğrenmeliyim. 

-BiTMEDi-

Mektep kitapları 
Bu sene Kültür Bakanlığınıııı. 

baıdırtmıt olduğu bütün mektep 
kitapları Hisar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

SATILMAKTADIR 
1-26 (2985) s. 6 



SAYFA: 6 YENi ASIR 21 lLK TEŞRtN CUMA 1938 

Dün başlayan Kızılay haftası ve dün açılan Güzelyalı 
Okulu törenlerinin intibalarından 

Kızılay haftası başladı ispanya Hariciye Nazırının bir makalesi 

Gençlik 
güzel 

Cümhuriyet meydanında 
bir geçit resmi yaptı 

ispanya ·basit bir pazarlık 
Mahalli değildir 

En büyük ~fkat müessesemiz Kızılay! evvel tören yerinde toplanmışlardı. 
cemiyetinin her sene tekrar e1mekte ol- Torende vali, belediye reisi, parti mü

dut'U hafta, dün törenle açılmıştır. Kı- messilleri, okul müdür ve muallimleri 
ulay kurumunu temsil eden heyetler kol hazır bulunmuşlardır. 

k 1 eh 
· uhl lif tl · d d 1 Törene istiklal marşile başlanmış ve o ş rın m e sem enn e o aşa- . . .. .. A . . . 

k 
· te · A kn d tm' 1 d' derın bır hurmet sükutu ıçınde dinlen-ra ceıruye yenı aza y e ış er ır. . 

mistir. Kız lisesi talebesınden Bn. Nebiye 
Dün öğleden sonra saat 15,45 de -~~m- Ö2'~ehir onu takiben de erkek lisesi ta-

huriyet meydanında Kızılay gençlıg1 ta- 1 b . d B S . b' nutuk s·o·~· e esın en . aınım ırer .; -
rafından parlak bir geçid resmi yapılmış- Jiyerek Kızılay cemiyetinin, Türk cemi
tır. Güzelyalı semtindeki mektepler ta- yeti içinde işgal ettiği büyük yer~ işaret 
k-bcleri ve izciler önlerinde Süel muzika etmişler ve her. Türk gencinin bu cemi
bulunduğu halde saat 15,45 de kordonu yete müzaheret mevkiindc olduğunu 

takiben cümhuriyet meydanına gelmiş- tekarlamıştır. 
Jrrdir. Diğer gençlik toplulukları daha Atatürk heykeline Kız.ılay gençliğinin 

Türkiye - Almanya 
Arasında imza ve vekiller heyetince 
tasdik edilmiş olan ticaret anlaşması 

Türkiye cümhuriyeti hültümeti ve Al
man hükümeti, iki memleket arasmdali 
ticari mübadelatın ink.ipf ettirilmesi 
arzusiyle mütehuaia olarak, atideki hu
euslan kararlattırmıtlardır : 

Madde 1 - Her iki memleketten biri 
ımcnşc:li qya, diğer memleket arazisine, 
ithal memleketine ithal anında cari olan 
umumi ahkama tevfikan ithal olunacak
tır. 

Madde 2 - Her iki memleket menı
,eli olup, i~bu anlaıtmanın meriyete gir• 
meainden sonra sevkedilecek olan emti
aya, ili~ik nümuneye uygun bir mel\§e 
tahadetnamesi terfik edilecektir. 

Türk ihracatına ait mente tahadetna
melerine (renkli kftrıttan) bir cB> nüa
haın terfik olunacaktır. 

Alman gümrük malamab, Türlciye 
arazisi men~eli mallara, Türlciyenin da
hili mevzuatına tevfikan, terfik e~ilecek 
olan menee ,ahadetnamclerinin cB> 
(Renkli kağıttan) nüshalarını bu mal
)ann ithali sırasında damgalıyacaklardır. 

Bu ııekilde damgalanan ikinci nüsha
lar, Alman ithalatçıları tuafmdan bila 
teehhür Deutsche Verrechnungskaue'ye 
tevdi olunacaktır. Mezkur müessese bun
ları, ait oldukları tahsil ihbarnamelerine 
terfik e<lerek Türkiye cümhuriyet Mer· 
kez Bankattına gönderecektir. 

Alman gümrük idaresince bu suretle 
damgalan~n menşt: şahadetnameleri 

cB> (Renkli kağıttan) nüshaları, Al
man iıhalatc;ı tnrafından mal bedelinin 
hini tediyesinde Dcutsche Verrech
nun,...~kt'ls .. e"l'C ibraz edilemediği takdir
de, mezl:ur müessese tahcıil ihharname
l<·rini bu snhadeınamelı-.r olmaksızın 

gönder,..cektir. 
Surası muharrerdir ki, Deutsche Ve\'· 

r<:chnungekasse, malların tamamen güm· 
rüklenmesinden sonra, işbu şahadetna· 

melerin ithalatçı tarafından Türkiye 
Merkez Ciimhuriyet bankasına bilahare 

diğinden, bunlar Cümhuriyet Merkez 
bankasının tahsil ihbarnamelerine leffe
dilmek üzere talep olunmıyacaltır. 

Madde 3 - Her iki mem1ekette, va
zifeleri Türk - Alman iktısadi anlaşma
larının tatbikatına müteallik bilcümle 
mesaili tetkik ve müzakere etmek olan 
birer hükümet komitesi kurulacaktır. 
Y ekdiğeriyle doğrudan doğruya ve da
imi surette temas halinde bulunacal 
olan bu komiteler, bilhassa bugünkü ta

rihle imza edilmit olan Türkiye ile Al
manya arasındaki ticari tediyelere ait 
anlatmada derpiş edilen A hesaplannın 
nihai müvuenesinin, Türk - Alman em
tia mübadelatı seyrine nazaran, gayri ta
bii bir fark ile tehlikeye düşmesine ne
zaret edeceklerdir. 

Bu maksatla her iki komite, ihracatı 
arttırmaya veya akit taraflardan biri ve
ya diğerinin ithalatını tahdide matuf 
tedbirleri müttereken kararlattıracallar
dır. 

Her iki hükümet yekdiğerine, kendi 
k~miteainin kimlerden müteşekkil ola
cağını mümkün olan aüT'atle bildirecek

tir. 
Bu komiteler, her iki reiaten birinin 

talebi üzerine toplanacaklardır. 
Bu komiteler, muhtelit tali komiteler 

t~kil ve kendilerine mütahassıslar teT· 
fik edebileceklerdir. 

Madde 4 - Bu anlaşma, 15 ağustos 
938 tarihinden itibaren muvakkaten tat
bik edilecek ve Türkiye ile Almanya 
arasında ticari mübadelata ve tediyata 
ait 30 ağustos 9 3 7 tarihli anlaşmanın 
yerine kaim olacaktır. Her iki hükümet 
Ankarada bu anlaşmanın mer"iyete gire
ceği kat'i tarihi yekdiğerine mümkün 
olan sür' at le bildireceklerdir. 

Bu anlaşma, 3 1 ağustos 9 39 tarihine 
kadar meriyette kalacaktır. 9 39 senesi 
mayıs ayı 2nrfındn her iki hükümet bu 
anlaşmanın bir senelik yeni bir müddet 

ibm2ını temin için muktezi tedbirleri İt· için temdit edilip cdilmiycceğini karar-
tihaz edecektir. laştıracaklardır. 

Almnnyanın dahili mevzuatına göre, Berlinde Türkçe, Almanca ve Fran· 
menşe ş\lhndetnnme inin cB:t (renkli sızca ikişer asli nüsha olarıık imza edil
Jı::ıi{ıttan) ni.ishnsının tanzimi icao t:>tme- miştir. 

şükran hislerinin ifadesi olarak bir ~e
lenk konulmuştur. 

Onuncu yıl marşı, hep bir ağızdan söy
lenmiştir. Bunu müteakip gençlik grup-

ları, izciler başlarında süel muzika ol
duğu halde Valinin öniinde bir geçid 
resmi yapmışlardır. 

Yabancı istilasına karşı 
sonuna 

dele 
kadar .. muca-

Gençlik grupları en son olarak halk 
evine gitmişler ve orada öğretmen B. 

Mit.at Oksancak tarafından Kızılay mev
zulu bir konferans dinlemişlerdir. 

ediyoruz 
Kızılay haftasının devam ettiği müd

detçe cemiyete yeni ~iza kaydına devam 
olunacaktır. 

E.cki dostuna tehdit 
mektubu gönderen 

kadın 

.ispanyada gerek general FrankonWl 
gerek hU!tümet kuvvetlerinin saflarında 
bulunan yabancı gönüllülerin enternas
yonal bir komisyonun kontrolü altında 
geriye çekildikleri ve bu suretle iki ta
rafın yalnız başlarına karşıkarşıya kal
dıkları bu günlerde, hükümetçi ispanya
nın hariciye nazırı B. Alvarez del Vayo
nun aşağıdaki yazısı hususi mana taşı
maktadır. 

Londra mahkemelerinden birinde 55 
yaşlarındaki bir kadın şantajcılıktan do
layı mahkfun olmuştur. 

Misis Florens Hilbarn ismindeki bu Vatanımızın yabancı istilasına karşı 
kadın, 1914 de, henüz genç bir yaştay- müdafaasının devam ettiği otuz aydan-

beri, bütün dünya davamızın haklı oldu
ken, kocası ölmüş, dul kalmıştır. O sıra-
da b ·· · • lnız Mist A di ğunu anlamıştır. Hiç bir düşman propa-' ugun ısmı ya er c > ye 
-''--edil b. _ .J 1 tan b gandası bu davayı ihlal edemez ve ispan-
ZJ..IU' en ır 1K1am a ışmış ve un- .. . . . 
dan b• ğu 1 ...,, F k t uk yol cumhunyetının yaptığı kahramanca 

ır çocu o musr .... r. a a çoc , d 
1 

. k 
k 10 .. "lm'" Ond mtrea e enın ıymetini azaltamaz. anca gun yaşamış ve o uş. an 

sonra da kadınla Mister cA> birbirlerini Ispanyada, ona muayyen bir politik sis-
uzun müddet göstermemişlerdir. tem empoze etmek için değil, fakat mem-

Senelerden sonra ilk defa olarak Mis- lekeli bir diğer harp ve genişleme vası
tercA> ile Mi.sis Flo:ren Hilbam bundan tası haline getirmek için gönderilmiş 

bir iki ay evvel karşılaşıyorlar ve iki 
eski arkadaş gibi konuşuyorlar. Adam 
zengin ve yüksek bir mevki sahibi ol
muştur. 'Oç scnedenberi evli bulunduğu
nu da söylüyor. 

O zaman kadının aklına, bu adamdan 
bir intikam almak ve mazisinin sırrını 
elinde silah gibi kullanarak para çekmek 
geliyor. Derhal bir plan kuruyor. 

Ertesi gün adamın adresine şöyle bir 
tehdit mektubu geliyor: 

c80 lngiliz lircuı göndeTiTsen gÖ1tderiT

sin, göndermezsen mazindeki bütün geç
mi§lerini, macnalannı kanna haber ve-
Teceğim > 

Mister «A> bu maktubun kimden gel
diğini derhal anlıyor ve polise haber ve
riyor. Polis de kadını bulmakta zorluk 
çekmiyor. Mahkemede de Misis Florens, 
yaptığını itiraf ediyor, fakat buna hak
kı olduğunu ileri sürüyor ve: 

- Çocuğum ölmemiş olsaydı, babası

nın ona bakması lazımdı. Ben bugün on
dan bu paranın belki binde birini bile 
istemedim. 

Fakat mahkeme kadının iddiasını hak
lı bulmamış ve tehdit cürmünden dolayı 
mahkumiyetine karar vermiştir. 

yabancı istil!i ordularının bulunması is
kandalh vakıasını örtmek için, düşman
larımız, eskidenberi, cümhuriyetin de 
yabancı tesirler altında olduğunu iddi
adan geri durmamıştır. Fakat ansızın 
bu pek ooşlandıkları delilden mahrum 

kalmışlardır. Çünkü cümhuriyet ordu
sunda harbeden bütün gönüllüleri ken
diliğinden geri çekmek hususunda ispan
ya hüküme1inin vermiş olduğu karar 
bütün dürüst müşahitlerin nazarında hiç 
bir şüphe bırakmamıştır. Bir yanda, mil
li birlik hükümeti etrafında sağlam bir 
§Ckilde toplanmış, memleketin varlığını, 
ve millet olarak istikbalini muhafaza et
miye amade lspanyol milleti, ve öte yan
da bütün rolleri yabancı istililsına para
vanlık etmekten ibaret bazı asi general
ler vardır. 

Milletler cemiyetinin bir kararı neti
ce6inde teşkil edilmiş olan enternasyonal 
komisyon lspanyol hükümetinin cüm
huriyet ordusunun saflarında harbetmiş 
olan yabancı gönüllülerin geri çekilişi

ni ne hudutsuz bir samimiyetle ifa et
miş olduğunu ispat eder. 

Burada, siperlerde, Ispanyanın hürri
yeti uğrunda hnrbcderek şeref almış olan 

(z:lı"',..Z~~~~Jr'LXK/'l'C?lrr 1 ~mJlX'WJr..Z7..%'n'{;T)D/!.l'ljY...z!Lz:L2!LZ'LI#~ 

Hasta bakıcı bayan aranı yor 
BiRiNCi KORDONDA YENi AÇILACAK HUSUSi BiR 

HASTANE iÇiN · 
1 - Okur yazar 25 - 40 yaşlannda beı hademe bayan aranıyor .. ~ 

Aylık 20 liradır. Elbise, iskarpin, yemek, yatmak, banyo hastaneyex 
ait, haftnda bir gün izin vardır .. 

enternasyonal livaları saygıyla anmak 
isterim. Ben harbin en trajik anlarını 

onlarla birlikte geçirdim. Onlarm, hü
cum anında harikulade hallerini gördüm. 

Cesaretlerinin asudeliğini ve düşmanla- Ispa11ya lıariciye nazırı Del Vayo 

rımıza karşı mukavemetin en nazik an- ~ . .. .. .. .. 
1 d k h 1 kı .. d"" M" daşı malulıyete veya olume goturmedeı 
arın a a raman ı arını gor um. u- . . ... . ı mıllctlcrın mukadderatını din1e etmek· 
kemmel askerlerdi. Onlar ispanyaya, de- . d' h" ed k B R 1 ., . . . tin ıye ıtap er en . uzve te ııoo 
mokratık ımanlarının davetine uyarak 
hak'kA ·· ··11··1 f . 1 ld'l ,.._ ham vermiş olan adalet idealine mütt~ 

ı ı gonu u er sı atıy e ge ı er: ~ fik . . k d" an ıştıra e ıyoruz. 
niş ölçüde A vrupanın ve belki bütün 
dünyanın istikbali mevzuu bahis oldu
ğunun farkındaydılar. Şimdi, tarif edil

mez bir minnet hissiyle ayrılışlarına şa
hit oluyoruz; bu ayrılış bizi derin surette 
mütehassis ediyor. Fakat karar veril

miştir. Ve milletler cemiyeti komisyonu 
hareketlerini kontrol etmek Ye lspanyol 
hükümetinin gönüllülerin çekilişini en 
dürüst ve en kat'i şekilde yaptığını 

müşahede etmek için her tiirlü kolaylık
lara nail olacaktır. 

Bu miJ1et anlamıştır ki, bugün 
haftalar zarfında Avrupada vukua 

aon 

len hadiselerden sonra, harbin en tehli· 
leli 9afhalarından birine girmif bulun• 

maktadır. Bütün bu güçlükleri önlemek' 
için şaşmaz bir enerjiyle bir ordu yara• 

tılmıştır; bizzat milletten gelen bu ener• 
ji istiklalinin en iyi garantisidir. Hariçte, 

Ebre taarruzu, istila kuvvetlerine kar~ 
iki ay müddetle en haşin bir müdafaa 

yapmış olan cümhuriyet ordusunun ka-
lspanyol milleti, memleket tamamiy- pattitesini anlatmıştır. 

le yabancı istilasından kurtuluncaya ka- Dünya harbine iştirak etmiş olan mu. 

dar her zamankinden daha enerjik su- hitlerin gerçek şahadetleri gösterir ki 
rette mücadeleye azmetmiştir. Son haf- bazı safhalarında bu taarruzlar, Alrnan
talar zarfında Avrupada vukua gelen ların Verdune karşı tarihi taarruzlann• 
müthiş ve ürkünç hadiselerin verdiği tec- dan daha şiddetli olmuştur. Askerleri· 
rübe, onu ümitsizliğe sevkedecek yerde, miz her gün, 500 kilo ağırlığında bom· 

bilakis, ispanyanın, küçük milletlerin balar serpen hava kuvvetlerinin fası
mevcudiyetini tehdit eden teslimiyet po- )asız bombardımanlarına ve cürnhuriyet• 
litikasına kurban edilmesine razi olma· çi hatlarını durmadan döven düpnan 
mak azmini takviye etmiştir. 

Avrupada sulhun teesaüsünü herkes
ten ziyade istiyoruz. Harbin dehşetleri

ne biz herkesten ziyade atinayız. Hava 
taarruzlannın birbirini takip ettiği, hM~ 

tanelerin parçalaumış kadın ve çoculc 
VÜcutlariy)e dolduğu endişe Ve azap do
)u gecelere aşinayız.. Harp meydanla-

tından uzakta şehir ve köylerimizde ltal
yan ve Alman tayyare filolarının bom
balariyle yerlere serilen zavallı insanla
rın verdiği dehşetle gözlerimiz hala do

ludur. Bizim harp hakkındaki fikrimiz 
onun iııtırabinı çekmemiş olanların ta
savvurlariyle ayni değildir. Biz, tahrik 
ve arzu etmeden otuz ay harbe katlan
mış olduğumuz içindir ki ondan nefret 
ediyoruz. 

Avrupanın sulha kavuşmasını istiyo
ruz. Fakat hakka müstenit sağlam bir 
sulha. Yoksa bir kaç ay için sahte bir 

sükunet hissi veren ve bu esnada harp 
kuvvetlerinin tahripçi aksiyonlarını ha
zırladıkları bir sulha değil. Mütecaviz 

topçularının ateşlerine katlanmıtlardu .. 

Onu inkiyat ettirmek için ispanyaya ge• 
tirilmit olan bütün harp vasıtaları en 

azim cRandman> )arına çıkan11Jl1ftır .. 
Aıkerlerimiz, sanki toprağın aksamın• 

danmışlar gibi toprağa yapıtmışlardır, 

göğüs göğüse muharebelerde, görülme
miş bir mağlubiyete uğrattıklan dütma• 

nın bütün vasıtalarını akamete uğrat~ış• 
!ardır. Ve bütün bunlarla birlikte, cü.m
huriyetçi ordu bir kaç aya kadar mu-

hakkak surette erişmiş olacağı mükem
meliyet derecesine henüz varmış değil
di. 

Biz her neye mal olursa olsun ve en 
acı istıraplardan çekinmeden mukavemet 
etmiye azimliyiz. 

lspanya, kendi mukadderatı buna bağ
lı olduğunu bildiği için mukavemet et
mektedir ve edecektir. O bilir ki bir ke
re harp bitince, vatanlarını seven bütün 
Ispanyolların el birliğiyle hür ve kuv
vetli bir lspanya yaratmak kabil olacak
tır. Hükümetin, lspanyol milletinin ar2 - Ha.ata bakımını çok iyi bilen iki hasta bakıcı bayan aranıyor. 

Aylık 30 liradır .. Elbise, iskarpin, yemek, yatmak, banyo hastaney~ devletleri tatmin için bu gün Avusturya- zusunu serbestçe ifade c-debilmesi için 
yı, yarın Çekoslovakyayı ve yavaş yavaş bi.itün garantilerle birlikte vadettiği ple

!\ bütün küçük devletleri feda eden bir bisit, yabancı istilfısı ortadan kalk1•ktan 
ait ve haftada bir gün istirahati vardır. 

lstiyenler birinci Kordon, Alsancak VılDıtr iskelesi karıısmda No.N 
332 ye müracaatleri. 

sulha değil. lspanyada, biz, Hitlcre cBi- sonra ispanyanın birleşmesini mür- l Jn 
zim en büyük vazifemiz, büılerce vatan- kılacak1ır. 
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A:; 'KARA RADYOSU: 
2 1 1 T eıırin 19 36 Cuma program• 1 

(öğle neşriyatı tecrübe mahiyetinde ola
rak yeni stüdyoda olacaktır.) 

öğle neşriyatı: 

Bir Hindli balıkçının 
geçirdifi korkunç 

macera 
Seylan atlası açıklarında bazı balıkçı~ 

lar uzaktan bir gemi enkazı görmüşler 
ve o tarafa doğru dilmen kırmışlar. 

Peklik cekenler ne , 
yapmalı, ne yemeli 

Sant 12.30-13.00 te ürkçe plak, 13. 
13.15 te haberler, 13.15-14.00 te kan-
şık plak neşriyatı .. 

Aşk 

nasıl 
nıektubu 

vazılır! 
Bir bar kızının yaraladığı boksör 

Enkaza yaklaştıkları zaman bunun 
batmJ1' bir balıkçı kayığına ait olduğunu 
ve üzerinde sıkı sıkı bağlı baygın bir 
adam bulunduğunu görmüşler. Derhal 
suya atılarak zavallı kazazedeyi çözüp 
kendi teknelerine almışlar. 

l •J • ? Akşam neşriyatı: 
Ve ne içme l lT • Saat t 8.30- 19.15 te plak ne:ıriyatı, 

Sinirıaerin ekseriyetle pckliktcn şiki- 19.15-20.00 de türle musikisi ve halk Kent Dükü, on yaşın .. 
Yet ettiklerini unutmamalıdır. Bugüne şarkılan (Hikmet Riza), 20.00-20. 1 O- dayken • 

annesıne 

birinde Cek Doyl'un Nevyork barlarından 
kafasına sevgilisi şampanya şişelerini altı Kurtanlan adam sağlam yapılı oldu· 

ğundan, denizde baygın bir halde bir çolc 
saatler geçirme.sine rağmen ölmemiş, kadar peklikler için saydığımız yeme ve da saat ayarı ve arapça neşriyat, 20. 10-

İçıne tarzları, daha ziyade itiyadi peklik 20. l'> te haberler, 20.15-21.00 de halk bunu sormuş ~ir çok meşhur boksörleri mağlup et-

ÇeltenJere aittir. türküleri (Sadi Ho~ses ve Safiye Tokay) lngiliz kralının kardeşi Kent dükü ile miş olan bir yumruk şampiyonu, geçen 
Sinirli olanlarla doğrudan doğruya mi- 2 r .00-21. 15 te Dr. Muzaffer Sezer, do- karısı geçen gün çocuklarının üçüncü gece Nevyorktaki bir barda bir kızın eli

de ve bağırsak tc .. belliğinden ileri peklik ğum ve kadın hastalıkları mutabassısı yaş yıldöni,imünü kutlulanuşlardır . .Bir le, yüzünün gözünün kan içinde kaldığını 
9eltenlcrde yeme ve içme tarzları biraz {mevzu: meme ve bastalıklan), 21.15· müddettenberi Balmoralde bulunan dük görmüştür. 
~ değişir. Sebzeden ileri gelen ha- 22.00 de stüdyo salon orkestra!!:ı, 22.00- ve düşes, bu münasebetle Londraya dön- Bir müddet evvel Londrada çarpış-
-..ızlıkta mide ve bağırsak tenbellik- 22.15 te haberler ve hava raporu. müşler ve orncla bulunan kral ve krall- mış olan Cek Doyl Amcrikaya gitmiş ve 
lerinde (et, et sulan, av etleri, balık IST ANBUL RADYOSU: etlen çocuklarına yıldönümü hediyesi Nevyorkta is tirahate çekilmişti. Fakat, 
bilumum bayat etler, sucuk. pastırma, Saat 18. 30 da dans musikisi (plak). ~etirmişlerdir. 0 gece başına gelen hadise onun için en 
lliır dili, havyar, balık yumurtası, kalll 19.00 da konferans: Selim Sım Tarcan, Üçünü bitirip dördüne basan prens çetin musabakndnn daha acı olmuştur. 
ciğeri, sardalya) yememelidir. 19.30 da karışık musiki (plak). 19. 5 5 te Edvard 0 sabah uyanınca yatağının ha- Elinor Troy Ncvyorktaki bir barda ça-

Mide tenbelliklcrinde midenin hareke- borsa haberleri, 20.00 de Vedia Riza d bab d kr l 
şında anasın an, asın an, amcası a Jışan bir dansözdür. Bu esmer güzeli 

ti azaldığı gibi hazına yardım eden ha- ve arkada!1ları tarafından türk musikisi ve yengesi kraliçeden, diğer prens ve cnç kadın bir çok rakipler arasınchı pay-
-ızı klorma yanı· tuzruhu akıtması da ve hnlk şar'-ıları 20 AQ ta a1·ans haber l h d" l · b l ... .. "" • ·"' - prenseslerden ge en e ıye en umuş, !aşılamamaktadır. Fakat Ellnor kendisi-
azalm1Jbı. Bu yüzden mideyi daha fazl~1 !eri, 20.47 de Ömer Riza Doğrul tarafın- bunlarla öğleye kadar meşgul olduktan, ne Cek Doylu bir hami olarak seçmiştir 
Yorma--L a·r:n .. o'- au ve sulu maddeler dan arapra -~~ylev 21 00 de at ayan kla l d kta o 

1DA&. ,,.. " "" g ,. 
0

- • • sa yeni oyunca rıy a oyna ı n s nra ve onun sevgisine güvenerek yaşamak-
az yemeli, yemek miktarını azaltmalı, orkestra, 2 1.30 da Ahı•kan ve arkadnş- ciğleden sonra şerefine verilen ziyafette tadır. 
eyice riğnemeğe çalışmalı, sabah kahval- lan tarafından türk musikisi ve halk şar- b ı tu 

" u unmuş r... O gece boksör scvgilisile barda buluşa-
bsiy)e Ögvle yemeg'"i-i arasında da katiyeo kılan, 22.1 O da hr.va raporu, 22.13 le K"" ··k • b bası ög-luna üç te 

uçu prcnsın a ' - caktır. Fakat onu uzun müddet beklcti-
binııey yememelidir. Hele bayatlamış ye- Darüttalim musiki heyeti tarafından, 22. k 1 ki ' · b" ba hediye etmi.:tir . .,, er e ı ycru ır ara ~ · yor ve neden sonra geliyor. LAf<ln, yal-
rnekler çok muzırdır. 50 de son haberler ve ertesi günün pro· Prensin bundan evvel de böyle 1 üç te- nız da değildir, yanında başka bir kadın 

Onun için evvelki yazılarımızda uzun gramı. 23.0!l te 0 aat oyan. istildal mar~ı. kerlekli bir arabası vardı ve köş~lerinin vardır. 
boylu anlattıgv ımız ]isteye göre, hazmı - -- b h · d 1 d }<>cırdı Büyüdüg~ u·· a çcsın e onun a 0 ~ • · Boksör, uzaktan kendisine bakan Eli-
kolay olan sebze ve balıklarla meyva ve ısı l için artık daha büyUk bir araba sahibi nor Troya aldırış etmiyor, yanındaki di-
etler yemeli, yenilecek halılc ,;e etlerden B O R S A olmuştur. .. ığer kadınla beraber bir masaya oturu-
de iakara ve haşlama şekillerini tercih _ _ Prens Edvardın annesi de oğluna gü-
etmelidir. OZOM 

. . yo~ 

Meyvaların da pek çoğunu pişmiş ola
rak vermeli, yalnız üzümün çiğ olarak 
)enmeırine miüaade etmelidir. Y emekleoo 
rin çeşidi de üçten fazla olmamalıdır. 

Mesela; yeyeceklerin çeşidi şöyle olmah
CLr: 

2076 jiro ve fÜ. 

1295 M. j. Taranto 
999 Paterson 

zel minyatürlü iki sıyah kemik tarak ver- •~t d .. .. kan b . 
~ 1 h .. ~ e o zaman an.sozun - eywne 

1 t .50 17 50 miştir. Düşes bunları og una er gun ' .... 
. . h 3: t . ti sıçrıyor.. Hızlı hızlı yuruyerek Cek 

9 75 
il 

15 50 saçlarını taraması ıçın euıye e mış r. 1 . 
1. . "ki k" ··k k da Doy un masasının başına geliyor ve ona: 14 75 Kral ve Kra ıçenın ı uçu ızı 

827 inhisar 6 75 
7 79 A R. Üzümcü 9 

t O 5 O amcalarının oğullarır.a onun vaktile 'ço'k 
t 3 2 5 sevdiğini söylediği bir tatlı göndermiş-

Sabah kahvaltısı: Sütlü kahve; bal, te-
723 Ş. Riza ha. 13 50 18 
648 K. Taner • 12 50 15 75 

reyağı, biraz ekmek, yulaf uniyle yapı• 464 Albayrak l 3 17 25 
lan bulamaçlar.. 424 S. E.rkin 1 O 75 1 7 

il 50 15 

lngiliderin hemen daima kullandıklan 421 O. Tarım şirke 1 O 50 17 
1>u bulamaçlar hem gıda ve hem de mü· 36.f j. Taranto 
layemeti temin ederler. Bunlar ,öyle ha- ı ı 3 M. Beşikçi 

lerdir. ' 
Dün üç ~·aşını bitirmiş olan oğlunu ar

tık kafi derecede büyümüş sayıyor, ve 
bu seneden itibaren okuyup yazmaya 
başlamasını istiyor. Kendisine evvela 
sayı saymasını, sonra alfcbenin harfleri 
öğretilmeye başlanacaktır. 

- Bravo! diyor. Bana böyle yapacak-
tın ha! yedide gelip beni bulmıyacak 
mıydın? 

Boksör, karşısında hiddetten köpür
müş bir halde bulunan kadını teskine ça
lışıyor: 

- Evet ama, diyor, unuttum. Sonra 
da •.. 

Fakat, Elinor Troy, boksörün sözünü yalnız, götürlildüğü hastanede bir kaç 
bitirmesine bırakmıyor, masanın üze- gün kendine gelememiş ve bir tek söz 
rinde ne varsa, eline ne geçtiyse kaldırıp söyliyememiştir. 
boksörün kafasına atıyor, yüzüne tükü- Nihayet söz söyliyecek kudreti ikti
rüyor, ellerile boksörün saçlarını yolma- sab ettiği zaman, geçirdiği korkunç ma
ya hazırlanıyor. Araya giriyorlar, ayırı- cerayı anlatabilmiş: ada açıklarında iki 
yorlar. arkadaşile beraber balık avladıkları .sı-

Cck Doyl başına yediği şampanya şi- rada birdenbire çıkan fırtına kayıklarını 
şeleri, bardakları ve çatal bıçak gibi şey- açık denize doğru sürüklemiş. Çok geç
lerle ağır surette yaralanml§tır. Kendi- meden kayık parçalanm~ ve dalgaların 
sini zor toparlıyor ve arkadaşlarının kır kendilerini alıp götürmesi için, kendi 
lunda derhal; otomobile koyularak has- kendilerini enkaza bağlamışlar. Uç gün 
taneye kaldırılıyor. dalgaların kucağında ve hayatla ölüm 

Bundan sonra iki rakip kadın kavgaya arasında çırpınmışlar. Deniz sükOnet 
tutuşuyorlar. Cek Doylle beraber gelen bulınağa başladığı bir sırada balıkçılar
kadın, dansözün pek yaman bir şey oldu- dan birinin tahammülü kalmayıp son 
ğmıu görmüş olmakla beraber ona: nefesini vermiş. Ertesi gün ikinci arka-

- Sen ne ha.kla karışıyorsun! diye çı- daşı da ölmüş. Böylece yalnız kendisi 
kı.şıyor. Cek senin nen? sağ kalarak ölümü beklemeğe başlamış. 

Bu sözler, E1inoru tekrar hiddete ge- Açlık ve susuzluk kafi gelmiyormuş 
tirmeğe kafidir: gibi bir aralık aç köpek balıklan enka-

- Cek benim nem mi? diyor. Nişan- z.ın etrafını sarmışlar. Korkudan çıldır-
lım! mak raddelerine gelen zavallı balıkçı, 
Şimdi hiddetlenmek sırası diğer kadı- bu canavar;tarı yanından uzaklaştırmak 

na gelmiştir. için, ölü arkadaşlarının cesetlerini onla-
- Nişanlın mı? diyor. Ne münasebet! ra yem olarak bırakmaktan başka bir 

O benim nişanlım! çare bulamamış ve zavallıların ipini ko-
Bunun üzerine iki rakip saçsaça baş- parıp denize atmış. Aradan bir gün daha 

başa geliyorlar. Fakat etraftan yetişen- geçince arlık son kurtuluş ümidile bera
ler onlan da kurtarıyorlar. her kuvveUnl de kaybetmeğe başlamı~ 

Şimdiki halde hadise bununla kalmış ve kendinden geçmiı. 
bulunuyor ve herkes Cek Doylun hasta- Nihayet bir tesadüf eseri olarak bu 
neden çıkmasını· bekliyor. Acaba bok- balıkçılar tarllfından kurtarılmış. 
sör hangi kadının tarafını tutacak? Şim- 111---

diye kadar Cekin de Elinoru sevdiğini Don 'gömlek ve ce-
zannediyorlardı. Bugün de bu kanaatte ' 
olanlar çoktur ve boksörün sevgilisini ketle gezen hırsız 
affedeceği kuvvetle ümit ediliyor. Geçen hafta, Milano şehrinde, gecenin 

üçünde polisler, bisiklet üstünde yalnız 

21rlanular: 199 Esnak bankaM 
Ya .u veya .üt ile pifirilii'J.. Su ile f 7 4 F. Solui 

P:.:..:.ı..l!L.o....-. - _L.;.~etle L- tat-.,.._.,_ -- -·.ır -7- 13 1 A . Fesçi 

8 75 
12 50 
f3 75 
14 50 

tO 50 
15 
rs 2s 

Çocuğunda okuyup yazmaya daha şim
diden hevesi varclır ve bu cihetten onu 
babasına benzetmektedirler. Babası on 

lzmirin Türkiyeye Hediyesi 
don, gömlek ve bir ceketle giden bir 
adam görmüşler. Kendisine neden böyle 
sabaha karşı don gömlekle gezdiği soru
lunca şu cc\•abı vermiş: t.~ '\mifbilhrlar. 118 S. Celardin 

öğle y~: Teteyağiyle Piflrilmit 114 M. H. Nazlı 
~poniyon\ôet veya b~1Yeya ;16 ;·,. 91 Vitci ' 
Pdmyon aebü. taze pqriir "teya yojurt 58 Öitürk 
çii meyva veya komposto. 58 j. Kohen 

Saat on altıda: Komposto ve ha.fif 5 2 Ş. Rem ti 
çay... 52 D. Arditi 
Akşam yemeği: Daima hafif ve haz- 27 Y. J. Talat 

rnı kolay olarak: aeçilmelidir. 2 7 S. Bayezit 
Sebze veya ıüt çorbası, pek az et .veya 21 A Mayda 

tavuk, bir aebııe, meyvalar. 10355 Yekun 

Peklik çekenlerin uykusuz kalmalan 4S 7709 Dünkü yekun 
da doğru değı1dir. Çünkü, uyku zaman- 468064 Umumi yek.un 
lannın değipneai dıtan çıkmalarının üze- lNClR 
rinde fena tesirler yapabilir. Açıkçası uy- 66 7 Ş. Riza ha. 
kusuzluk ta ~kliğin önemli sebeplen 3 7 8 H. Şetbeş 
•raaına girebilir, binaenaleyh bütün ted- 289 Tütsü ile 1. 
hirler arasına tam uyku uyumağı ilave 2 7 4 E.- R. Roditi 

etmeyi UJtutmamalıdır. t 65 M. j. Taı:anto 
Nilmane olarak yazdığımız yeyecek 14 3 fzzi ve Ali 

:t'e içecek tekil ve tarzlan phsa, mevsime 103 B. Franko 
i>elliklerin 54!beplerine göre değişebilir- 98 M. H. Nazlı 
ler. Peldikler hazan ainirlilerde olduğa 5 1 H. Levi 
gibi, bağınalt büzülmelerinden de ileri 46 Ş. Remzi 
gelebilir. O zaman yemek liatesinden · 21 P. Paci 
(et. et sulan, çok tekerli tatlılar ve lulz- 2235 Yekun 
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yaşındayken bir gün annesine: 
- Ann~. aşk mektubu nasıl yazılır? 

diye 90rmuŞtür.'!. ıl 

---------·---
Moskova dimağ .ens
titüsünün faaliyeti . 
Moskova diJnağ enstitüsü, insan di-

mağı bünyesinin tetkiki sahaıımda • bü 
yük muvaffakıyetler elde etmif bulun• 

maktadır. . ' 
Şimdiye kadar dimağın !>üny~si hak-

kında ancak JCmatik D\ahiyette, kartla 
• ~L ( 

mevcuttu, ve bu kartlar çok mahdut ~-
tarda dimağlar ü~erinde yapılan tetkik
ler tı0mında t~bit olunmu~. Halbu1ii, 

• 
çok AlÜhim milı:tarda dimağ üzeriqda_ 
işliyen Moııkova enstitüsünün mesaisi ııa• 
yesind~i halen alimler, insan dimağının 

kışnnın mikroslc.opik bünyesindeki de
ğişiklikler hakkında çok daha sarih bir 
fikir edinmiş bulunmaktadır. Teorik ,ba; 

kımdan mühim faydaları hariq ·kalmak 

üzere, bu meaainin nör()firüji için de pra>' 
tik büytik ehemiyeti vardır. Ba pratik• 

ını güç yeyecdder, peynirler) Çıkanlır ve 11 ~226 Dünkü yelcün 
onlann yerine (pi§miş meyvalar, çiğ zey- f 1646 t Umumi yellin 

~yapılan 9ebze n ezmeler) ika- 20/10/938 izim piyasa fiaderi : 

fayda. bilhassa. mk sık cerrahi müda
' hale gören dimağ kıtn hak.kındk vaki· 

dir. .. 
ııne edilir. No. 7 10 75 Enstitü, aynı zamanda sinir ve 

haatalı.klannın dimağ üzerindeki tesir
lerini ve hilıl ettiği deği§iklikleri de tet
kik eylemektedir. Dimağın faali~eti es
nasında içinde hasıl olan bioelektri.Jc: c'e"' 

itte inlabulılann yani peklik çeken- No. 8 ( t 75 
leria kendi kendine yapabilecekleri ted- No. , 9 12 75 
birler hanlardır. Yalnız fQDll da· ilan No. 1 O il 75 

• etmeden bi~elc doğru değildir. Her No. · 1 1 1 7 7 5 
l.angi bir telu1de haznn.W;ı: ~enlerle ZAHtRE 
Peltlik~n 11-kayet ~enlerin yemeklerden 1800 çuval Buğday · ... 75 

• 1 

reyanlar da enstitünün tetkik sahası aa-

ic)ftra lı:allve yerine ya bir &can kayna- 179 bal)'a Pamuk 4} 
5 25 

43· 25 
hilindedir. Enstitü, bu ce~eyanl~rın zaptı ' , . . -
için hususi alet1er Vlİcuda getirmiş ve ya-

hlnut papatya suyu içmeleri çok fayda
lıdır. 
• Pek çok kahve ve çay içmeii itiyat 

ecliaen sinirliılerin de yemeklerden son
ra böyle papatya veya ıhlamur içmeleri 
Çok uyg1111 olur. 1 .Wıb.ızlann önce aaydı
iımız hut.alsklara bailı olan çefitlerini de 
adı geçen hastalıkların 1UU1 geldikçe 
-.ılatacaiız_ 

-=-
Tay yare ile hayvan 

nakliyatı 
1ngaliz gazetelerinin verdiği haberlere 

göre. Londrada hayvan nakliyatiyle uğ

'raşm~k üzere liususi bir tayyare şirketi 
kurulmak üzeredir. 

Vakıa şimdiye kadar tayyareyle anlar 
Ve piliçler binlerce kilometre uzaklara 
tasınmaktaydt. Daha büyük hayvanlar
dan, har canbahzaneye ait bir fil, Hindis
landan lngiltereye kadar tayyareyle ge
tirilmiştir. 

Fakat yeni teşekkül edecek tiıkct ls
koçyadan Londraya her gün kasaplık 
lıaYVan taıunakla meısıu1 olacaktır. 

Çiçek 
Çiçek süzelliiüı amit tabloeudw. 

7.arif .... çiçek demeti .. kas.etli 
zamanunızda nllmnma nepler ser
per. Çiıçıekçilik te aüselliie ayn bir 
revn.lı: verd.iii İçİll bedii aaa'atlar 
mey- aiaUÜjtir. 

Tabü ve swı'i ipekli lmmqlan el 

itlenmit ve aüalenmit buketler ma
tem için 111n'i olan ve bol çiçekli 
çelenkler nıumla yapdmakt• ve 
bunlan bazırlıyan ve belediyenin 
bahçe fidanlağiyle Karııyakada iki 

pılan tecrübeler neticesinde clim"ağ kış-

rının muhtelif aksamında elektrik
1 

tahav
vülatın 'hususiyetleri hakkında ilim için 
çok kıymetli sarih malumat elde edil
miştir. Bu makinelerin hassasiyeti saye
sinde kafa tası açılmadan bu ce~eyanlar 
tamamiyle .hariçten zaptolunabilmelı;te-
dk . 

Enstitü, halen, dimağ Lfnnın ~ikros
kopik bÜnyesi hakkında büyük bir atlas 
hazırlanmaktadır. Bu e~er 300 kadar tab
lodan terekküp edecektir. 

Elbru:zda bir ilmi 
enstitü 

çiçek bahçesini elinde bulundurup So~etler Birliği ilim akademisi. Elb-
bi.ç bir taraftan rekabet edilmiyecek ruz dağında 4250 metre irtifada bir ilim 
derecede ucuz veren bu kanaatkar 

enstitüsü pro1" esi hazırlamaktadır. Şim· 
Türk çiçek müessesesini ihtiy11e1 diye kadnr buraya gönderilen heyetler, 
olanlann bir kerre ziyaret etmesi ancak bazı mevsimlerde çalışmakta idi. 
ba ilirmnmn reklim olmadığau 

Halbuki •imdi Enstitü, daimi surette i1-
söetermeie üfi gelecektir. -. 

mi ara•tırmalarda bulunabilecektir. Ens-
b:mir : Belom,eaıin nlenme dai- y 

titü raenaup1an, bütün sene, hertz mev
resi iç:intle ~çi er. ... nlVS: 

~· •... celerini, yüksek hava tabakalannı, gece 
1 - 3 (3028) k .. _ 1 ,_ 

•nm•~ıMfil!P-'!!!!'!l'!llllllll!!l•••••••m.! semanın ı§ığını tet 1& ey iyece&tir. 

s .. FERiT 
Eczacı başı 

Esansları 

Merkez depo: ŞiF A Eczanesi 

• • 
'IK iPEKTE 
17 1 inci Teşrinden 7 2 inci 

BAYANLARA 

- Biraz evvel karşıma iki adam çıktı. 
Ancak pantalonumu terkederek ellerin
den kurtulabildim. 

Fakat bu izahat .polisleri tatmin etme
diğinden adamı karakola kadar götür
mtişler. Komiser, donla gezen bu ada
mın ikametgahı meçhul takımından ol
duğunu anlayınca üzerini araştırmış, ce

binde bir maymuncuk, ufak tefek hırsız 
aletleri ve bir gece feneri bulunmuştur. 

Adam, evvela bu aletleri s9kakta bul
duğuna dair bin bir yemin etmiş, yapı
lan sıkı sorgular neticesinde nihayet 
bisikleti bir yerden çaldığını ve başka 
bir yerde hırsıılık yapmağa gittiğini 

söylemiş. Fakat neden böyle donla gitti
ğini bir türlü ifşa etmemiş ve bu sır hal
ledilmeden kalmış! 

_ _......_lf 1---...,. 

Volga üzerinde 
hidrodinamik inşaat 

Yukan Vo1gada 4.650 kilometre mu
rnbbaı sathında muazzam bir su hazin&o 
si, baraj hazırlanmıştır. Bu baraj, inp 
edilmekte olan müteaddit hidroelektrik 
santrallere lazım gelen suyu vereeelı:tir. 
Bu ııuyun toplanacaiı arazide halen 732 
köy vardrr ve kmnen Uğliç, Malaga, 
V esiegonsk. Kaliasin, Kimri ve Çerepo
vets şehirleri bulunmaktadır. Bu şehir Ye 

lı:öylerdeki halkm nakline b-,lanmıştır. 
Bir çok . köyler, içerideki evleriyle, ve 
yirmi otuz kilometre ilerlere götürülmü,.
tür: Bu ymi köyleri birbirine ve büyük 
m~rltezJere raptedecek eyi yollar yapıl
maktadır. Bu kÖylere elektrik te verile
cektir. Mologa Jehri tamamiyle bırakıla
cak ve büyük endüstriyel bir merkez 
olan Ribinsko ' "eritecektir. 

Ueuzluk 
T eşrine kadar 

BAYLARA 
Mantoluk, T~yörlük. Ropluk, Kostümlük kazmirler, ipekli, 

Yünlü, /pekli ve her pamuklu gömleklik ve 
ce.•it kumaşlar pijama/ık kumaşlar 
. ~ .A. y- :Et :ı: c .A. 

Yok Babasına Satılacak Bir Çok Parça Kumaşlar 

F t k Ç Y Odun Pazarı 
ırsa 1 a ırma ınız .• 29-31 lzmir 
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Hayat cilveleri 
Ş•nıd ı ~ ıze anlatacağım bu hik&ye ci

han öJçüsündc bir h&.dise de~ildir. Hat
ta bazı insancıklar bunun inceliğini hiç 

tc kavrıyamıyacaklardır. 

Meseli. cepleri dolu bir adamın bu 
yaz.ıma esaslı bir alika göstereceğini hiç 
ummıyorum. Fakat buna karşılık avuç 

dolusu para kazanmayan bir adam be

nim bu hik8.yemi derin bir al8ka ile oku· 
yacaktır. 

Ve gene, böyle bir adam hik&ycmizin 

Bu arada zaman da durnı.,. dan geçi

yordu. Son seyircilf'r içeri giriyor, oyun 

da başlıyordu. 

V c~tiycrdcki adam hBla öfkesini ala
mamı~tı. Va&ili lvaniçi işaret ederek: 

- Bu parazit, diyordu, bir başka de

fa tiyatToya geldiği zaman keneli askı

siyle beraber gelsin.. Paltosunu falan 

kendi muhafaza etsin f.. 
Vasili lvaniç hırsından ağlamak üze

reydi: 

kahramanı olan Vasili Jvaniç Ra!ltopir- - Ah sen koca bunak .. Vakit müıait 

kine büyük bir sempati gösterecek- olaaydı bu sö;ylcdiğin sözler için ben ae· 

Zayi 
Kar7ıyakada 1840 No. lu soka

ğın intaaınm teahhiidii i9Uı tediye 
edilen 24 lira 50 kuruta ait ~ ban
kaıının 12/8/938 tarih ve 1356 sa
yılı makbuzu zayi ettim. MezkUr 
makbuz iptal edildiğinden hükmü 
kalmadığını bildiririm. 

Müteahhit: Burhan 
3872 (3037) 

Zayi 
İzmir belediyesinden vaktiyle 

almıf olduğum amatör töför No. 
511 ehliyetnarn"aini kaybettim ye
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 

Moriı Aliberti 
İstasyon caddesi 35 Buca 

3867 (3033) 

_,,.~' il' ~ 9Z:.,. .·# tl ,il 
/~p-7\ ~ ~~ 

ve Bağı 
Sayesinde bir çocuk gibi KOŞAR, ATLAR, ATA ve BiSiKLETE biner, KOREK 
çeker, tenia oynar, danı eder, güneş banyosunu alır, velhasıl bütün spor hareketlerinize ra
hat ve neşe ile devam edebilirsiniz ... 

FEMiL 
FEıtJiL 

ve BAGI Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 
ve BAGI o kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile sezilmez, 

kullanan kadın mevcudiyetini katiyen anlıyamaz ... 

FEM•L V BA""'I Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların bayanların bütün 
J e \..J hayatlarına mal olan rahim, tenasUI ve sinir hastalıklarının önüne geçmiştir. 

Beynelmilel T' adınlar Cemiyeti Bay anların (Aylık temizlıklerinde yalnız FEMtL ve BAC.LARJNI sükran ve 
takdirle kabul etmiştir. Sıhhatile alWdar olan her bilgili bayan her zaman ve her yerde: • 

tir. nin sakahnı yolardım .. Fakat ne yapa- ----------------! F EM 1 L ve BAGINI 
Vasili lvaniç, ve yahut yo]daş Rasto- yım ki oyun başlıyor. tZMIR 2 Ci ASLiYE HUKUK 

FEM1L her eczanede ve büyük 
metine hazır bulunur. 

pirkin tiyatroya gitmek üzere kendi!!tine 

bir bilet satın aldı. 
Va!!tili Rastopirkin, gündeliğini alır, 

almaz, hatti. santimini daha ıarfetme
den, do~ru tiyatroya yollandı. Kendi~ine 

parterin on altıncı "ırasında bir bilet te

darik etti. 
Vasili Rastopirkin çoktandır., ti)'atro 

gibi bir kültür müeueıeainde bir kaç sa

atini ~eı;irmeği arzuluyordu. l,te bundan 

ötürü de, gözünü bile kırpmadan bütün 

bir ruble ~uladı . Sade, biletçi elinden pa-

rayı alırken , içinden bir ah çekti. 

Vasili İvaniç, hu gece ic;in ihtimam-

la hazırlandı . Yüzünü yıkadı. Traş: oldu, 

boyunbağı taktı. 

Va.•ili lvaniç. Vasili lvaniçl Ah, ahi 
Hayatta ne tuhaf aksilikler bulundu-

unu hiç düşünmedin mi) Hayatın bin 

f... :r çesit cilvelerinden hiç olmazsa bir ta

ne!!:İ hatırına gelmedi mi? Kravatını ta

karken ~enin çelik elin tittemedi mi? 

Oh. oh. Va•ili lvaniçl Bil•en hayatta 
ne aksilikler, ne kötülükler gizlidir 1 

Halbuki tiyatro vakti gelince Va~ili 

lvaniç Ra, topirkin, fevkalade ~en ve fev· 

kalide neşeli bir halde tiyatroya ~itti. 

Yolda giderken de şunları aklından 

Vasili fvaniç, bu sözleri söyledikten DAiRESiNDEN: 
lzmirde Namazgahta 

sokağında 21 numaralı evde otu
sonra paltosunu geydi, lastiklerini şap

k.asının içine koyarak bun1arı lcoltukladı 

ve tiyatro salonuna girmek istedi. Fakat 

kapıda duran hademeler, sırtında pal-

tosu olduğu İ Ç. İn onu içeri bırakmadı~ 

far. 

Va~ili lvaniç, Adeta ağlar gibi bir seı

ran ve Peftemalcılar ha,mda 101 IZMIR BELEDiYESiNDEN : 1 

numaralı kahvede Halil karısı ay- Cümhuriyet caddesinin Osman-

le: 
Kardeşler, sevgili yoldaşlar, 

?i evde ~ukim iken fira~ ederek lı bankaaı önünden gazi bulvarına\ 
ıkametgahı meçhul Hedıye aley· kadar uzanan iki ıoıenin granit 
hine açtığı bo~an?1a davası?ın da- ve paket taflarile es

0

aılı surette ta
va arzuh~I su~etıyle_ da~etıye v~- miri İfİ 10-10-938 tarihinden itiba

yordu. Baksanıza, elimde biletim var .. 

Şunun bir ucunu koparıverin, benim de 

di· rakası mudd~ıı·l~yhın. ıka~~tga- ren 15 gün müddetle kapalı zarf
hının meçhuhyetıne bınaen ılanen lı eksiltmeye konulmuıtur. Ke,if 
1~/10/~8 ça~fa?1ba saat 10 da iz- bedeli (14500) lira 30 kuru• olup 
mır aslıye 2 ıncı hukuk mahkeme· muvakkat teminat miktarı 1088 
ıi.nde_.hazır bul_unmaaı veya ?i; ve- liradır. Keşif ve •artnameleri 37 
kıl gonderm~.;n hak!<ında ı!.ane~ kuru• bedel mukabilinde ba• mü
yapılan teblıgata hınaen ~~ddeı hendislikten tedarik edilir. Ta,ra
a~eyh n_ıahke?'e!.e gelmed~gınden dan iıtiyenl.;r poıta ücretini de ay
~ır vekıl dahı gondermemı• oldu- rıca göndermelidirler. Kapalı 
~u~dan hakkında ~ıy~p karı;;• 1 zarfla ihalesi 25-10-938 salı günü 
ıttıhazı~a ka~ar verılmıs ve u 1 saat on altıda belediye encüme
baptakı tahkıkatı 2(11/9.38. çar- ninde yapılacaktır. lttirak ede
şa~ba saat 10 8: talık ~dılmı• -~1- cekler 2490 sayılı kanunun tarifi 
du~unda~ yevmı mezkurda mud- dairesinde hazırlanmıf teklif mek
det aleyhın ma.hkem~de__h~zır hu: tuplarını ihale günü olan 25-10-
lun?'ası v_eya hır v~lul gondermesı 938 aalı günü azami saat on befe 
l'kaı takdırde tahkıkat ve muhake- kadar encümen reisliğine vermeli

içeri girmeme müsaade edin 1 

Va!'İIİ ivanic;in bu sözlerini dinleme-

diler. Onu gene içeri bırakmadılar. 

Vasili lvaniç Rastopirkin ne yapaca-

ğını şaşırmı~ tı. Oyun başlamıştı. içeriden 

müzik sesleri geliyordu. Adamcağızın 

elinde bilet vardı; halbuki içeri giremi
yordu. 

Ufak bir t~reddütten sonra tekrar ve 

süratle soyundu. Paltosunu, Icistiklerini, 

şapkasını bir c;ıkın yaptı .. Elinde bu çıkın 

olduğu halde salon kapı~ından geçmek 

istedi. 
menin gıyabında cereyan edip dirler. Fakat gene müsaade etmediler. 

- Yok, ne hacet, dediler, bari evini-
müddei aleyhin bir daha tahkikat 11-14-18-21 3735 (2955) 

Akhisar tütün müstah
silleri alım satım koo
peratifinden: 

26 ıubat 938 tarihinde fevkalade olarak toplanan ortaklar umumi 
heyetinin kararı veçhile tasfiye edilecek olan Akhisar tütün müstah
silleri alım satım kooperatifi dayinlerinin ticaret kanunu 444 üncü 
maddesine tevfikan tasfiye heyetine müracaatleri ilan olunur. 

MECUSi iDARE 
21-28-4 3875 (3039) 

Deniz banktan: 
1 - Konak iskelesi orta teras örtü intaatı açık eksiltmeye konul

mll§tur. Muhammen bedeli (7258) lira (16) kuru§tıır. 
Pey akçesi (544) lira (36) kuruftur. 
2 - Eksiltme 26/10/938 çarşamba günü saat 16 da İzmir tube

sinde yapılacaktır. Fazla malumat almak iıtiyenlerin tubemize müra
caatleri ilan olunm· 

geçiriyordu: c:Bir çok İnsanlar var ki, zi de sırtlayıp gelseydiniz!. ve mahkemeye kabul edilmiyece
ği ve gıyabında karar verileceği 
gıyap kararının tebliği makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

- imar sahasında garaj santral 
binası için ayrılan 33 ve 36 sayılı 
adaların molozlardan temizlen
mesi ve etrafına muhafaza duva· 

21 -23 3869 (3035) 
tu dakikada meyhane1ere, birahanelere 

Halbuki, zaman geçiyor, muzika ses
J!'icliyorlar. Orada kafalarını tütsülüyor

leri ha baham ge liyordu. Nerdey~e oyu-
1ar. Alkolün verdiği bir şımarıklıkla bir-

nun birinci perdesi bitmek üzereydi. 
birlerinin ba~larını, gözlerini kırıyorlar. 

Ben ise tiyatroya gidiyorum. Elimde hi
Jet var .. Orası güzel, sıcak, kültürlü bir 

yerdir. Sonra bütün bunlara karşı ver~ 

diğim para da bir tek rubledir .> 

va~ili fvaniç, oyunun başlamasına yir
mi dakika kala tiyatroya geldi. 

Zavallı Vasili Jvaniç artık tanıamen 

kendinden ge(miş bir haldeydi. Tekrar 

vestiyerdeki kapıcıya ko~tu: 

- Ah seni koca moruk, ah, diye söy~ 
lendi. Karıştırdığın haltları bei:endin mi) 

Bilet elimde olduğu halde içeri giT'mİ-

c:Soyununc.aya kadar, aynaya gidip yarum. 

kraYatımı biraz sıkıca bağlayıncaya ka- Bir aralık ikİtiİ ara~ında az daha bir 

dar ta rrı vakit olur! . ._. diye dü~ündü. dövü, çıkacaktı.. Fakat tiyatronun di .. 

Bizinı ,evJllli Vasili lvaniç Raatopirkin ğe:r hademeleri İşe karıştılar da bu fe· 

}'olda.ş ımız soyunmağa ba~ladı. Tam bu na hadiseyi önlediler. Hatt8. içlerinden 

~ırada ı:?Özünc. vestiyerdeki bir ilan ilişti. en merhametlisi olan bir ihtiyar: 

llAnda şunlar yazıyordu: - Doğrusunu isterseniz dedi, sızın 

c:Palto, fapka ve sairenin muhafazası bu ak!}amki haliniz bana dokundu, eş-

iı;in 20 kapik vermek mecburidir. -. yalarınızı benim vestiyere aııntZI Hem 

Bu ilftnı görür görmez \'asili lvaniç şimdi sizden para falan da istemiyorum. 

lalbi duracak gibi oldu .. Kendi kendi~ Fakat peygamber a!-!kına yarın getirmeyi 

ne: 

- Eyvahlar olsun. diye söylendi. 
Bende bu kadar para yok. Biletin parası

nı tamamen verdim. Fakat başka pa

ram kalmadı. Belki 8 kapik kadar bir 

unutnıayınız t. 

\'a~ili lvaniç mahzun bir eda ile: 

- ikinci perde başladık.tan sonra eş

yalarımı vestiyere vermek neye yarar} 

Şimdi artık içeri gİrş~m bile hiç bir şey 
sey çıkar. Bu kadar bir parayı kabul et- anlan1ama imkan yok .• Ben piyesleri so~ 
tirebilireeın. ne aıa ! Aksi takdirde i5ler 

kötü 1 Li.stiklerimi, şapkamı ç1karmadan, 

palto ile oturmak icap ed ecek .. 

Ney~e .. Aziz do•tumuz \'a~ili lvaniç 

palto5iyJe. lftatiklerini fiıkardı. Bunlara 

,apkasını da ekledi ve veatiyerdeki 

adnmlardan birine uzattı: 

- Affedcrsın, amca, dedi, ufaklığım 

ç.ıkL.,n1adı, bu elimdekileri !-!aymadan öy-

lece kabul eti .. 
Aksi gibi ,·es tiyerdcki adam da linet 

herifin biriymi~ .. Eline sıkıştırılan para

ları dıkkatle Aaydıktan sonra: 

- Seni itoğJu it, seni, diye söylen-

di. B,.ni dilenci mi sandın da elime 6 ka

pik aıkışhrıyor!';un !. Bu hareketine kar

tılık IAstiklerini suratına çalmadığıma 

dua •I ı . llovdi defol bakayım kar,ım
dan. 

Veetiyerdeki adamın bu 

<lcrhal bir münakaşa kapısı 

ga gürültü baı;ladı. 

sözlerinden 

açıldı. kav-

\ 1e!tiyerdeki adam danalar gibi hay

kırıyordu 

- Hemen defol burada n git! YokM 

~Iimden bir kaza çıkac<i.k 

VasiJi İl'aniç tt-: 

- Ba kadar yükFek ~r'!i]e bağırma 

be mitı,kin adam. diyordu. \/erdiğim pa .. 

Ta ile iktifa ed erek paltom u fa Ja n mu· 

hafa7a et. varın sana alt tarafını g t-tİTİ-
Tİm . 

\ ' c~tlycrdt-ki adam bir tiirlU ·umu .. 
amak i. ücladını gf•ı< tcrmıyordu: 

- B n ne "-f"' .:.1 ~ y la rını muhafa

za ed('rİm , ne cJ,.. paranı l·rım. Şu mey

men t İz euratını görmek b ile ı .. t>mı

vorum. D e rhal rek arabanı . . 

Tiya t ronun diğe-r had e-md~ri d e işe 
k rıştıla r. 6 kapiğin bir aadakn gibi ve· 
r rnt"9İ mesel~i etrafında kendi araJ.-. 

c-1 nlt:rıakaşaya başladılar. 

nundan seyretmeğe alıc.mamışımdır. 

Vasili lvaniç, tiyatroya girmekten vaz 

geçti. Elindeki bileti satılığa çıkardı. Bin 

bir bela il~. onu sokak dilencilerinden 

birinf' on altı kapiğe !!atmağa muvaffak 

oldu. 
Ve!> liyerdeki dü~manına okkalı bir tü

kürük attıktan sonra sokağa çıktı. 

----------------
Dük dö Vindsör hay
van koli eksi yonunu 

sattı 

Kanctclaoın Alberta devleti içinde 

High Riverde, Vindsör dükünün, prens 

dö Cal bulunduğu zamanlarda Kanada
da yetiştİTilmek Üzere satın almış o1duğu 

70 ha~ muhtelif cins hayvanın müzayede 

iJe satışı yapı1mı~tır. Altı saat süren bu 

müzayedeye Kanadada hayvdn yeti§tİren 

Amerikalı ve Kanadalı beş yüz kişi işti· 

rak f"tmiş ve hayvanlann satışından on 

bin dolar temin edilmi~tir. 

Film mevzuları 
bayatlamış! 

Lcndrada toplanan bir sinema 

feransında film mevzularının pek 
kon

ba -

yatladığı, daima aynı aşk maceralarının 

tekrrrür ettiği neticesine varılmı~ ve bil
ha,sa çocukların bu gibi filmlc-rden hoş
lanmadıkları i:taret edilmi-ıtir. 

Konfcrao4ta çocuklara mahsus sine

maların çoialtılmar ı hakkında da karar 

verilınistir. Bu karara göre, çocuklarda 

hak ve adalet hissi çok kuvvetlidir ve 
ft"nalık edenlerin cezalarınt çektikler-ini 

gö tl"ren filmler ç.oc::ukların en faı:Ja ho

funa ı:ic!ecek filmlerdir. 

3871 (3036) 
--------------- rı çekilmesi ile Kültürparka ilave 

iZMIR lKiNCI iCRA MEMUR- edilmek üzere ayrılan 39 ve 43 sa-
LU~UNDAN: yılı adalarla diğer kuımlar etra· 

D. 938/6850 fına da muhafaza duvarı çekilme-
F ethiye, Hüsnü, Mehmet Alinin ~i iti 10-10-938 tarihinden itibaren 

Süleymana olan borcundan dola- 15 gün müddetle kapalı zarflı ek
yı satılığa çıkarılan lzmirde Faik ıiltmeye konulmu,tur. Ketif bede
pafa mahallesinin incirli sokağın- li (14092) lira 13 kuru' olup mu· 
da kain tapunun 141 cilt ve 643/6 vakkat teminat miktarı (1057) 
ve temmuz 310 tarihli ve 17 numa- liradır. Ketif ve ,artnameleri otuz 
ratajlı ve 700 lira kıymeti muham- bet kurut bedel mukabilinde bat 
meneli ve üzerinde intifa hakin mühendislikten tedarik edilir. 
mevcut olan ev açık artırma sure- Tafradan iıtiyenler posta iicretini 
tiyle satılığa çıkarılmıstır. ayrıca göndermelidirler. itin be-

Ziraat müdürlüğünden: 
Bıırnovadaki Vilayet fidanlığında mevcut altrnıJ sekiz zeytin ağa

cının muhammen bin iki yüz kilo kadar zeytin tanesi· mahsulü açık 
arttırma ile satılacaktır. ihale 7 tetriniıani 938 tarihine rasthyan pa
zartesi günü saat 9 dan on ikiye kadar vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. isteklilerin ,eraiti anlamak için ziraat müdürlüğüne mü
racaatleri ilin olunur. 

21-25 3874 (3038) 

iz mir Vakıflar müdürlüğünden: 
1 - Kemeraltında mazbut Kemeraltı Camii vakfından 6 numaralı 

dükkanın keıfi mucibince tamiratı açık eksiltmeye konulmUflur. 
2 - Bu tamiratın kqif bedeli 827 lira 26 kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminat 62 liradır. 
4- ihalesi 3/11/938 perıembe günü saat 10 da vakıflar daireUrı

de müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
5 - Ehliyeti fenniyeti hi.iz olan ve en az üç bin liralık İt yapmıı 

bulunan taliplerin vakıflar dairesine müracaatleri ilan olunur. 
21 - 25 - 29 - 2 3868 (3034) 

Birinci artırması 22İt 1/938 salı deli artırmaya çıkarılacak arsa ile 
günü saat 11 dedir. ı,bu ev 2280 ödenecektir. Kapalı zarfla ihalesi 
numaralı kanunla alakası yoktur. 25-10-938 salı günü saat on altıda 
Satı• ikinci icra memurluğunda belediye encümeninde yapılacak
yapıİacaktır. Birinci artırmada ıa- tır. lttirak edecekler 2490 sayılı 
tış bedeli muhammen kıymetin kanunun tarifi daireıinde hazır-
yüzde 75 ini bulmadığı surette en lanmıt teklif mektuplarını ihale k .. t•· ti kı nd ap-ı tir. Bir senelik icarının muham· 

· · · hh""d"" ·· ·· I 25-10 938 l ·· ·· par us une ras ıyan smı a y çok artıran ısteklının taa u u gunu o an - sa ı gunu aza- t ıl ak 150 t bo d k l" men bedeli üç yu .. z lira olup arık - b kd ·· ırac mere ya anaızas- ,. 
baki kalmak sartile 15 gün daha mı ıaat on ete a ar encumen b üh" d" l"kt t d "k ed" artırma ile ihalesi 1-11-938 salı 

· · · · · l""" l"d" 1 yon 14m en ısı en e an •· 
uzatılarak ıkıncı aı·ttırması 7 /12/ reıs ıgıne verme ı ır er. 1 k k "f t l · h"l gu .. nü saat on altıdadır lttirak et· 1 14-18 21 ( 56) ece e,ı ve şar name erı veç ı e · 
938 çar~amba saat 11 de _yapıla- 1 - - 3736 29 açık eksiltmeye konulmu,tur. Keşif mek iıtiyenler yirmi iki lira elli 
caktır. A~tırma ~artnamesı 12/11 bed li kiz .. d L_ dokuz lira kurutluk teminat makbuzu veya 
/ 938 "h" d · "b 38; 6850 Şükrü Saraçoğlu bulvarının e se yuz OK.Mln b nk l l 

tarı •n en ılı aren it kur lu ih 1 · l/ll/938 sa- a a teminat mektubu i e söy e· 
1 d ·ı ·k· · · d Kazım Dirik caddesinden itibaren a ı uş o P a esı numara ı osyası e ı ıncı ıcra a- I .. .. I d d I . k t nen gün ve saatte encümene ge-

iresının muayyen numarasında ismet pafa bulvarına kadar iki ta- ı gunu saat on atı a ır. ştıra e - 1. I 
k · · le l d" ı· il" ır er. her kesin görebilmesi için açık bu- rafına kesme kordon çekilmesi me istiyen r atmış ye. ı ıra e ı l l-lB-21_25 3734 (2954) 

lundurulac~.ktır. Gayri menkul baş mühendislikten tedarik edile- kuruşluk muvakkat te_mmat mak-
b bank t mı at mektubu 1 - Karantinada 199 ve 200 ün· üzerinde irtifak hakkı sahiplerinin cek keşif ve şartnameleri veçhile . uz~. veya .. a e n .. 

içbu ilan tarihinden itibaren 20 açık eksilmteye konulmuftur. Ke- ıle "°l'.lenen gun ve saatte encume- cü sokaklarda yaptırılacak liğım v• 
f b d 1 l d e gel ler ®4eme ~ mühendislikten tedarik gün içinde evraki müıbitelerile ti e e i 770 liradır. Iha eıi e n ır · ile k . I . hl 

memuriyetimize bildirmeleri icap 1/11/938 salı günü saat 16 dadır. 4 - Basmahane civarında Hal ~ c~ ~e~ve 'rna;: er; vk -
ede~. Aksi takdirde tapu sicilince ittirak etmek istiyenler 58 liralık Santral ~'.nasında" yapt~ak üç ~t~'d j. 

1815
efe ;.;'~ ~::· lh:: 

~abıt olmadıkça payla~madan ha- teminat makbuzu ile encümene adet tecrube kazıgı ve bır açık son- §ı . e e 1 ıra •• ~' • 
6 riç kalırlar r 1 daj b8'mühendislikten tedarik edi- lesı 4/11/938 cuma gunu saat 1 

Tayin edilen zamanda gayri ge ır e;4 18 21 25 3779 (2985) !ecele keşif ve şartnameleri -.eçhile dadır. iştirak e_decekler 136 lira 25 
menkul üç defa bağırıldıktan son- • . açık eksikmeye konulmuttur. KC!if kuru,luk t~mmat makbu~u ve!.a 
ra en çok artırana ihale edilir. . 1 - Kazım ö~lp caddesınde es- bedeli yedi yüz otuz aç lira yirmi banka t~mmat mektubu ıle encv· 
Gayri menkul ihale olunan kimse ki A!'yıldız sokag.':1'da 1. ve~ sayılı kuruştur. lbaleai 1/11/938 salı gü- mene gelirler. 
derhal veya verilen mühlet içinde evle~ enkazı muteahbide aı~. ol- nü saat on altıdadır. '4tirak etmek 2 - Yolların tamirinde kullaml· 
parayı vermezıe ihale kararı feıh ":~ uzere y~ırı~ası ~~ühen- iııtiyenler elli bet liralık mu..kkat mak üzere satın alınacak 30.~ 
olunarak kendisinden yüksek tek- dıılikten ~edarik. edılecek keaıf ve teminat makbuzu veya banka temi- adet Bandırma paket tqı bat mü· 
lifte bulunan kimse arzetmi' ol- ıartnaıneaı veçhıle açık artt~!~ nat mektubu ile söylenen gün •e sa- hendialikten tedarik edilecek, . kqlt 
duğu bedelle almağa razı olursa k~nu~u~tur. M~m~ bedeli iln atte encümene gelirler. ve şartnamesi veçbile açık ekailtme
ona veya bulunmazsa hemen 15 yuz elü lira olup ihalesı 1/11/1938 5 - Beledi e emlak ve akarÜt· ye konulmuıtur. 
gün müddetle artırmaya çıkarılıp salı günü saat on altıdadır. lıtirak e!- dan Mimar ılemalettin caddeainde Keşif bedeli 3937 lira 50 kurut· 
en çok artırana ihale edilir. iki mek istiyenler on sekiz lira ye~ış 104 sayılı depo b8'katiplikteki ,art- tur. ihalesi 4/11/938 cuma ııünfi 
;hale arasındaki fark ve geçen beş kuruşluk muvakkat temınat namesi veçhile ve bir aene müddetle saat 16 dadır. iştirak edecekler 295 
günlerin yüzde 5 den faizi ve di- makbuzu ile söylenen gün ve saat- icara verilecektir Bir senelik ican- lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
ğer zararlar hükme hacet kalmak- te encümene gelirler. _ nİn muhammen İıedeli 85 lira olup makbuzu veya banka teminat mek
sızın mer.ıuriyetimizce alıcıdan 2 - Belediye emlak ve akarın- açık arttırma ile ihalesi 1 /11 /1938 tubu ile encümene gelirler. 
tahıil olunur. dan eski Beyler sokağı, yeni 846 m- sah günü saat on altıdadır. iştirak lS--21-25-1 3823 (3006) 

2762 numaralı vakıflar kanunu cı sokakta kain 50 sayılı garaj ~- etmek iatiyenler 650 kuruıluk mu
mucibince tediyesi icap eden taviz !<4tiplikteki aartnamesi veçhile ve vakkat teminat makbuzu ile söyle
bedeli mü,teriye aittir. artırmaya bir sene müddetle İcara verilecektir. nen gün ve saatte encümene gelir
i ştirak etmek için yukarıda yazılı Bir senelik İcannın muhammen be- Ier. 
kıymetin yüzde yedi buçuk nisbe- deli 201 lira olup açık arttırma ile 11-lS--21-25 3737 (2965) 

Göz hekimi 

Mitat Orel 
tindeki pey akçası veya milli bir ihalesi 1/11/938 salı günü saat on 
bankanın teminat mektubunu ha- altıdadır. lttirak etmek istiyenler 15 - Belediyeye ait lnönü cadde- Hastalarını her gün saat 10 dala 
milen 38/6850 numaralı dosyası- lira 25 kuruşluk muvakkat teminat •İnde Bahribaba parkı methali ke- 12 ye Te 15 ten 20 ye kader Jııabdl 
na veya icra münadiıine lüzumu makbuzu ile söylenen gün ıııe saat@ narinda kain benzin sabf yeri haf eder. 
miirecaatleri ilan olunur. encümene gelirler. katiplikteki fartnameıi veçhile ve ADRES : ikinci Beyler ~ 

3877 (3032) 3 - Halil -Rifıııt p... caddesinin bir .sene miiddetle icara verilecek- zade sokak 23 .. TELEFON • 3434 
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kendini daha 
üşütür! 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike aJametlerıni görür görmez dertıa t 

NEVROZiN 
aJmak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlı.ğuıı.n fena akıbetler doğurmaatna 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında giinde 3 kQfe alınabilir 

Fenni gözlük için --

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZI NESi 
Dünyada meYcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

Ye uzaktan gören parfe ıiferik. ailenderik, dubl fuvayye 
tqlarla albn, nikel, pilitin, has baga ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula. pertavsız 
barometre>, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

Ya.ntin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiftir. Gayet tabii ve ıahit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
~ Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalannda arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

YENi ASIR SAHJFE 9 

öKSORENLERE VE 
GöCOS NEZLELERiNE KATRAN HAKKI EKREM DEUTSCHE LEVAN 

TE-LINIE 

1 
) 

llU'lt(t1 .... 
çızı• 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 
çeşitleri 

Çan çar 

SIHHAT ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
hakikat: bir 

Sabah, Öğle ve akfam h~ yemekten 
.soma günde 3 defa 

Kullanmak 

Şart ile 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının hlrikalarınclan 
biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş, mikroplara karşı te
siri yüz.de yüzdür •..• 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitte 
sİA"orta ("ttirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşaın her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi hrçalayınız. 

Fratelli 
Vapur 

Sperco 
acentası 

ROY AL NERNALDAIS 
KUMPANYASI 

SOCRA TES vapuru 19 / 1 O da lima-
nımıza gelip Rottcrdam, Am.steTdam ve 

l 
Hamburg limanları için yük alacakbr. 

HELDER vapuru 3 l / 1 O da beklen· 
mekte olup Rotterdam. Hamburg ve 

G. m. b. H. 
H. SCHUET 

ATLAS LEVANTE UNtE A. B. 
BREMEN 

VESTSEE vapuru halen limanunızda 
olup Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
için yült alacakhr. 

CAIRO vapuru 31 birincitetrinda 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacalttır. 
ARMEMENT H. SCHULDT Amsterdam limanları için yük alacakbr. 

SVENSKA ORtENT UNIE HEINRICH SCHMIDT vapuru 31 bi--

VASLAND .. .. l 1. rinciteırinde bekleniyor. Rotterdam. motoru e ycvm unant-
___ _L 1 R d H b Hamburg Ye Bremen için yük alacakbr. 
uıua.a o up otter am, am ure 
D · -'- B l k ı· 1 . . ük" AMERICAN EXPORT LINES 
anımarg: ve a tı ıman an ıçın y EXHIBITOR . . . 

alacaktır. vapuru 24 bınncı tq-
BIRKAlAND motörü 30110 da bek- rinde bekleniyor. Nevyork için yük ala-

! k cakbr. cnmc tc olup Rotterdam Hamburg 
GDYNIA DANZIG Danimark Bal- EXERMONT vapuru 30 birinci teı
bk limanları için yük alacaktır.• 3~~ l O 

8 
rinde beltleniyor. Nnyorlt için yük ala-

Ld N · · iilc' L bul ed caktır. ~ ar orveç ıçuı y -.,a er' 
RNSKA A/ A . EXMOUTH vapuru 7 iltinci tefrinde 

POHJANMAA va uru liman d bekleniyor. NevyoTlc için yült alacakbr. 
P IDUZ a PiRE AKTARMASI SERJ SEFERLER 

olup Anvcn Finlandiya liman1an için 
yük almaktadır. . EXCAUBUR vapuru 2 1 birinci tet-

SERVICE MARJTIME ROUllİAIN nnde Pireden Boston ve Nevyorlt içio 

ALBA JULIA vapuru 21/1 O da fi. hareltet edecektir. 
EXETER npuru 4 ik.inci tetrinde Pi-

manınuza gelip Malta. Marsilya ve Ce- d B N k re en oston ve evyor H;in hareket 
nova limanlan için yük ve yolcu alır. cdeceltir. 

ADRIATICA SOCJETA Dl EXCAMBION va uru 18 ikinci tet-
NA vtGAZIONE P 

rinde Pireden Boaton •e Nevyork için 
ZARA motörü l 9 / I O da gdip hareket edecelttir. 

ayni gün saat 1 7 de Pire, Korfu, Saran- DEN NORSKE MIDDELHA VSLlNJE 
da. Brindiııi. Valona, Oraç. Gravusa. O S L O 
Spalato, Zara, Fiume. Trieste ve Vene- BAYARD vapuru 24 birinci tetrindı 
dik limanlarına yük ve yolcu alarak ha- bekleniyor. Le Havre. Dieppe Dünkerlı: 
n:ket edecekti•. ve Norveç umum limanlan için yük ala-

calthr. 
F.GRIMANI motörü Z0-10 da gelip ayni STE ROYALE HONGROISE DANUBE 
gün saat 19 da Patmo, Lero. Kalimno, MARITIME BUDAPEŞT 
lstaoköy, Rodoo, Bari, Venedlk ve Tri- DUNA vapuru 20 birinci tetrinda 
este limanları için yük ve yolcu alır. belı:leniyor. Tuna limanlan için yük ala-

ilandaki hareket tarihleriyle navlun- caktır. 
lardaki deiitiklilderden acenta mesuli- SZEGED vapuru ikinci tqrin iptida
yet !tabu! etmez. Daha fazla taf.ili.t için Tannda bekleniyor. Tuna limanlan içüı 
2 ci kordonda F ratelli Sperco vapur yük alacaktır. 
acenteliğine müracaat edilmesi rica olu- SERViCE MARITIME ROUMAIN 
nur., BUCAREST 

TELEFON: 2004 - 200.5 DUROSfOR vapuru S ikinci tet-
rinde bekleniyor. Köstence, Galatz ve 

Galatz aktamıası Tuna limanları için 
yük alacaktır. Olivi Ve Şiire. 

LıMiTET 

Vapur acentası 
BiRiNCi KORDON REES 

BINASl TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HA TTl 
POLO vapuru 19 eyliile kadar Lond-

IlAndakl hareket tarihlerlyle nav
lunlardalı:! değ!ş•kliltlerden acenta me
suliyet kabul etml!Z.. 

Daha futa tafsilli almak için Birin
ci Kordonda V. F. Beııry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığuıa mD.ra
caat edilmesi rica olunur. 

Tel No. 2007 '"2008. 

ra ve Hu!! için yük alacaktır. --------------
ALBATROS vapuru 18 eyliilde ge-

1ecek ve 2 8 eylıile kadar doğru Londra 
için yült alacaktır. 

IONIAN vapuru 28 eylıilde gelecelt 
8 birinci t"J1'İne kadar doğru Londra için 
yük alacakm. 

TRENTINO vapuru 14 birinci tc1-
rinde gelecek 18 birinci teırine kadar 
doğru Loudra için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATil 

Det Forenede 
Oampskıbs - Selskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS-DANEMARK 

SKANDINAVIA 
sıs. sv ANHOLM 
Eylulün birinci on bet eünlültte yük 

alacaktır. 
BELGRAVIAN vapuru 18 eylıildc S/S. ALGARVE 

Londradan gelecek yük çıkanp ayni za- C' •• 

d Li 1 Gı--'- • . _,,L ....,,lıi.lün iltioci on bet günlükte yük man a vcrpoo •e aa&:ov 1Çın ,,. ~ I cak 
•lacaktır. • a br. 
CITY OF LANG.ASTER vapuru 28 ey- M/V. ALGIER 
lıi.lde gdecek S birinci tetrine kadar Li- cyliil soounda ve birinci lefrin bq-

langıcmda yük alacakm. 
verpool Te GlukoT içio yük alacakhr. M/S. BROHOLM 

BRJSTOL HATil 
SELMA vapuru 20 eylıilde gelecek 

22 eylıile kadar doğru Bristol için yük 
alacaktır. 

DEUI'SCH LEV ANTE - UNIE 
DELOS npuru 16 eylıilde gelecek 

yük çıkaracakm. 

Tarih ve navlunlardakl değişiklikle,,. 
ıien acenta mesuliyet kabul etmez. 

''UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HE.lLENIC LINE.S LTD. 

Birinci tqrin ilk haftasında yült ala
caktır. 

5/5. EGHOLM 
Birinci tetrinin il!t 

yük alacakbr. 
5/5. EBRO 

on b"f günlülı:te 

Birinci tetrinin ik.inci on bet günlak. 
te yük alacalttır. 

M/V. MAROCCO 
Son tefrin ilk hafQmnda yük alacaı.. 

tır. 

M/V. TIJNIS 
Son tqrİn ikinci on b.,. günlükte ,,ek 

alacakbr. 

HER ON BEŞ GON MUNTAZAM 
SERViS OLACAKTIR 

Navlun ve bi!Uınum ransenyöm-. içİlı 
HELENIC LINES LTD. Acenteliğe müracaat edilmesi. 

HEl.LAS vapuru 20 birinci tefrinde ADRES : Fevzi pqa bulvan No. 7 .• 
belı:lenilmekte olup. 24 birinci tefrinde TELEFON : 3304 
hareket edecek. Rotterdam. Hamburg (Osmanlı Banka.. ittisalinde) 
ve Anven limanlatı için yiilc alacakın:. 

ANGHYRA vapuru 26 birinci tefrin- için hareket edecektir. 
de belı:lenilmekte olup, bir ikinci tefrin- LOVCEN 
de hareket edecek. Rotterdam, Ham- Liilcs vapuru pazarteoi 1 4 ikinci lıet-
burır Te AnTen limanlan için yült ala- rinde aaat 8 de lzmirden hareket ede
calı:br. cdı:. Pire Korfu Adriyatik limanlan V .. 

ONITED STA TES AND LEV ANT nedilı:. T riyeste ve Şuşak limanlan 1çiıı 
UNE LTD. yolcu ve yük alacaktır. 

HEIMCAR vapuru birinci teırin ni· Cerelt Vapurların muvasalat tarihleri 
hayetinde beklenilmekte olup Nevyork gerelt vapur isimleri ve navlunlan hak-
için yük alacaktır. kında acenta bir teahhüt albna giremez. 

BALKANLAR ARASI HATTI Daha faı:la tafsilat almak için Birine! 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOR Kordonda 152 numarada (UMDAC 

Balkan ittifakı iktuat konferansının umumi deniz. acenteliii L m. müracaat 
ııeyyah. yolcu ve yük için tesis ettiği edilmesi rica olunur. 
hatta mensup Yugoslav bandıralı LOV- TELEFON : 
CEN lüh vapuru 6 iltinci teırinde oaat 3171 ACENTE 
16 da Constantza ve Varoa limanlan 4072 MODORIYET 
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Yeni bir Cek - Alman h&disesi 
Çekler A lmanlara ateş ettiler ve A lman bayraklarını kaldırtmak istediler 

Toprağını vermek için Leh -Rumen müzakereleri 
Çekoslovakyayı tazyik etmelerini 
bizzat B. Beneş mi talep etmiş? 

Beklenen neticeyi vermedi mi? 
Leh Hariciye nazırı B. Bek'in Romanya kralı ile 
görüşmesinin n~ticeleri hakkında birbirine zıt haberler Faris 20 (Ö.R) - Alman D. N. B. 

•jansı Çeklerle Almanlar arasında vukua 
gelen şu hadiseyi bildirmektedir. 

Fasıl hattının birisindeki bir köyü ev
velce işgal etmiş olan Alman kuvveUeri
nin buradan çekilmesini müteakip b ir 
zabi t kumandasında buraya gelen 50 Çek 
askeri Almanların asmış oldukları Füh
r erin r esimlerini ve gamalı haç bayrak
larını derhal kaldırmalarını emretmiş
tir. Alman jandarmalarının müdahalesi 
üzerine Çekler çekilmişlerdir. Fakat Al
man jandarmaları yerlerine dönünce 
Çekler ateş etmişlerdir. Almanlar da 
mukab ele ettiklerinden beş Çek askeri 
öldiirii lmüştür. 

B erlin 20 (ö.R) - Fiihrer Çekoslo
vakyadan ilhak ve ay başında işgal edi
len arazisindeki Böhmervald şehrini zi
yaret etmiş ve kıtaları tefli§ ettikden son
ra çarşı meydanında toplanan halka bir 
nutuk söylemiştir. 

Berlin 20 (Ö.R) - B. Bitler Alman or
dusu kumandanı general Bravtiçe bir 
telgraf göndererek yarınki 21 ilk teşrin 
tarihinden itibaren Alman Bohemyasın
da idarenin sivil Alman otoriteleri tara
fından deruhte edileceğini bildirmiş ve 
generalı muvakkaten memur edilmiş ol
duğu bu vazifeden af etmiştir. Baş ku
mandan şansölye tarafından bu müddet 
zarfında ordunun hattı hareketi sebebile 
tebrik edilmiştir. 

Faris 20 (ö.R) - Eski Çekoslovak re
isi cümhuru B. Beneşin bizzat Londra 
ve Parise telgraflar göndererek Alman 
akalliyetlerinin oturduğu toprakları ter
ke Çekoslovakyanın mecbur edilmesi 
için tazyikte bulunmalarını istediği riva
yet edilmiş ve avam kamarasında hükü

mete şu iki sual sorulmuştu . 

cB. Beneşin 17 Eyl(ılde Fransa başve
kil ve hariciye nazın Londraya hareket 
ettikleri vakit Bohemyanın Alman kıs
ırunı terk etmeği kabule şayan gördüğü 
doğru değil midir?> 

- BAŞTARAFI 1 tNCI SAHiFEDE -
ya ve Lehistan devlet adamlaTı araıın· 

da fikir birliğinin kendini gÖ9tcıdiği 

hükmünü vermeğe müaait değildir. 

Esasen Varşova siyasi mahafili tunu 
kabul ediyorlar ki B. Bek tarafından ı:i

ri~ilen müzakerelerin Karpat altı Rusya 

meselesinin derhal her taraf için mem· 

uuniyet verici bir ~ekilde haHine imk.8.n 
hazırlıyabileceğ hiç bir zaman düşünül
memi~ti. Bu sebeple mü.r;akerelcrin bitiş 

tarzı dolayı.siyle Varşova mahfel1cri 

hayrete düşmüt göriiruniyoılar. 
Besbellidir k.i Macariatanın böyiimesi 

ve RomB.Aya ile Macaristan a"ru.mda hu
dudun uz.aması Romanya tarafından an~ 

cak emniyeı.izl<kle telakki edilebi1irdi .. 
Bunun böyle olmaması iiİn, ka'§>lık ola-

B. Hitler, Almanyaya ühak edilen Çek toprcıklanftda, Çeklerin Almanlara rak, Romanyanın siyasi teminat elde et-
kar§\ yııptıklan tel örgüler kar§IMn.da m .. i icap ederdi. 

c İngiliz - Fransız plaru hazırlandıktan diriyor: Budapeftc, 20 ( ö.R) - Lah harici-
sonra B. Beneş her iki tarafa telgraf gön- Şansölye Hitler Böhmervald'dan Linz Y• nazınnın ziyaretinden bir netice çık
dererek Çekoslovak umumi efkarını bu yolile Kronav kasabasına geçmiştir. mamış olmakla beraber Macar gazetelc
arazi terkine razı etmek için kendisine Şansölyenin geçtiği bütün yollarda ri Leh - Rumen müzakerelerini bir mu
tatbik mahiyetinde telgraflar gönderme- kilise çanları çalmıştır. Kronavda çarşı vaffakıyet halinde göstermeğc çal111yor
lerini istediği doğru değil midir? • meydanında kıtaları teftişden sonra Şan- !ar. Macar mahfelleri de Macariotan ve 

Faris Çekoslovak sefareti bu rivayetle- sölye ahaliye 10 senelik mücadele esna- Lehistan arasında müşterek bir hudud Macar hariciye nazın Kanya harita üzerinde Çeklerden istedikleri 
ri tekzip eden bir tebliğ neşrederek hü- sında Alman ırkına ve milletine karşı tesisinin Rumen menfaatlerini bozmıya- araziyi tetkik ediyor 
kümetin emrile şu noktaları kaydetmek- gösterdikleri sadakatten dolayı teşekkür cağını iddia etmekte ve bu yolda ortaya j kat Macarlar bu memleketi işgal eder- Jile tekliflerini kralın nazarı dilckate al· 
tedir: etmiş ve artık Südet Almanlarını da ebe- çıkan güçlüklere rağmen Macarlar tara·lıerae Romanyanın Transilvanya ve hat· rnağa pyan görmemiş olduğu mütalaa~ 

1 _Ne 17 eylfilde ne daha evvel Prag diyeti ihtiva eden yeni Alman devletinin fından ileri sürülen müddeiyabn pek çok ti Bukovinyadaki mevkilerini tehdit sında bulunmaktadır. 
hükümeti Bohemyanın akalliyetlerle azametinden bahsetmiştir. Şansölye şun- geçmeden tahakkuk edebileceğini ihsas edebilecek scvkülccyş bir vaziyete geç- Roma, 20 (ö.R) - Kral Karo! bay 
meskun kısmının ve bir milyon Alma- !arı söylemiştir: etmektedirler. Müşterek Leh - Macar miş olacaklardır. Bekle uzun bir mülakatta bulunmuştur. 
nın Almanyaya terkini kabule şayan gör- c- Alman devleti her Alman için mü- hududu meselesine Romanın müzaltere- Budapeşte, 20 ( ö.R) - Müşterek Bu mülakattan sonra neşredilen re.,. 
düğünü asll\ Fransaya bildirmemiştir. dahaleye nasıl haı.ırsa her Alman da bu ti füphcye yer bırakmadığından u"""mi Macar - Leh hududu için Budapeştede mi tebliğde iki memleketi alakadar eden 

2 _Faris ve Londra ta.rafından tavsi- Alınan devleti için her an müdahaleye efkarın dikkati şimdi Berlin üzerine çev• müzakereler devam etmektedir. Maca- bazı meselelerden bahsolunduğu yazıl• 
ye edilen arazi terki karşısında Çekos- hazır olmalıdır.• rilmiıtir. ri.tanın Belgrad eefiri de bu maksatla maktadır. 
Jovak umumi efkarını eğilmeğe mecbur Ahalinin alkışları arasında şansölye Alman gazetelerinden bazılarının Ma- bugün Budapeştcye gelmiştir. Fakat, iyi kaynaklardan alınan ha• 

ebnek için bir tazyik telgrafı gönderil- hatırlatmıştır ki bu sene içinde Alman- car - Leh projesine karşı ısrarlı muhale- Londra, 20 ( ö.R) - Roma tarafın- bcrlcre göre, bu mülakatta çok iyi ne• 
mesini B. Beneş ne B. Daladiyeden, ne ya, bir tek kılınç darbesine bile lüzum feti sebebiyle müşterek Leh - Macar hu- dan neşredilen bir habere bakılırsa kral ticelere varılmıştır. Esas itibariyle Kral 

kaim takribe O mil Alın dudu meselesinin A1manyayı ali.kadar K 1 R M B. Bonneden istememiştir. adan, · n 1 · yon anı aro , utenyanın acaristana geçme~ Karol Miralay Bek tarafından ortaya atı .. 
ve 100 bin kilometre murabbaa yakın ettiğinden ıüphe edilebilirse de büyük sine mani olmıyacaktır, fakat bu haber lan fikirleri kabul etmiştir. Romanya. 

B !in 20 (ö R) D N B b 1 d f th . diğer bazı gazetelerde Almanyanın bu er · . - . . . ajansı i - araziyi yeni en e etmıştir. lttyyüt etmemiştir. Macaristan - Polonya hudut birliğini ka• 
meselede Leh ve Macar görüılerine mü- Bükreş Röyter ajansının muhabirinin 

Uzak Şarkta harp vaziyeti 
zahir olduğunu iddia ediyorlar. 

Alman gazetelerinin Macar tezine 

açıkça taraftarlık etmemelerine mukabil 
Budapeştcde çıkan hükümetçi Azest ga
zetesinin Berlin muhabiri salahiyetli Al~ 
man mahfelleri tarahndan yapı1an ve 
aoağıdaki gibi hülisası mümkün olan 

bildirdiğine göre, Romanya resmi maha

filleri hu mesele Üzerinde gayet ihtiyatlı 
davranmaktadırlar. Buna dair hiç bir 

resmi tebliğ yoktur. 

Bu itte, İngiliz hükümetinin vaziyeti 

de gayet sarihtir. İngiliz hükümeti Ru

tenyanın vaziyeti ancak coğrafi bakı

mından halledilmesini ve hiç bir siyasi 
ve yahut ekonomik manevraya kurban 

bul etmiştir. Ruten meselesine gelince 

Kral Karo], cenubi Rutcnyada 5 O bin 
Rumen tarafından sakin bulunduğu bir 
parçadan maada Rutenyanın Macarista" 

na gcçmeeını kabul etmiştir. Böylece, 

bütün azlıklar tatmin edilmiş bulunacak'" 

lardır ve Çekoslovak meselesi kökünden 
hallolunmuş olacakhr. Kantona 20 kilometre Japonlar 

yaklaştıklarını 
beyanatı naklediyor : 

Budapeşte, 20 {ö.R) - Bükrcı gö· • 

söylüyorlar 
Karpat alh Rusya eyaleti meselesin~ 

de A1manya münih anlaşmasına bağlı 

kalmakla iktifa ediyor. Madem ki Ma
carların müddeiyah da bu anlatmaya 
mü.stenittir, Almanya .. Macar görüıleri

gitmesini istememektedir. Romanya bu 

kararını Prag ve Budapeştc hükümetle

rine bildirmiştir. 

rüşmelerinden bahseden Maggyar Shop .. 

por gazetesi, kral Karo] ile miralay Bek 
arasında Leh - Macar hudut birliği me'" 

selesi görüşüldüğünü yazmaktadır. Bu 
mesele Romanyayı pek yakından alaka .. 
dar eder. 

J aparı askerleri 

Tokyo, 20 (ö.R) - Domey ajansı askerleri dün Yon Ku ve Ley Tin ıchir
Japon kuvvetlerinin Kanton tchrine 20 !erini zaptetmişlerdir. 
kilometre mesafeye ge]diklcrini bildir- Bu ıehirlerin sukutu ile Perl River 
mektedir. nehrinjn cenubunda bulunan Ku Siang 

Tokyo, 20 (A.A) - Japon kıtaatı vilayeti diğer Çin vilayetlerinden tama
Kantona 38 mil mesafede ki.in Ceng- men tecrit edilmiş bir vaziyette bulun .. 

aing şehrini zaptetmişlerdir. maktadır. 

Paris, 20 {ö.R) - Japon menbaın- Diğer taraftan bildirildiğine göre, Perl 
elan gelen bazı haberlere göre. Japon Riverde Çinliler tarafından bir baraj 

ne müzahirdir. > 

Fakat bu btyanata rağmen Macar 
umumt efkilrının dikkatinden kaçmıyor 

ki Roma ve Varşova bu meaelede Bu

dapette ile sıkı bir İş birliği yapmakta 
iken Alı:nıın devlet adamları hilalci. Leh 
projesine hasını olan muhtelif Çek ve 
Slovak delegasyonlarını kabul ediyor
lar. 

Bükreş, 20 (AA) - Havas ajansı 
muhabirinden : 

B. Bek gece yarısını 45 dakika geçe 
trenle Kalastan Varşovaya hareket et

miştir. Kalas görüşmeleri sonunda Ru
men matbuat idaresi aşağıdaki tebliği 

neşretmiştir : 

B. Bekin Romanyayı ziyareti rnüna

eebetiyle kendisi ve Romanya hariciye 

nazırı itimat est\:sına müstenit ve dostane 
bir zihniyet dahilinde halihazırda iki 
memleketi alô.kadar etmekte olan bey
nelmilel meseleler hakkında noktai na-

c. Peşter Lloyd > gazetesinin yazdığına 

göre, Romanya, Leh hükümeti tarafın'" 

dan kurulmak istenilen antibolşevik 
devletler birliğine dahil olmağı kabul el" 
miştir. 

Paris 20 ( ö.R) - cHavan ajansı
nın Bükreş muhabiri bildiriyor : Bükrcı 
resmi mahafili Rütenyanın Macaristana 

ilhalı.ı hakkındaki Leh tekliflerini Ru
men hük.ümetin in büyük bir ih tirazla kar- zar teatisinde bulunmuşlardır. 

B. Bek kral tarafından kabul edil
ıdanuo olmasının sebeplerini ,öylece 

Berlin, 20 (ö.R) - Almanya hari• 
ciye nazırı von fübbentrop Slovakya 

ba~vekili Tissoyu kabul ederek onunla 
uzun bir müli.katta bulunmuştur. Bu gÖ'" 

rüşmc, Berlinde vukubulan Hitler .. Da .. 
ranyi görüşmesinin devamı gibi telakki 

ediliyor. Kral Karolun bay Bekle mül&.• 
katlan da mühim telakki edilmekte ve 
Çekoslovak mesele.inin pek yalanda 
halli için çok büyük bir yardımda bulıY 

miştir. 
izah ediyorlar. 

1 
Bu kısa tebliğ karıısında salihiyettar 

- Çekoslovakyaya karıı sadakat 
ve hulU., mahafil Polonyanın Rutenyaya müteal- nacağı tahmin edilmektedir. 

kurulmııttur. 

Hongkongtan 

2 - Ekonomik ve ıİyasi iş birliği için 
bu memleketle doğrudan doğruya mü
nasebetlerin muha fazaaı arzusu. 

3 - Macaristanı mübali.galı bir ıe· 
kilde kuvvetlendinnemek. arzusu. 

4 - Almanyaya karoı muhasım bir 

hareket teklinde tefsir edilebilecek her 
türlü tertibattan sakınmak az.mi. 

Bük.reş Lehiıtanın Rütenlere göster

dikleri alakanın •ebeplerini anlıyor. Fa-

leket arasında diplomatik ve konsürle r 

ile münasebet tesis edileceğini bildiren 
resmi notalar imzalamış ve teati et
mişlerdir. 

gelen bazı haberlere Tokyo, 20 {AA) - Japon donan-
göre. Japon aakerlerinin Kanton üzerine ma.sı namına söz ıöylemeğe salilhiyettar 

ilerleme hareketi kısmen durdurulmuı- olan bir zat Japonyanın cenubi Çine yap
tur. makta olduğu seferin ıimdiye kadar 

Tokyo, 20 {AA) - Polonyanın ve beynelmilel bir güna ihtilafa sebebiyet 
Mançukonun Tokyo büyük elçileri bu- vermemiş ve lngiltcrcnin ihlaskarane bir 
gün Mançu1tonun Polonya tarafından ta- anlayı, göstermiı olmaatndan mütevellit 

nınmı~ olduğunu teyit eden ve iki mem~ memnuniyetini b eyan etmistir. 

ltalyan gönüllüleri 
Napolide zafer alayı ile karşılandı 

Napoli 20 (ö.R) - Napoli şehri Tspan- kara bataryalarının toplan patlamalita 
yadan vatanlarına dönen 10000 Italyan ı idi. 
gönüllüsünü zafer alayı halinde karşıla- Hükümdar yavaş yavaş kıtaların ceP-
mıştır. hes i önünden geçerken bunlar c yaşasıll 

Gönüllüler halkuı delicesine sevinçJj kral• diye bağırmışlardır. S evinçli kesif 
alkışhrı arasında şehrin sokaklanndan • sİ!l · ı dir c·· ··ııül· . ka k halk yıgınları zabıta servislerinin tah 
geçmış er . onu erın raya çı a- . • . .. .. . . ,. 
rı1m · ·· ı d b 1 H' ettıgı butun mevkılerı doldurmuşlar.,,. 

ası og e en az sonra aş amışt1. a-
ki üniforma giymiş, başlarında miğfer- Teftişden sonra kral otomobilile Ji.ına11 

!eri olan kıtalar vapurdan çıkınca ilkön- yakininde şehrin başlıca meydanınÖl' 
ce rıhtımda toplanmışlardır. Kral Viktor kurulan tribüne geçmiş ve gönüllü ıotıı· 
Amanuel, yanında veliahd prens dö Pi- !arının geçid resminde hazır bulunmu;· 

yomonte olduğu halde bunları tefli§ et- tur. Tribünde valide düşes Daust ile aı•· 
miştir. Bu sırada limandaki vapurların halli otoritelerin mümessilleri de ~ 
düdükleri giirlemekte ve harp gemilerile bulunmuşlardır. 


